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oassassinato do presidente 
}.,.. ..

eleito da Polonia 
Rio, 17. ° ,Estado. Annunciam de 

Varsovia que, quando visitava uma ex
posição de quadros, foi assassinado a 
tiros pelo pintor Niewdonsk o presidente

Jornal indeoendenle e de maior circulação em Santa Calhari~a eleito da republica Narutowicz. O as
ANNO VIII 

. ' «-;::::---=--==~~ 

!,'edao:çáo e 0f11cinas-!lnil ,} o;'., l' lnto, 1:1 sassino que, segundo informam as pes


N· 2549 ~r Oi reclor e propnetari o ,v, Assigrmtl'!"a~ soas de suas relações, está soffrendo das 
N ~vu18o 100 n. Amw ~4$OOO-':"~CUlestrc 12$000 faculdades mentaes. desfechou tres tiros.At:raa.do 200 fi. Jb AUGU~'l'OLOPI'>~ r'!i~phon2. :1\U;I 'PMtn;. t:::!~:!-I 

contra a sua victima. 

Promessa 
Uma senhora que soffreu lonItOO,Ão,o'Soa-o au o~~'@ªI 1 f'\ --'~-' IIPIlI~'I'11jl1 l !~ !l· i!il gos annos br.oncbite·..OOOOo@. j.;"@ceO"l@M I;! . '. - "!illi1 ir~v.~~ 1:. !,'	 i!ili'i.rf€«.~~? de horrivel .... -\cutis de lll/"/ 	 !\l S::~ ~4·-· 

aslhmatica e uma irmã, de 
rebelde e pertinaz tosse, DL pio 

~ "",anças a li! /1 1 IIJ1HÜ:kI! J:'\·;S,'%i~·:;'c~; iii ! sua 

~ i::~,t~:O,\~: ) ~,' . '\;}"'" tt,f""<:_-' :~! cumprimento de uma promessa, 

Iofferecem~se a ensinar gratuita
• I 	 í "ida nt . " !1i1ILi~ 'C) // ' w! mf'nte:'iR reRsnas que soffrcrn 

de identico mal o remedio que 
as curou. Pede-se ás pessoas ca

Naciol)al 	 II(r~:1';;~~,,:: !lill' ri'YÓ~/~' 1\11. ridosas Iransmittirem esta notiCotlJpal)hia de Seguros de 	Vida l . 
cia aos que sClffrem. Cartas à 
SrA.. Adelia Rocha, caixa postal 
142. Porto Alegre.Fundada eUl Janeiro ele 1920 bp?so~,O:':~'~~~':'~'· lill"-Y-Z, ~\' Iil dc ·

~ , ~ra"a~";;tlas creL,as o afamado r Mais uma ICapital Rs. 3.000:000$000 	 ~ as collossaes navida-

I 	
Nilo fosse 

Séde: ~ua da Quitanda 2 - S. PAULO ~ i.. Sabonete de Reuter \ des augmades pam .sslgn.lar a 
~ _ [ victoria da Industria Brasileira. no 


Pl'esid~ntc ~, ' .tlfo t.':ru a~~~u~escdl~~(l;~~:r(~:;;~lS~ ~ ,~~\t;;.~~afi~/ brlJ; ' ~ '" ! ~f#~ç~~O pS~IT~~~, ~aas~~:taa ae~~~: 

Dr. JOSé Maria Whitaker, (Presidente do Banco do Brasl' I) ~ I l - ..- ------~------_.,.;, cia "sensacional" qtH'! acaba de 


Vice Pres[(1ente ;;; 1 ~@*~OOtH1sGÔ @~"H~@~" ~~~J~rBfu';;,os~~m~,~~~g~~~~o a~:,;

Df. Erasmo T. de Assumpção. (Presidente do Banco Commercial do ;';", ~ MaiS uma honrosa carta do g~ande 3 estabbelec<do à Praça 15 de No-

P ') 	 ..,., ~ . b I· vem ro n. I rEstado de S. au,o 	 *I'f sClentlsla rasl elro ""- A "móa óo "Lonç. PCrlUYleR.,
Dll'ecto)" ~uperlnt~ll11mlte ~,~ 	 ..... goletto. a flonaoopolls Já não é 

: Dr. José 	 Carlos de Macedo Soares @ * OR A ,ElJelO DOS SANTOS @ conversa e slln um facto. 
Gerente Gemi ~ Sle • ~~~~ 2~m~:oARosto de 1919, ~ Artigos- D-;~t~rios - Nu 

W. A. Reevos, (Ex·Director da Cia. de Seguros .Sul America. ) W' ~ Recebi a sua segu nda remessa @ PharllHwia da Fé-

I 
ActUltrin e Sl1 b·Gel'mll e: 	 .~ ~ de .VERMIOL RIOS· pora o, po- ~ R T' 2 

W. S. Hallett F, I. A., (Graduado do Instl'tuto de Actnarios da G. ron Bretanha il:()@ b''' deS.The''''. Agradeço-lhe @ "a . ,·a.lallU.. 
~ I por mim c por l ' ][CS, porqul: é na . 

• e ~x-Actuario Chefe da Cia. de Seguros «Sul Amcnca." ) ~! «e verdade uma cxccl!C1HC esmola. A .geI1* 	 um fIP\'crmiuo"c é tcrrivel flagcllo gc
Agente-geral para o Estado de Santa Catharina: q.~ l *, ncro,lsado no nosso palz, e rspe- @' 

~ • ~ ciahncnlc na classe po~m~ . E quan- ..lI.~! 
@ I_~ tas Vl'7.CS C de~conhcclda eSS<l cau- 'M"] 

Qtto Blaschek ~!; mar", l"", c até q,;a~~r:~~;:;1~~~~1~Kid\t~I:,;~~~~~ I:I HOTEI~ ~lOIJ l~A - FL()RIA:\O :P()IJi~ ~ l= ~~~~i~~~f~l~ e~~~e~ il:;a~~i~t~~eo ~'~fj t~eri~~~nv~~S~:~\J~! r~~ @I' 

~~~ I1 ~ cid('1l1c algum na aUlJl inistração ~cl1e. g 


Seguros feitos durante o l' anno de seu exercicio: 13348 "'Contos de reis. ~~ \~ Muita pn e alegria lhe S~~\S~;l~i~~ Senhor g I 

Idem: 2' anno: 2:!162 contos de reis . ..:. , ~ iA;,). Or' A, Peliclo d"" S,,,!os ~ I fi~~·- - · ~mpl:lstro ~XC~T.;~

Caso de ser desejado. Em cada seguro está incluida uma rcnda de Invali- ~ i::-~ S. P. Pode puhhcar estes depoimentos; dese- ~
I dade e o pagamento do dobro do vaiar segurado, caso de a morte se r CJ USr:d,l ~..l ~ j~li(un~e~!I~~~~~l.uam para a vUI~miSClç~o de tão *' 
 ~ :~~I~m°tl,rl:::~~~~r::·t~;:~~~rs:.::! 

: Yral~a, d..,f('~ 1:0 ('OT:Jç iío. rim": 
poraccídente. .. da Ci:>o ..':;;' 1* O .VERM IOL R10S~ de Chrispim A. 1~ los--Vermi- @I figad f\ . l)l]1mõe" {" inte~tic<H;"

OS segurados podem participar em 80 '[. dos lucros liqUidas ";' j ~ fugo P mgativo (Salva do r das crcanças) puramente vcg('- @ pontadas. coqnl:'l llehe, C'(>nln
siíc!' (lontra:". r.nferTnid,ulE'!' q~le

sendo pagos 05 mesmos á dinheiro quínquennalmente. .f:: '~ ~~~ci~1~a~lil~rlo ~a~\\:)1f~~SiR~;s~t~~P~~it~;~I)~~dS~!v:Sciojl~~~ @ l Tl'llllciTllm n,e(l i('amantos pxter_ 
·nO'll. • 


A Cia. que trabalha pelos planos mais modernos, offerece as mainres rf :W (BulIas cm pf) rt !l~Ucl. Hcspanhol, ital Iano , Franccl, Ik 11 ; E' o uni~o f'l!".J1b~ tr.1 fõl'titl-:
I vantagons e garantias, ,~ ; il:§I Ingle, e Allemão) ~ ('anta ê calm:U1te T,,('(\mmcnda~; 


I

Os premios são mais redu zidos do que de qualquer outra Cia. ~. : *. Evitem a~ . imlt~ções e fal~ifi~açcjes, ~xigilldo ~. ' 


• Seguros de educação ou dotação de cicança s. 	 ."r; ; ~ & ComI' . Rua"'l· de Março 151--Rio de J.an ci ro. ~l 

do J*l a seicncia roe,li<!a. l 

, LU f.>. ~cJ" ~ scn;pre Verlmol R/tls, de ChrlSpllll A. RIOS. @[ ~ dCDO"'I'ôll lo--no 
Bralul, AmbrO.lo Lam~U'o.O.OOOOOOO00009{H)@@O ~@@"~:M~~@"~~~@*~* 	 ~~~~~~*@~, li de {~'~>:.e')~;~~*~"~ !lií+ ~1Mr~~:H,	 Rio Jallpin' 

O••~OOOOOOCt @@H@@@@@@@: I A maior fortuna 	do munrla U! 
. Peitoral de AngiCO Pelotense ~ ! Este grande p.ltrimonio todos 

Leiam todos o que diz a verdade pelo pensar @I os paes devem legal-os a seus f. 
de um acreditado clinico de Pelotas @ 	 lhos; está no seguinte luminoso Iri

angulo:Dr. Alvaro Drumond ele Macedo, formado pela fa-@'I 
IO- INSTRUCCAO: lêr, Escrevercutdadttt~:to~~~ic~~a r:~t~sa~i~~o~tc~mprego na minha cli- ~ e contar. 


nica o .Peit'lral de Angico Pclotense~, que cons idero 11m ~ 2° Amar a verdade até o Infj... 

medicamento heroico em todas as enfermidades das vias @ nito e a Patria até a
. morte. 
respiratoriu. ~ I Conhecer os prodigios ria Po

~ Pelotas, IQ de Setembro de 1906. .. I A1ADA o: MINANCORA...Ella cura TODA 
A QUALIDADE DE FERIDAS, tanto hu•

i 
O Pet~!~a~I~~r~, ,~~~~~~~n1~.~~c~tt~ncon_ ~ 1 

trado em todas as drogario'ls e pharmacias do Estallo. ! ! 	 :~n:i~a~O~~el~;a:I1~~a;:~~n~e~!c~~:•, Suas indicações em tosses, bronchitcs, resfri ados , astbma, ~' i• beça. Tndispcnsavel aos FUTEBO.
~:;~~:8t'e;n!~,:::n::ser:t~á's~~lem deite um remedio que se ;- I 	 lIS1 AS esportistas, fasendciros e ás familias. Para Queimadu. 

ras nâu tem eguaJ. .Vende-se nas Coas phumacias e drogaria~ do Estado, ~ 
§ UNlCO --Quando tOl! OS a conhecerem serà o remedio de

l'.~~c~u:itO~~o~~oDÓoe~:i:a g:~~~r~a ~ir~~:~d~ C:rS!qc~~i~~: @ maior triumpho em todo o Brasil. Vende-se em toda a parte. Aos 
Pelotas, Estado do Rio Grande dI) Sul. @ <1.abbados leia as Cl1ra~ maravilhosas 

BII FLORIANOPOLIS- Rolloll,ho Pinto li" ;.; A Embriaguez
J~..z e outra~ CiumM .; 

M1NA~~~~~r~~~Tv~~I~ ~~~~I~~~~Z ,,~M sO frasco de ~RE~\EDIQ 
•• ......CtDO@~~~ª~~ to~tcmHRb;~l:I~'I ~r.r..!.~~I!~:I~i'~.~~) 1':III~~,f,~':;::IJ'~!(~I;~'h~j~~' ~i~~~ Peçam nas boas Pharnltlcias e Drogarias e na DROOAt?IA -MI'W 11 L Hoc."rn~o. tlm _P clol;n.R (Rio Grande do SUl). NANCORA", loinville. · a f ellllr esage ~o,,§@~@@~~~~~M 

------- ( ! Appro:zima-s,e o Carnaval Padaria 	BConfeitaria "Carioca" 
Estabelecido desde Novembro de 1888 i Uzem oLança-Per~ume VLAN., Elle é Este estabelecimento acaba de receber das afamadas 

com negocio de: ~ o mais perfumaao e Inoffenslvo. fabricas Falchl, Bbel'ing, Nengb;\um" LUlltu 
• 	 ... c COl'hnn grande e variado sortímento de artigos para

"';'Ot}(Q~*~~@*" Natal e Anno Bom· 

Armarin~o~, ~~le~~aS, rfrfumarias, etc. -' :-~-ITO~O klll!~~~:~,~;~e?!~lOveis na Oarago do para ~~~~~rte~t~~ç~~es!O;s a~~~gg~e;os a~~~~~c~~&·uczes 
E,;trcito, com chalJffcurs habilitéltlos c prnmptos à viajarem para8-RUA .JOÃO PINTO-R 	 Florianopolis 13-12-922Jtajahy, Brusque c outros logares dn Estado. Preços modlcos. 

Pretendendo retirar-se, vende seu estabeleci Informaç(jes c ~lustes l1a Agencia de Loterias á Pfilça 15 de Domingos JO>lÓ d:t Silva. 
Novembro, 	 .mento. mercadorias, armação e Encarregado em Italahy: Frnm!III1CB l~n."cl\h", Hotel nra"U.

mais pertences. , Tclephonc 28.1-C. PORtai 'SI, Endereço Telographleo PITOCO, Pam vendei' IPrefiram Chá 
1 Machina de escrever ..Con

Quem pretender, dirija-se á mesma casa FlorlallOllollo, tim:~ nt:'ll· e lima Rydclett::t par~ "SALADA" 
Rua Joio Pinto 8 = FJorlanopolls ! Affonso H. Delambert Junior ~~~i~Ç~ÍI!~i!~~maço•• na r.dacç~o I (Superior qUaJida:;:) Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:O.OOOOOOO00009{H)@@O
http:AmbrO.lo
http:quan-..lI
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Um r"lo mot.tvaa ex-\ In. stitnto PolytBcbnico IA procura de abrigo para oSI Circulo Calholico OS.\'
plosão de uma fa- _ 	 refugiados gregos e ar- José" MISSA ul
brica de polvora Serlo 	 chamados amanhA a menios . ' ~ ,; 

alumnos in~criptos em Afim de proceder-se a eleiçllo , exame os 	 I ANTONIO VENANCIO DA COSerA R'o. 16. O Estado. Ante-hon- \ chimica, ,microbiologia, arithme-, Rio, 16. O Estado. Theodor.o da nova djrectoria, de ordem do 

tf'm • tarde. a borrasc.a que s:!! t1Cft, algebra, materia medica e Borteli, fabricante italiano de ta- Sr. Pre~id~nte, conv,ido a todos 
 S i' I

:: «I
duencadeou sobre a cldad~, en- i thetdpeutica. Ipet'!s em Smyrna, chegou a No- ~s assoclaa~s do -Circulo Catho	 ,.'; ' 

A viuva do finado Antonio Ve·chendo as ruas de alguns arra· ! _,\' bibllotheca do ln!dituto va York, em caminho de Was- ltco S. Jose para comparecerem "'EI ' 

baldes. interrompendo o trafe&o o sr dr Ferreira Lima direetor Ihington onde se esforçará na à sessão d~ Assembléa Ge.ral que nallclo da Costa convida aos pa

Ij~ oon,des e ~rejudi.cand.o o ser- offe;ece'u um .Albu~ d~ Secret~~ sentido 'de t~ntar obter abrigo d~~d:_f~~~!IZ(~~~s~}aaP;~~I~~r!~~ rentes e pessoas de suas relações e·ami ~: 

ViÇO te,ephonlco, fOI asslgnalada ria das Obras Pubhcas do R!o para CitS refugiados Oregos, Ar- ~a :sala de Conferencias da Ca- para assistirem a missa. do sexto 
 ·S 
par u.m facto Q~e 8. todos, com- Oran'de do Sul.. menios e de outras naciona1ida· thedral Provisoria. ' mez do fallecimento de seu saudoso e

p~nglU. Uma faisca electnc~ ca- dades,pois milhares delles acham Secretaria do Circulo Catholi- ~:
inesquecivel esposo, que pelo .eterno re
hH! ,sobre uma depende!!c!a da I.. ... - - I~Sl actüalmente sem tedo na co Catholico ~S. José~, em Flori.e
fabnca de polvo~a da Parada de 1"'\ s"'-"dor T"incu f'lUO" sob""" Asia Menor turca. nopolis, 18 de Dezembro da 1922. pouso de sua alma manda rezar, quarta i:
Tomazinhú, mU01cipio de Nova I'-' .......... . " ....... 	 .... O referido fabricante declarou I João Mclchfadcs feira, 20 do corrente, ás 7 112 horas, na
i.. 

I&uass~, no Estado do Rio e a a !el de Imprensa que tenciona tratar do assumptol Secretario Igreja de S, rrancisco, <>~ 
destrUIU matando tres p,essoas . , com as competentes autoridade~ _~_~~_ _ Desde já se confessam eternamente ~'" 
que ah se. achavarr.e, deixando' I RIO, 17. O Estado. Hor.tem norte-ameriêanas e, tambem, por . _ . . .... 0 

que tomarem parte neste acto de nossa ~ ....ou~a_~o~~!v:_I~:~t~ .~a~~ata,~a, . ho:;ve "se'lssao n.~ ~en:d~. ('_ inter~edio d,as seus repre~entan- O capltao GUI!hon fOI remo
,v ... iVp•• e .... LV '-4 14 .... r....3 Ndr-I .... s...n..dcr In ..eu .~.a ...hado.o... tiS dlplamatJcosde Washington, Vldo 
 I: o 

CIZO Alves de Ramalheda, ator- cupou toda a hora do expedlen- com os governos do Brasil Chi~ R' 17 O E t d F' . 'f ~ 
doado com a sua ruina fi~ancei~ t~ que foi prorogada pela mesa: le, Argentina eCanadá.' do ~~~ret~ tra:s~r?~d~1 a~s~:;i~ . 8.'~ I 
ra, u~,a vez que a fabnc•. fOI afif!1 de que s: ex. pudesse con. Borteli esforçar-se-' especial- tIo Antonio Guilbon da Compa :f ~-;
adq,ultlda ~a trçs mezes apenas dUI~ o s('u discurso sobre a lei mente afim de facilitar a emmi- nhia de Metralhadoras em Blu- Dr, Cid Campo!! IDr, João NevfOsNetto ~ ... 
e amd,a mau por ver os seus de Imprensa. graçlo dOI referidos refubiados menau para a 3' de Metralhado- Acompanhado de sua exma. Acaba de fazer o 4' anno de .. 

esposa regressou hontem de sua direito na Faculdade de S. Pau~g~r:~~oaSd~,nt~or~~~s ~use~r':~~~ 	 ~~~~ OI paizes da America do ras pesadas no Rio. EIviagem ao norte o nosso estima- lo o nosso intelliiente conterra .. " 
mente feridos, teve uma alluci- Aviamento de receitas com 	 ~Eido co?terraneo sr. dr. Cid Cam- neo Sr. dr. Jo:1o Neves Netto, filho 

na,ao passageira, precisão - Na Phal"IUa- pos, digno deputado ao Congres- do sr. majOl Ernesto Neves. 
Pomada l\HnallCOl"a 	 ~ ~ Dlngmdo,se ao gerente gera l ela tia :Fé-Rua Tra-I.,-""'-------R<t Cura qualidade de lO Representativo. O talentolo moço obteve apqualquer Em companhia do dr. Cid Cam- provação distincta em todas ai :a '8

FERIDAS~?~r~:~~·c#~a~~,p~~~~'e~:~~e~ \J3no. 2, . Elames do admissão ao 1· 	 pos regressaram tambem as suas disciplinas. ' EI lO 
cunhadas senhoritas Helena er~sc~I:~ze;lfa~ri~~:r(t~up~~c~~= - . ---	 . anno da Escola Normal s,i!!Hilda Oarofailis. 

lhe' Ramal,heda que o matasse j}lotoJ' IProfeuora Antonlatta de Barro. Companhia Nacional de - I'1m 
(Om um tiro, pOIS nao quena so-	 - ---.-.-- - -- odir8ctor da Empreza Tolephoi 	 Nav(%••çiio Hoepckllbreviver a tão grande desgraça. Pre.cisa-se comprar um motor se encarrega de ptepararcan-

PAQUETE• Aconselhado a recobrar a cal~ electTlco com força de 5 cavaJlos. didatos a esses exames, por 	 Dantista Sebastião da Lima Dica de Oberaba, cnrado paio 
ma correu este peról um barracao. InformaçOes na redacç1io deste 	(i; preços modicos. Rua Salda- Rua C, Mafra, 39--Sobr.do ELIXIR DE INHAME ~ 

. nhhaa N _ _ _ 
" • 	 onde ap;mhou um frasco conten- diario, ~ n Marinho, 17. Max _.__ O abaixo assiRnado, director da .~~ 
~ do um acido que tentou ingerir. 	 ~~ 

torrland o-se necessario o emprego --- ------	 "" -,""__...._011 ...-. Sahlrá no . , ~~P!~::nJoel~gn~en~~~,d~~tate~g~; ~• , dIa 2t do Uma Cifcula r do mInistro da para cá, de manifestaçOes .iphi-
Oi 
~ 

~aUi~~r~am~~~~~ t~:~: eI1;:naa~;~ Mensagem ao ministro do ~ "';;ii -.. . corrente à Fazellda liticas e tendo uzade, por longo ~ 

Bebam d. BRAHMA 	 ~ ~""e "' 1 hora da I RIO, 17 O Eslado. O ministro tempo de diversos medicamentos moios decepada ha aonos devido exterior dd Argentina 	 ~ 

jjI uma explosoio. Teut!)Dia Cer;~:I~em 	 \" X. madrugada da fazend a, em Circular de hon- e tratado por alguns medicos des- =,
Jà ~ Pa r a S tem, declarou que os chefes das ta cidade, jà d~~animado da sua A fabrica não estava no segu Rio, 17. O Estado. Ao minis- - ---	 Franclsc.o repartições arrecadadoras de vem cura! ~eye a fehcldade de recorrer ~ ro, subindo os prt"juizos a algum; 

tro do exterior da Argentina um ~, Par<inaguà I Juntar ~o s pru(; tlSSuS de r~cursos ;~ze~I~~lr d:m Int~~mbo~~~~aa~iãOo 
grupo de jovens intellectuaes bra O julgamento dos que ag- e Antonina. Iuma gUia, p~la qual sera ext~a' visto que sómenie Com dois vidro~ "-~ontos. 

• 	 sileiros enviou ucoa mensagem grediram Maximiliano Har· Recebe passageiros. valores, en- hl~o . conheCImento de. . depOSIto fi cou radicalmente curado dos en-

DEVOL,TE-"'.E de paz e congratulações. de amor den commendas e cargas pelo trapi- eXigido para o encaminhamento comodo.s Que tanto o aborreciam. ~í 


O ao trabalho, respeito á justiça e che Rita Maria- do mesmo recurso e do qual d ~ · Em signal de gratidão, vem of.

O DI~HEIRO veneração a liberdade que tanto Rio, 16. O "Estado. Informam vem constar onorne do deposl_ ferecer este attestado ao seu au

a quem fizer ~so do -.PErTO- tem preoccupado corresponder de Berlim que os individuos Urenz -- - • . •. - ...-- -- - Itante, a data do deposito e a im- ctor, para bem dos que soffrem. .~ 

RA.L 	 ROUSSELET a mocidade argentina nos seus e Weichardt, que ha tempos as- portancia depositada, numero do Uberaba, 13 de Março de 1918. 


ar o 11 d d ' . ~ n:ã~, a!ca~- nobres gestos de carinho pelo !'õaltaram e feriram o conhecido A Cama.ra trabalhou hontem talao, caução e recibo da Thczou (a) AntoHio AbratL 
 ~ 
Y5.c)()(/;~~s~a~ c~~~~et~'mjen~~Scu: nosso paiz. pamphletario Maximiliano Har. Rio, 17. O Estado. Hoje have- raria. Testemu~has occu.lates da cura; .~• 	 radas em pouco tempo garantem a den foram hontem julgados e cun rol sessão na Carnara. Fi~a, ass.im, revogada 3 _ eXi- ~~~01Iz1~!'~o,dCRe~~~a;~ç~ eve~:: 

incontestavel efficacia do -PEITO- demnados , o primeiro a 77 e o gencla. da _Juntada da catlçao de 1 de iras as firmas supra. ~ 
.. RAL ROUSSELET. em todos os segundo a 33 mezes de priSão. d ~poslto a\, prucesso de rec urso (Sobre 500 réi s de estampilhas 

~~~~~n~:s T~i6It~S f~t~~~mm:!~ J osepha. Lecaroso O processo revelou que os reus FOLHINHA feIta pela Circular 53 de 3de Agos está assignado), 


;J• 	 o .PEITORAL ROUSSELET. que da SHva pertentCi~mt ai' soc~edades secretas defl,t",firpmra'caH,oeolt'tCekreeclerum-lnOos« uemia., :~a u~t!n~~cee~iaed~~t;fc~~ directo- ~~e~:~t~'m~~ h~cJ~rÇof,d~e191e8r: ~ supera a todos. Leiam com aUen- . 	 em es rei a Igaçao com a orga- d d vQ ..

• 	 ção o folheto .:;ue acompanha o • EnéasSI:n ni~açao denominada -Consul-. folhinha para 1923. da Sociedade B e. 

frasco, Exija o .PEITORAL RO- e José J.!o: de Seguros Mutuos A EQUITA~ - -, -------~.-- João Lopes 1!'erreira, 2' Tabel- .,.!:
• USSELET~, sem que vos darão bertodaSl1 ~~ 	,TIVA, o que muito agradecemos. Dt-. Edgard Pedreira lião. • 	 luuct:~ ~~aI~'~~~aq u~ Iqhue: ~s~ramg::: . - ~:S)(aH,u:~~~ Escola Norlnfll Concluiu o seu Curso de direi~ ~~~~~~~iJ 


I SI · t.:. na Universidade do Rio de Ja-I Nngib Nicolau Nahu i

vos:, he~tomago e~perdlçandovos_ . N~rble~ta~ Terminaram hoje 08 exames 	 nciro, o nosso distin cto co n~er-I participa ás pessOas amigas ~ . 
$0 In eJm. ; Silvaefami daEscola Norma! BURIDAN Ir',!"! eo sr, dr; Ed~ard Pedre:rJ, . que sua filha Etina NahêU,j ;j 

- - - -- - - lia, João I A IfeEla de encerramento e da fi. ho do. sr, l.;;. Fehppc Pedreira, Icontractou casamento com <~ ~ 
O g0verno amencano vae in- ~oncelç~o e .famlha, Came- ~~~~g:f~~:b~~~~~a~u~~~ ~Ie~~= Mais uma obra prima do gran. ~~r~~. II1spertor da Saude do ~ ~7r.)0!0 C.uneo. ~ ~ 

tervlr na que~tà() das repa-I D~~e;'L~~a:as~~";}~~~'cl~~,aLe~:= Izar-se-à provavelmente ainda esta M .de híOffilancista I Orecem formtdo obte\'e notas' onanopohs, 17=~:t.<~ 
raçoes raso e Clara Si lva, penhoradlsSI- SemanA· IC e Zevaco distinC'tas em lodasas cad.e iras. ~'~~::~~~ 

Rio. 17 O ~tado. Dizem de :nov~a:fma~~~~~S,asf1tr::~oa~art6~: - • ciCUJ~st~ l :s~:~~ad~sr:i~e;~lg!~;~ -- ~ Etllla e João =i 
Parfs que a -Associeled Press· e telegrammas de condoienclas e A Jigaçlo ferrea com o Pa.. romance intitulado J"ID A "'O A. a popular ~ NOIVOS ~ 
está Informada de Que o preSI_lacompanharam a u!tlma morada 	 H u r t d a 11 15i11.... ~çCrvcjnda ~ Fpolis 17 -- 12--922 ~ 
dente do conselho de ministros os restos mortaes ~e s~a idola- raguay BRAHMA. Leve e saborosa i1'" J. ã. 

da França sr. POincare foi con~ ~a~:nra~~ .Js~!~ap~~'J..~::roa:~ Rio. 16. O Estado. O jornal --~--~-- . ~~'~~~.l .,.
= 
sul!ado so~re o modo pelo qual da SUVII.. convidam aos parentes -Liberal_, de Assumpção. com. Incendio de um transporte ,... 
sena recebida a coll~boraçao do e amigos para assistirem a missa me~!a a rcsl)\uctlo do governo Rio, 17. O Estado. Communi- O Presidente conferenciou 30 Soflria de gonorrhéa
gover!,o norte-americano numa Ido setímo dia que se~á celebrada htuLieiro m d nd s s d cam de Constantinopla que o bre a situação financeira ~ tentatlV:t de accnrdn s.nhre n.pru- no d,ia 21 do corrente mez, quin~ os trabalho/ndea co~str~c~:~ :! transporte hospital -Vinhlong. Declara em carta de 8 de Fe
blema das rep3raçOes, mediante ta-feira. as 7 112 horas na Igreja estrada de ferro do Brasil ao Pa. Incendiou.se ao sul de Ban Ste- Rio, 17. O ~stadB. O presiden- ~:r:~~n~~r~:~,,3, c~Ume oseEL1uxroIRu 

um plano elahúrado pela secre· de 5. (ll'rancisco. Por (,!lfe acto de d· a b t fano, tendo d~sapparecido qua- te da Republlca teve hontem no '" ~ 

tar~~~:m~;'~1~da~uJi~es~ 'Asso. :~~~i~~is ~?~~:,~: .:rn~~;~~~nto~~ ~~~u:!+ ::O~~~~id';So ~s st:~a: ~~::eb~:J~~as que se achavam a ~;~ ~~~~e:;i~~ias sobre a situa: g;im,~~ã~U~!~iv.dSilv~~r~rm~ 

cíeted Press., que o governo dos _ _ _ . _ __ c~~sa: a e "upgordse ler e- Em audiencia conjuncta trocou Sr. Juvenal ~a Silva L~. reslden

;~~~a~~~d~~i:~S;a~i~nt~O~~~I!~u: Morphéa r~tearna~;~~~7~~daR:Pu:lr~!~açao idéas com o ministro da Fazen- te em S. Miguel-Bahia. 


ir.t.rvenç~o n~o ter" outro obje- - --____ Amolador daÓe~o~:~~~~~s~r::~enle (l che- _._ 


~~I~~f.1~~r;~ :a~:~~a:st~~: ~~~~~~ ~m rnhor qne padeceu esse Ãugmento n~ preço dos beto~a;:~l~aa:~I:a~a~ba ,C~!~~u~:; te de Estado tratou do mesmo as- • SABONETES- Epita.. 

paraçOes que intere~sa, em geral, ~~~:ee c~:I~ t~~~od:ar~~~ rf~~~~:; jornaes de todo o tamanho navalha de sumpto com o senadolT Lauro CIO PessÔa e outras marcas 

J sítuaçJo economica da Europa. de um medico Aiiemão, em 'iii:U- moer ~arn.e e toda ~ qualquer fer- ~uller, o .jel?~~a~o A~!onio A.~t- -MEIAS de seda oara ho

de d,e uma pro,messa offerece R'IO, 17, O E.tado, A part',rde ramei"hi ae corte com perfeiçlo .... do e üs ml.. ,,s.. r.s u"' jushça, men h • h 

- ---- --.--- -	 Rua Trajano ri· 2 • da Marinha e da Guerra. s e sen oras, o que a 

[
. . ~ 5~~t~~~me:~ffr:md~~ ~~~~~a 3mt:,: janeiro vindouro todos.os jornaes (Barbearia) de superior-l\laasugens 


~~.~"f~~r-~~~1 Cartas a JOão Ribeiro-Caixa pos- de Lisboa cuslarao mall cem por - ~~ electl-lco,s-TRABALHOS 


. Agen:~I,ave::~:m:.~.~::"a ~ tat N' ~u~ 	 cento do tr:n~~r:~~~~~P~:~;~~ pa~aattenu~~~e~ise d~ trans ~~:1~~io~~~~~,t~~a , no.que: :rtço Ictual, 

. part'ppam aos seu. paren· ~ O CON'l'RATOSSE CASA AUREA ela da }'é-RUI. T .a- RIO, 17, O Estado. O. lornlos -____ 


. ~e~~ S~:~/I~~s ~sura~~l:!~nto I 6 de cllclto sensaclo- A -Casa Aurca. á rua Conse~ )3110. 2. I ~~~f~~Ri~U&r~n~~:'}~~~~~~r~~~ I~oteria }'ederal

g Fpoli<, 15-t2-1922 fd nal. Medleosnotavelll Ihelro Matra, acaba de p....r daa adquirir quatro locomotivas Numero da sorte grande. d.

tJ~~~:~- ~~ fi receitam. g~~:om:ct:!i~~:ter~~run;:'Ya~::: e80 vagOes afim de attenuara
x!<~~~ lotefla federal extraida hoje: 

do sortimento d. calçados, ar, Entrega de diplomas cri•• de transportes. 46.256 
marinhos etc., .dq~lrldos nll Rca1fsa·sc amanha. "s 18 ho.. _

PILULAS d. RDSS Tonico melhores C.I.I do RIO e do I!x .. ·rIS. no edlNdo do Congre••o do D' I t ' ---~-------
trangelro. Estado, a entrega d. diptoma. lp orna as d 1·· M·Laxativo Faça bma vi.ita 1 .Ca.a Au· 'OS quo terminaram o CUrto no 'e IClosa lsturo.VIDAdoDR. Universal r.a-, se quer lazer bea. compra. Orupn Escolar l.mo MuUer e ' N. 20 CIGARROS DE' LUXO 

" e por pequeno. pre901. ElçolaComplement.r Annu.. lIlABOA; VlIiADO 
, i 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:todos.os
http:Incendiou.se
http:39--Sobr.do


OESTADO-Segunda~feira t8 di> Oezêmbro de 1922' 

,. . e . . .... .. ' e Ai' AR CTlc ,I";'Peçam soLI(~ores e'cerveJas ~.... 
·1' d.a Companhia ANTARCTICA 

o sr.Penaliel conte$ta o sr; .As medidas alvitra I'V-.da soe-.al Miqisterio da Agricultura, \pre~os eslejam acima dos eslabe- le, que, em ca,la fecbada, olfere-
Assis Brasil das para salva,- o . I lndustria e Commercio lecldos como max~mos da base eer maior reducção. 

P. Alegre. 18. O Estado-Ten- paiz . Servl~o de Povoa- cog:~~~~~lae~~o~~:~:te deposita- to l~;ãc;Aa~r~~~~~:d~~ ~~n~~h"!~ . i 
do o dt· Assis Brasil declar~do Rio, 17. O Estado. Reuniu'se lnento rà previamente, naCollectoria fe.. çOes até o dia õ de cada mez, in- iI 
que o Ir~ Borges de Medeiros hontem a commisslo de Finan- A - ,. .' Delegacia do Servloo de \ deral. mediante via expedida pOI correndo na multa de 100$ os con
preeisaria de tres quartas part~s ças da Camara para tratar da Re n lUVerSallOS Povoamento esta Delegacia a qual se dar~ so- tractantes que nao o flzera~. 
doeleitcrado para ser reconhecl- ceita de J923. COllcurrcllcia mente a~c às 14 horas do d!a 9 I~.-Os contractantes s~Jeltar-
do o sr· Carlos Penafiel, no clm- O relator, afim, de conseguir FAZEM ANNOS HOJE: De ordem do sr.. dr. Dulphe d~ Janeiro de 1923, a quantIa de se-hao aos descontos da. Impor
parci~!·'ad? Rio, ~emonstrou ~ue o fortalecimento das rendas, apre Senb0t:aa:. IPinb~iro Machado, Director do !p=o~oe~o~~~~:, c~!en~~~~,: !f:ec::n~~e~~~:b~:~~~~;I::uçÓ:: 
o dr. I\SSIS BraSil! no .seu hvro ~entou uma .proposta sobre os Sara Simone PerelTi!, Leonor S~rvlço de Pov.oamen~o, faço pu- publica, ou lettras do Thesouro feitas para garantia dos contrac
_Do .governo.p~esldenclal na Re- Impostos de Importação elev~Hl- ~o Reg? Barros, ~Tjoleta de Arau- bhco9ue, na .Secretana de~ta De- Nacional. tos. ficando, nesse caso, obriga

pybh~a Brasllelta~1 declari.\u que do ~e 5.1" a taxa ouro. ASSIf!1.IJI?_MartinS, Amella Barbosa.,Ma~ .leçacla, n,o dia 13.de Janeiro de 4a, ..Dar-se-hão guias para o dos a comp:etaJ-as depois de ter 

o c~ele . de ES,t~dO pode ser re- ao mvés de 55 .I' a quota ouro IfleUa da Silva Gomei fi GlIette \ IU23'f serao. recebidas propostas deposito de garantla da proposta, \recebido a intimação, por escripto, 

eleito IRdefinltlvamente, desde vae passar a ser de 60 .I'. A de Caldeira de Barros. para. orn~cl~~~~O,ád[,r~nte o. an~o s6mente aos commerciantes que para tal fim expedido. 

qu.e reuna tres quartas partes dos papel de 35 .1' p.ua 40 .1 ..Dc- 8enhorltaK: ~~~~:moo decPovoáme te ega~!a N ~ exibirem os ultimos talOes origi- 19'-05 contractantes ficamobri
votos ~o eleitorado que concor- pois de longa discussiÍo foi ap-I Abigail Alves Neves, rytarietta cleo~ÇcAnnitapolis~, ~S~n:dor E~- naes. d.e imposto da Pr~feitura gados a pagar o seBo proporcio

rerà rlt!lç3.o. . provada a elevaç:l:oda taxaO'lrD Schu1el. Maria da Conce1ção Pe- ves Junior. c .. Uarão do Rio MUnicipal e The.souro NaclOna!, e n~l, segundo a lei ~o selJo, Que 


Quanto ao mais o sr. Penaflel de 55 .1° para 60 .1'. Tratov-se a reira, Zulmira Maria Roque e as Branco... foncern~ntes artigos que desejam Ivigorar, em estampilhas oppostas 
respon~erj na Camara prova~- seguir das isempçOes de direito, m~nina'i Jacy Costa, Adir Cal- Grupo, 1. o;~~:~[~vrar-se-haopportunamen- a°ri~~~:~i~dO Serviço de Povoa
do que. de 1913 para cá o RI.o ten~o aquelle parlamentar o~fe- delr~ de Andrade e Olga Neves. ~.?-lha de pa~el lmpreSS?, para te um contracto, obrigando-se en- mento, 13 de Dezembro de 1922. 
Grande foi o. Estado que mais reCldo uma emenda no sentido riu: . . ofh\.Jos ~'. t::nvelopes Impres- tão os contractantes ao depOSito Wa,ldemiro Leon Salle8 
prosperou, J?OIS a su.a exportaçao de se determinar que as empre- . Derme'lal f'\0ura, Hercll!o Xa~ sos, .para ofhclos 1$000. Envelop- correspondente a 5 010 do forne- Delegado interino 
para o exterlO! duplicou, ,taS que gozarem de isempções vier dos ~el~. João B~ptlsta da pes Impíessos_ 2Ox32, 200, FOl~a~ cimento integral de um anno. 

Nesse sentido o sro Penafle1 ou reducçOes de direitos devam Costa e Ohvelf3,Grcgono Fernan- dei pape cartao p~rdo 200, 3~ 6a.--As propostas serão recc
fará uma comparaçao de'.expor submetter ao ministro da Faz~n- des Vianna,. Alvaro. Ferreira da Caâ~;;;s s~~co:' ell~~:s~o~o En~ bidas, aberta~ e lidas deaute d~s 
taçlo de S. Paulo, Pernambuco, da uma relaçãc:' dos artigos a lm- Cunha, Marhso Jardim de MeneMveloppes impies~os parJ telegram- concurrent~s as 14 horas do dl.a Coronel H. Boiteux 
Babia, Paran~ ~ Rio Grand,e, le- portar, caso lmpo:te.m e mais z~s, Milton da Cruz I\i.acuco, mas 300, Folhas d~ papel para 13 de Janeao, _perde,ndo a totah- Está nesta Capital o nosso c~n-
ndo a estatlstlcacommerclal do qual o valor dos dlrellosdos ar- Leodgardo Barcellos da Luz, Al- minutas 2.000, }<'olhas para balan- dade. d~ cauçaâ f<:lta ~o <:om- terraneo sr,' coronel Hyppohlo 
ministerio da fazenda. ligos importados. fredo Prado, Nlcolau Sav3s Sy- cetes (Contabilidade) 200 folhas ~e_rclande que, ep~ls de ms~nPto, Boiteux,depulado Estadoal e com. 

__ _____ Ainda foram acceitas emendas ridakis e o joven Vespasiano para balancetes (3a. secção) 200, f~:~:~im!n:g~esen r propos a para merdante em Nova Trento. 
para substituir;ão do despacho JOSé de Souza. folhas ~e 'pagamento do p~ss~al 7a.--Antes de qualquer decisão,

O general Cypriano ficará cad valorem. pelo de a razão de de nameaçao 200, Fo!has de dlanas as propostas serão publicadas na FERIDAS 7 
por ernquanto no Rio 40.1' declarando-se f)S casos de Sra. dr. lUedelros Filho 200. Folhas para mmutas de ba- integra, Coram-se rapidamente com 

Grand~ duvida nas facturas ou no des- Faz annos hoje a :xma..sra. ~~!~~e~SD~~~g:c~~h:~od~ie~~~~~~;~ 8ao--Fica en~endido que o pr~- Pomada Minancora 
P. Ale re, 18. O Estado-O e- pacho cad vaiarem ~, Esns du- d. Cora da Luz M.ed,clroi1 digna III com 25 folhas I, Livro modelo ponente prefendo p,ara ° forneCI

neral Cg riano Ferreira fic~rá vidas serão: resolvidas pela Ca- esposa do nosso d~shncl,o conter- XI com 25 folhas 1, Livro para mento t?tal o~u parCial, rl!cusand.o- .- -- --"-,, ,_" _~l-,___ ' ''''-_ _ 

r . ~p t .! t t mara de tanfas. raneo sr, dr. MedeIros Filho, pre- protocollo de sahida I Livro ta- se a aS.lgna. o cOíltracto, denlro 
~i3:I~o"r::~~ etn~~~~to~I~: s:~ .0 relat~r passeu depois a exa- side,nte do Superior Tribunal, de l~o de pedidos a forn~cedores I, ~~nf::sgad~af!n~~ ~~~:lic~t~~ d~ Foram prorogados os traba
gU!lda. e terceira regi~es e d.a ~:~~~no:o I:o~o~ito:rrn~o cco~~~~~ JU~I~~~tincla anniversariante, ~ue ~~v;ag~~a eO~~~I~~a d~r:~:~:da~ edital ~ue por esta D~le?:ac1a for lhos do Congresso Gaucho 
fJn~:I~iIi~ar::e~=t~a~ C1SUp:~[~- tos. g é uma das figuras de mai?r des~ litro" Tinta preta 2 litros, Pennas ~~ge~~~, S~:~~áaOpr~~:~~~('~oca~; P. Alegre, 18. O Estado- Fo
&~o - Grande, Santa 'CCatharina ~ Quanto aos primeiros propoz taque da nossa alta. SOCiedade, 2 caIxas, t3G;~chas ~ proposta. .. ~~~e!~f:~~~~O~ep~~s~~~a~~~sSa~: 
Par'. que a taxa. seja proporclona~ ao c';lDta gerae~ sympathl"s nes,ta Ca- Enl:ada 1 J'ic~r~ta I Enxadào 9a,--A inscripção encêrrar-se·ha o di,) 25 de janeiro por motivo da 

seu preç? fixando em 400 reis a pllal, onde e, gerahmmte estltnad~ \1. Pá direit'a í, Pá de' aterro 1: ás 16 horas do dia 13 de Janeiro apuração presidencial e por n~Q 
., _ t~xa maIor ~ue !.~cae so~re os pelo _seu fmo trato c pela sua Enxadão I, Aço para brocas 1kilo, de 1923: .0 concurren!e .que ~té se ter ainda discutido o orçamen-

Cerveja .... --e enutrT- çlgarros e ("Igarrunos de, Impor- bon~t:\de.. , . Vergalhão de ferro para alav3Llt:as <IoQUdCelpkosd,.'I'o' neohTorh"e;o'·uüro"N'"a'c,roCn"aol topara 1923,"".._, -b. ~~~ Emija I ~s taç20 estran~eiras. . Custarão ~s As mUlt,as fel!CltaçOetr. que. vae .t kilo, l<'orja P?rtatil I.. Estollim '" 
........ leI' musculos charutos maIs 400$000 por ml- receber hOle d. Cora Medeiros , \ 1 peça, Dyl~arl1lle 1 caixa, Espo- e não exibir nesta De legacia o do

___~____ . Iheiro e pagarAo a taxa de S050 juntamos os nossos respeilosos leia para dynamite I caixa, Pol- f~,~~~n~~oc1,~f:ao~~;~;:~'~~n~~~~~~ Morreu o professor Nuno 
- ~~&>unidade e os estrangeiros parabens, _ ~eo;;o~/(}~;r:r;~~a~iz~~O)~r<~d~~~ d~ra ser r~ceblda sua proposta no de Andrade 

Os mortos da semana. S b b' V·' f Postc~ de madeira para telephone dia detcnmnado nestc edital. Rio , 18. O Estado-Fa!leceu 
P.Alegre.18. OEstado- Du~ o re as ebldas augmentou lf:\lanLf'.:S 11 duz\a, Iso!ador para otelephone , lOa.--.O CQntractante acccito Ih' r f 

rante a semana ultima faJleceram t6das as taxas, com excepç:ío da Joã.o KJetNlbcr~ I duzia, Grampo de ferro para ° fl~a obngado a, satisfazer os pe- o ve o jorna lsta e pro essor 
44 d I 69 aguardente. R r d .., . R' Ifsolador do telcphone I duzia dldos de fornecnnento no prazo Nuno de Andrade. 

a u tos e creanças. Tambem foram majoradas as eg eSSO!l e sau \ilage.n ,10 ~o: Pi lba secca I, Fio flexivel pmi de q!larcnta e oito. horas,48 que se 
... ... taxas de perfumarias, sendo o acompanhado de sua ex ma. S ItelePhone I metro, Carrinho de segUIrem ao rccebl1uentodusrncs-, . 

imposto de bisnagas, de lança- flOsa, .o sr. João ~~tenberg, thc- mão para aieHO) I. mos quando se tratar de forneci - Bnlhante eXlto
"'Ell{PRE perfumes carnavalescos fixado soure!.ro da Adm1l1!stração dos Grupo " me~to qu~nzenal c não ?epcndcr . 
O '1't em $100 ar 30 rammas. ICorreIOS, . Kcrozenc 1 lata, Lumpadas ele- desmfecçao c, nos ,demal:i C,iSOS, O so!fnmento atroz q~e dUM

TRIU)IPHANTE Osvin~os eSlr:n eiros cartas - A.com~a~hado de sua filha ct.ricas de !XI velas I, Larnpeão.l, a.cn~rar comys artigos na hora e r~nt~ dOls~nno5, teveo,soclO so~ 
SoRrendo de uma forte tosse d' h é g fé • ,senhorita Sllv1J S(lares, està nes- VIdros para lampcOes 1 duzla, dia hxados, Incorrendo na multa hda~1O da Importante fuma Cer

que me fuia emmagrecer de dia e lo,ardC ap os" ca t' ~ant~1 Ita Capital, o sr. Bonifacio Soares_ Vidros para vidraças I duzill, Tinta d~ 10 010 so~rc °valor do~ pe- quel.ra &; lrm~o, de Córta M:io, 
a dia fazendo-me vomitar todos ga, ca ça o, l~()VeIS, eCI _0S e _ Chegou de Lages, o joven de oleo I kilo. dldos Que delxaren:r- de sattsf.zcr Bahia. o sr. Clemenlino de Cer
os alimentos, me impedindo de a~godao, de :mho e de ,Ia e o.s Ruy Ribeiro, telegraphista. Gr,Il{lO li, no ~razo estabeleCido, queira, s6 teve lenitivo com o 
d?rmir,euteriatertamentesuecum- diversos artcfactos de teCidos tl- -seguiuhontClTIParaLaguna'l Louza I duzla, EstoJo~ peque- SI essa demora exceder de 48 -.:ANTIGAL-, do dr. Macha.do, 
bldo se nao fossem os conselhos veram as suas taxas augm~nta- o sr. Ulysses Neves. nos para descll!.o 1, Reguas de 1 horas, em qualquer dos casos aci- que o curou com 2 frascos, ape~ 

~:I::I~~~ d~mciJ~f::a1ue&n~= ~:~' ud~V~I~~~e:c~m~st~~s Url~~~:~ - ~~~~~ t~ru~i1~~~~~n;~~;gs ,I; p~~= ~~~r~C ~p~~l~~r~oa p~~:~~~~ 3~ 0á~ Dal 
Lk!tIet-, o que fiz com felicissimo de 18 mil contos, Contl·acto de casu,Dlento, nas I caixa, TInta azul I litro, 50 °10 si o excesso for maior de "__ '__ '" 

r~lultado, ficando bom em poucos ~1I~diu o r~lator depois a, su- €om a .gentil senhorit.<I. E!ina 13~)ffachas ~UDlds 1, Çartilhas, de 15 dias, ou,l1o caso de rejeição I . 

dias. bstltulçâo do Imposto sobre loias Nahas, filha do sr. Nagd~ Nlco- Vla~na 1. ~ossa Pa~fla I, ~rrth- dos .artLgo~, provada a. soa .mà Preparados Homeopathlcos 

dO~az~~ p~~~~eem a.,c:n:~~~~ ~a!.~~ e obj~~tos de adorn~ p~Ja taxa lau NahaS, conlrac~ou ~Sa~le~!~ L:~~~~llT[~Jtf~ç~~s{J~~g~~~~~ ~~ ~~~:~t~~~;n~~r~~q~i~id~~I~\~s 1II1~~= ~ Na Pharlua.ci.n. .ia, 

uso ~este prod;gioso remedio. d~ 2 I. paga P?r mero oe estam- o sr.. ~oãO Cune.... UJich.alllLU Soffrey 1, I livro de leitura re- cada, correndo por conta dos Fó - Rua Tl·ul.ttno. 2. 

Porto Alegre, 115 de Agosto de Pllbas na OCC~SI~O da •sua venda _ eleclnclst.. , I~sberto I' 11 Livro de Leitura fe- contractantes O excesso da des
1011. Espera com I.SSO ob.er um au- ~ ° _. hs~erto I, lU Liyro de Leitura peza que possa haver. 

Paulo Sezefredo Macbado gmento de ma.ls 4000 contos. Es- NaSCII~ento Fel~sbcrto I, IV livro de Leitura 11a.--Os contractos poderão ser 
. sae~enda fOi approvada. . _ Fehsberto I. Cadernos dede~enho resc.i[ld~do~, quer hajaounão~- O Britania venceu o Vasco 

Revls§o e ~esdslo (los con- Fo! recus2da 3 emenda suppn- Est:l.o ~:.p~rahf'IlS ~ sr, Ap-;f' I, Cadernos de c.arthog;la).lllLa I, posta ao lornccedor, neite sen- d G 
tractos feitos pelo gover- mindo o imposto sobre o aal o nor Vens ..l1no PereIra f.: sua Cadernos de .Calllgraphla I, Ca- tido, quando abandone cuse. a ama 

d vinagre co o caf~ , exma. esposa pelo nascimento de demos de linguagem I, Papel satisfazerospedidos,s 'italldo-se, RIO, 18. O Estado-O Club 
R no passa o EstabeJeceu-s~ depois a taxa- uma filhinha que receberá o maUa Borrão 1 folha, Papel cartão porém, a perda da ção que re- Britania Cle Curityba venceu hon

. io, 18. O . ESlado-A Com- çao nova de $005 sobre c d nome de SULAMITA. I folha, Mappas d~ Brasil I, verterá. á. Fazenda Nacional. tem um jogo de foot-ball contra 

~~~t~~ :~t ~~~~~itt~:t~m~amara .. kilowat~- de luz c de 1002 aso~ . - ~a~~~: ~~::~~ad~ew~c:u~gC~a~~ rci~~ad-~a~nou'íf!~O ~e~~~:l~::e~c~!~ ~o~a~c~e~;. Oama, do Rio, por 
Um representante de Pernam- bre ? .kl.lowatt. de força. FalleClnlcnto Mapp.a para o ensino de ari- si assim julgar convelliente; sem 

bueo aprestntou, sendo aceeila, Discutiu-se a taxa sobre a se· Falleceu hontem em Tijucas o thmctlca, I, Mappa Mundi I, que ao concurrente cuja proposta __ 
uma emenda mandando que se· da, tendo um deputado proposto sr João Baixo i do o ; Mappa. do Estado de Santa for barata, assista o direito a ne- I . 
Iam revistos e rescendidos todos a sua elevaçao de 50. r resolven . J a ~a n dSSO BO~ er CatharlOa I, Globo terres.lre nhuma reclamaçãO sob qualquer ReSo ução da commlssão de 

f ' do a commissão majoral-a ape- raneo sr. 0. o onegun es alxo, I, Papel almasso t caderno, 1'111- titulo invocado. Finanças
osconlractos eltos pelo governo nas de 25 r Telegraplllsta de 2a. classe, SCI"* teiros escolares I Berços para 13 f' r G R' 18 O E 
plludo. C '. . vindo na Estaç:io Telegraphica mata borrão I, llo~ma arabica I . .a.-- Ica IVre ao overno ,o . lO, '. st1!do-A com

_____, ontra essa oTlentaçâo m.1n1- desta Capital. litro, Tinta Garmin I litro, Mappa direito de el'\colheros artlgosm~ls mlss,ilo de !""manç~,:, . da Camara 
EspedaJidadesPharmaceu testou-se um parlamenlar, que Aos 8ientes do extincto O Parker I, Corpos Gel,metricos '8 baratos de cada 'p~oposta, .asslm acceltou o Imposto global sobre 

tlcu- Na Pbarmacla ente!'dla dever ser decretada uma EST ADb apresenta condo1encias solidos) I, Quadro iniciação Ge~- como o de adqUlTlT quanhl!iad~8 a renda e os outros impostos so~ 
medida que impeça a venda dns _ . graphlca I, Curso (te Car- menores que as c.0nstantes da ta- bre o consumo de luz e etc. que

da Fé Bua TraJauo.2. productos de seda nacionaes {.tu "'1' tographla do BrasU I. Quadro be~la Juntâ ao ~d!taldsendo porél11, detalhei noutro telegramma. 
estrangeiras. L" Issa de Historia Palria 1. ~ue~rd~~eco!oo figa O't em qua- , 

eon Eugenio I 0, sr. Cincinato Braga propcz t.rn(es90r Leoll LapftgeAse COlldic;ões '105 contrac~adJs.a man cr os llre- Dr. Orlando Cabral 
LaJ!31lCH8C um ImJ!?8to de S200 para ~ kilo O sr. professor Henrique Fon- .Ia.:-Todos .0$ artigos serlo de 14a.--Os fornecimentos serão .Completou o seu curs? de dj~
No dia 20 do corrente As de, queiJo. Essa emenda fOI ac- tes, din.. ctor da Instrucçao Publ i pnmelra quahdade, devendo as feitos cslrictamente de.lro das ver- rel.to lia Faculdade do RIO de J'a 

7 1,2 horal da. m~nhl, na celta, contra o voto dos Irs. An- ca, mandará resar missa, amaM propostas trazer preços para to-, bas votadas. obrigando-se os con- netro o nosso conterraneo sr. 
Cathedral provlsona, c,,'e- nio Carlos e Bueno Brandao.. nba. ás 7,30, na Igreja de S Fran dos os artlg~s e serem entregues tractantes, caso hajarecursoscon- dr. Orlando Cabral, filho do sr. 

u brar-sedhA ml,'sa pelo des- Pu"ou-se depois aos sellos, ..:isco em lIuffnglO á alma do sr no di:. determmado para o recebi- signados em lei e necessidade de general Alcebhtdes Cabral. 
canto o pro essor onde foram propostas varias no- prore~sor Leoo Eugenio Lap.lges~ mento, em enveloppes fechados maiores quantidades a manter os .t 

fAton Eugenio Lapal'"tle YIS taxas ftobre as contas e so- .e hl ouco fallec1d n Ri c0!r a indlcaçllo do grupo. preços contractados ----"-..-- -----: 
Par. esse Beto de nt?slI santa bre as 'olhas de pagamento. ,p . o o o. em ~r~A~i:s~o~~S\~~ta s:;:~ fe~:~ de!~~ã~~:rP!~ro::~:d~uj;.~gir~~ls Tem chovido em todo o Es

reltliJ~ lua filha ~Irtana lapa~ Um deputado .propoz ~m au~ .. . nuscrlpta ou feitas oi machina elft não poderão conter sinão uma for~ tado=. ~~~U;í~a~a!l~gd~sfl~~os ~~ gmento proporcionai de Imposto das IRdlvlduaes serão taxadas papel de 033 x 0,22, sencfo a pri- mula de completa submissão a ~. Aleg~e. 18. O Estado. Tem.I tente. e amlgol seUl e do laugo- de passagens para os estrangei~ desde que vao alem de dez con~ melra sellada, couvcnlcntemente todas as clausulas deste edital, cahldo mUIta chuva em todo o 

t 
L 

to morto rOI e outro propoz um Imposto tos. As taxas variará entre t '1. e datad~~ e asslgnadas, sendo nellas não se tomando em consideração Estado.'
. .____ , de transporte. 10.1' e começarao a ser cobradas eS,peedlcad05, sem accrescimos, qualquer offerta de vantagens nlo Atemperatura baix.ou bastante 

SABONETES Epltaelo J.es .0 mllS Importante da sessaio no segundo semestre do anno pro emend~s, entre1in~as, razuras ou previstas 110 mesmo, nem as qlle ~, ____ 
aoa Parabybano", e da. fOI, talyez, a proposta para um xlmo. resalvas, em algaflsmos e por ex- contenham npenas o offereelmento CASA 
m.ibore. 'abl"lClUt do ~ra- Imeosto sobre as reodas, feita Por fim foi proposta tambem ~~ü~~ss,~~~~05S::dOca~~mad~s ~o.: t: ~~;: -::r~~~ãO sobre a proposM 
.11 eneontr....". na Casa pe °sr. Antonio Carlos, uma taxa sobre a 3&:U3, devendo consideraçao as que nlo tenham 16a.-Em ca~ode absolu.tai ti'" Vende..se- a l:e n. 28 á rua Vis, 
AU"'A, SClundo elsa prflpolla aS"Ten~ ser adoptados hydrometrolli. preços para lado! os artigos cujos dadc, será dada prt;(I.!(êIlCia aruci.. ~:::eQ:~e~~~:ao~~~~. ~I;~~::a-
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I, 
o Estado- Segunda-feira 18 de Dezembro de 1922 

~ : ' 
Irmandade :,dÓSerill'd(,',Jesus.
Porquê perde o tempo? =~~ \dos Passos. ~ H<!spltal d.e '\
(:"a\t\\lan\\a j\,'\\a"t\\ea 
~Ed\t..l i:fb oii..claPorquê perde o seu tempo? Tem 

I 
De ·ord~m da Adminis

trativa desti Irmandade e Hospi
tal faço publico que até As 16 ho

tem. h .. só uma cousa a fazer: Ir ras do dia 20 do corrente mez, se 

V.S. dyspepsia ou indige.tilo? Se 	 CERVEJAS 
'1 Münch\CH'a ESCURA receberá neste Consistorlo pro..o ..,u drogaistu immediatamente / postas para o fornecimento du-I • comprar um frasco de 	 Cl.ARA 1 CilJmb,U:;h ~7~~~u~t~~sei~~g~~~:!t:rtf:ót~~~
I! 	 cçssarios ao consumo: 

Viveres, · dietàs, Leite, 'PIes eUnUio II PreUnhn artigos de padaria, Carne verde 
de vacca e de porco. 

Os interessados poderão ter to
dos os informes do Amanuense,PRSTILBDS g~. RICBJlBDS 
sr. Marcos Aragão. 

Consistorio, 9 de Dezembro de 
BEBI_aSSEII &LOOOL 

\922. 	 ./
V. S. usal-as-há eventualmente! Calltldlo AITe. 
Porquê 1140 agora? Porquê ex

ning-er-Ale Âgua 
Sepetario 

i l"L~"'.~~\ ~. X'li~".n ~>{.l.!>':périmenta productos nlio experi	 \l,.~';l..\J'j'A. 1. li, ) j ~~:~ '{P tY " j \' ---~'""---------
mentados? As Pastilhas do Dr. 
Richards têm curado indigestão e GELArEIRAS~lAHCA PERFEITA Precisa-se 

comprar uma installaça:o compledyspepsia durante 25 annos. ElIas co ta para torrefacção e moagem dt 
o ·curar:!o. Não perca o seu 	 café. 

Informações nesta redacçlo. 
tempo. Tome 8.5 Pastilhas do Dr. 	 l. :I ' '" 
Richards immedialamente e lera 
perfeito o "pparelho digestivo. M W
 
r ome..as hoje. ,
AIlMJ!1' 

~ 

, 
se o CONTRATOSSE 

não produzir o effcito que alltJunciamos desde que ~cja tO!n<ldo 
como manda o rotulo, devolveremos imm~diat atJ1 c l1te ú dil1heiro do 
custo-R. Sant' Anna, 216- Rio. 

O CONTRATOSSE é de cffeito sClis:lcio!lal, não tem dieta 
- -DE e a~ ~~r~~~~~l:::<:~q~~l~SC~l:,imR~;~;~, ~l~~~;~;;'Çã~:o:Rc~~:~el~ida~~~~ 

fnsomnias, Dores no peito e nas costas. Efficacissimo n;1 Tllber
culose e hemoptises tomando-o convenientemente. Pela acção doSta. Catharina intrato de Guaco de Sul e do Thiocol , ~iêm de Olllros medicamen

~~~i~;, ig~~~i~~~~~nie ~~~~:a~~~oS~I;y~jO~~~~~~l:~~~~~~~~;1~.~~=
I>ist rihue 7 ;'j·I. em premios 	 I.1licaremos sempre um attestado por semana, differ~mt(', dos mi 


lhares e milhares que temos recebido. K!s () desta semana: 
21 de Dezembro de 1922 ,\,. 14 horas 

88' Extração- Plano J 
 O Sr. Gentil Caldas Gomes, da Rua Rangel. n' 

17, Recife, diz em carta que nos enviou, que tendo 
15.000 BILHETES A 23roflO l45:5OOfOOO 


MENOS 25 .(" 86:'250$000 fJ
usado grande preparado COlltrHtosse obteve o 
mais feliz resultado e, por isso, não se cansa de reco

75 '1. EM. PREMIOS 258:7501000 mendar aos seus collegas como um medicament.o mi 

PREMIO lagroso. 

100:000$000 

1 • 10:000...<000 ------------------------- ----- ---
1 premio de 

1 • 	 5:000$000 
2:000$ 6:ooo$()()() Attenç~o. Quando pedirem CONTRA10SSE não devem 

1:000$ 5:0JQSOOO acccitar outro mcdic:\mento. 


3 premios· 
~ Vende-se em todas as plimmac:as e Dro~::lri?s d rl nra5ii. 

Nesta Capital ha sempre CONTRATOSSE em deposito na Droga29 • • 500$ 14:500WOO . 200$ J\:OOOWOO~~ ~e ~~~I~~~~to da Luz . R. Conselheiro N\afm, 132-Vidro60$ 73:500$000 

15 3 U. A. \' premio, \ 50S 2:250$000 

lS 1 • 2· 


1225 • 

150$ 2:250$000 
IS 3 3 150. 2:250$000 

150 2 1 60S 9:000$000 
60S 9:000$000 

I~ 2 J • 
130 2 2 

60$ 9:000$000 - ---------------,---- - - -- - - 

1815 PREM\OS 	 RS ~58:750.000 Pal'a fazer hoas C()ml)l·:t~ é lH"~ciKo lwl
lu~il'o ler os a.un.llncio~ (la!.:. P"i I H~ilJa(~H ea


Os bilhetes são divididos em vigesimos 
 à >lRS commerdae," lHlblica:t",. 1\ ' 0 K8TABO. 
A gdencia da Loteria de Santa Catharina obedece 

direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que foi 
durante 6 anno, socio'gerente da Loteria do -,- -	 .. _-~------------~ 

Estado do Rio Grande do Sul 

Bilhetes a venda em toda a parte ~C:IC.:~OO:V""iCIOC!c{cOCiOiC:*C\

Os conl;ps!<iollarins La PorIa ,,< Vi-,collt.i ~ ~ 


AdlllÍllistl'a(:ilo-HufI. Düoc1ol'o n. 40 R EstonJugo, Figado, Intestinos ~ 

FIJ'RIANOPOLIS '1'- D: ~c ·... I(\ ~<: diffi teis, azia, piisão ue ve ntre, \'omi tos, cn- ~ 


N. U. Os sodos componentes rla firma COnCGSSi0r12ria da j( t:~~;a;~;:~:.; ;;:S~I~i~:~.a'h;pe~~:~csn.sen~~;il~:iPac~"~)Ja!I~)~:I~;~~~~17~ ;1(
Loler;a de Santa Calharina, não fazem part•.' de ~" , " ")E 

outras emprezas lotericas. )( ~~~"i;';;~·i\.~~;~(,~1I c~;nC~Ii;~~~irfi~u~~~ti~~;c?ç~:S~of('"snr Dr. Be- )ri i


'MI Joaquim Antonio 
- - - _. _ . 	 --- ---- lUummath:imo, SY)lbllis, Impureza do sanguo)! l'aelH'co g'ellio Lllpn,gess(',B 

f'Yll ;" Eczemas, darthros, ulceras chronicas e rebeldes. curam- ~ 	 Henrique da Silva' V "'c com o anh2 ' e afamado TIob de SUlllnta, de Alfredo de ~ t Antoni~. da Silva Pa-
t

• Fontes; Olrcctor. da5 uprema Força. )(_Ca"alho--M,lhares de allcstados de p."o", cu,,"", ~ 'I .. >clieco c familia. {ausente), lnstrucçao Publica, 
~ ,. 'rOSSC, nrultchitos, AMt;JlIH~t ;n. Maria jose Padlcco Bow man~a celebrar .na 

Deus o hom Crcador Omnipotente O Peitoral de juruà, de Alfredo de Carvalho, cxclusi- son e familia, Luiz da SiI- proxl1na terça-fena, 
Que fez ti terra e tudo que é preciso, var.1~~~I~;~;!al.·t~esOtaquoes mmae~~~~,~e~oe dCpe~~~!: r~~~~das o )! Iva Pinto e familia, Gumercindo I .19 ~o ('.orrenle~ na 
Que deu á Adão a Eva sorridente .d )( Caminha e familia, Arthur Ca- :? lçrC'Ja de sao I! ran-
E deu !1 Eo:a 2 graça du 'I)fri"n . alfirmam. pella e familia, êlcabr:.mhados Clscol,ás 71I2 horas

I
â 

NauJ'aslhenia, esgotamanto nervoso . I,:~'.om o fa::ecinh~iõtQ de Se;,; idola-1da mctnhã, uma m~iS~ por alma 
Pensou e rt:pensou maduramente; Falta de memoria, phosphataria, con"alcscenças das rado e inesquecivel esposo, pae d.o operoso educaclonls,t:t.. catha~ 
e num gesto sereno mas conciso molestias, curam-se com o llematogenol de Alfr~do de unhado, sogro, avô e tio . Tlnense Professsor ~E,Q~ EU
Fc1. .a arvore do Mal e a Serpente, Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicos JOAQUIM ANTONlO PACHE- GENIO J.APAOESSE, ulhmamen 
que 101 a tentação do Paraiso... que tem usado e innumeros nttestados. (;1"'0, fallecido em Blumenau. em te fallecldo na CapUa) red~ral.S 

O1'1 LA çAO-~~~~~t.sr,~~?Uc~'r~'\.r~~ eV~ft 4 do corrente, convidam as rara esse aclo conVida oa pa-
Agora, (oi o Lopes-perfumista caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho ~'lIlarcs de pessoas amigas e aos collegas rentes e amJgos do ".na~o, bem 
que ler. o mesmo que () Divino artista curas em todo oBra_li, Facll de usar, nâo eXIge purgantes, do fallecido, para assistirem a c01~~o~~s~-dISClputos. 
que o geito nllo lhe falta, na verdade. A' vell(ht em t ,odo o Bl.asH missa de 7' did; que em suffra- Fabrica·de Chapéos 

Pen,,,u e repen.ou; e vae d.hl ' Depositarios geraes: Alfredo de Carvalho ... Cia. ~~oCàa:~~~a~~~'S~nd~a~~~~.b;~~ (Sóineote para F~milias) 
fler. () dlstincto P(, de Arrtl~ LADY, Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro feira 21 do corrente às 8 horas A senhonta .Dorothéa Carvalho, 
Que é toda a tenlaçao da Humanidade... S. Paulo o Minas:--Nas principaes Drogarias. agra~~c~ndo desde 'jA por est~ ~h~~~:~lr~~~l~;i~~a~eo:rifn~:s,~:: 

,\LfttEDO ALBUQUERQUf!; Medt"llto Tale PO.t.II':.':r~~mett;e para. qualquor aC~g~:~~~~:'tambcm as pessoas d;b;:l~!~d~ ffoie~r,i~:~'~!?r~~:~~~ 
__ '~' __ ._ .__ ~~ _c,,._nç,o_n,e_ti.t_~. _ ,~~ '_"_ Jt)(*lOC.}I(~XlUlIC:II(:oc:'..IO(XA(lIt~ :l,~~ ~eord;~~~r~~m:~v~a~.rt~;~a' br\Wu:a~:,:.! "J~~"I'::'li' 
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