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OIARIO VESPE:e,TIN~ Flórianopo~s+Qointa-leltâ 21. ~e· Dezembio..de1922 osr. Borges de Medeiros aCGoita 
oTribunal do HonraO-ES--TADD 

Rio, 21. o Estado. Hontem o deputado Carlos Ma· 
ximiliano recebeu um telegramma do procurador da Fa

'Jornal independente e de maior circulação em Santa Catharina zenda n~ Rio Grande do Sul declarando que o dr. Borges
""== H'!dacçllo e Offfcinns-RuII Jo~\\) Pinto,l:! . de MedeirOS resolveu 'acceitar um Tribunal de Honra para A.NNO VIJ1 derimir a questão da Presidencia do Eslado indicando 

N' 2552 t Oirector e proprietario ~I Assfgnaturas como arbitro unico o sr. Presidente da Rep~blica. 
li avulao 100 rs. A(IOO l 4$ooo- Semestre 12$000 
AtraadollOO n. w AUGUS'rO LOP~~ J~ Telephone, 22-Calu P08b\J, 139 

.( 
~:c=: p~ra ~~:::i-I . ~. L F A F A .[ 

mento de generos alimen- Deposito de sementes de Alfafa, Catlngueh'o Roxo, J al'agua' 
ticios, forragens e artigos Rhodt's, Cabelo de Negro, Mueunas, etc, para pastos e 

de limpeza fenação. - Plantas Fructifet·lts enxel'tatllts- mas plantas que 
eo~m::::edodS:~t~en~!~-~o:gntl rendem c SctUclltes que nascel1l. Pulverisadol"cs Ver:r;norc:l 
Presitlente do Conselho d~ Admi~ e todas as dl'ogas c o bjectos para Agl'ieultul'~~ SCientIfica. 

~s~~ç~':;,,~~t~ ~~b~~':.~~:••na':.~~: COCITO IR:à'IAO-s. PAULO-Rua Paula SOl!za 56 
o dito Conselho as propostas C· n 75
para o!ornecimento de genero. alXa.L - Telegr.: "CO CITO" 

A fragante e antiséptica espuma doaltmentlcio5, forragens e artigos ---~ i~~~~~~~~p;;;;;;;;~;;;;_'-;______;;Ulai_~
de limpeza, durante o anno de vantagens não previstas no pre
1923_ sente edital de concurreneia nem 
 Sabonete de ReuterTodos osgeneros e demais ar- as propostas que contiverem ape-I 


~:~~d~~:~XO seria de primeira ~~~ç~o ~~b~~c~rn~~~~o~~a ~ll~i~ ~~~ i 
 Depurativo Salsa Caroba eManará 
QENEROS rata (letra e do art. 54 da lei n' i 

Do r.elebre phar.Arroz, assucar refinado de ]a., 2.221, de 30 de Dezembro de ]9(9); i mll.Mutico-ehi·bacalhau. banha de porco, batatas , 4' o proponente ou seu repre-I 111 ;CO E. M. dê~L~ em pb, carne de porco, came sentante legal não comparecendo I Ho!lll.u,la, pre
verde com OSlO. carne verde á apuração das propostas, ena 1 pn:rado pt<lo dr. AMOR DE COLOMBI NA 

Eduardo França~ij.o d~s:g;. feij:~O~~~to,fa~~~:~ co~~e~Ac~;~:rr~~~:li~~e , preferi do, l Louro, ao sa~er da chegada llo Rigoletto a Florianopolisfoge es 
(Conc-ess!onarlo)

bacia, lenha, macarrlo. manteiga nlo se apresentar para a assigna pavondo a dizer a Pierrot: não ,ha salvação, perdestes apr~fcrencia. 
nacional, massa de tomate, malte tura do contracto, perd e. de ac A SALSA 0ARQBA.e MANACA' R;igoletto pela sua perfeição e perfume seduliu CoJombina 
em folha. sal fino. sal grosso. tem- cord~ com o aviso do Ministerio Llo celehre rlHtrnlB.Ceut;co l~ug-en;o Vwe.st8s, morreste~ e 50 te resta chorar o abandono. . 
perol (alho. pimenta do reino) da Guerra n, 584, de 30 de AgoS- 1 :\h.rqnes de Hollauda, é iR. milito A <;:1.1. Rhodia B~asileira ciosa do seu incontestavel progresso e 
toucinbo, verduras (abobOra,aipim: to de 1920, a id?neidade para OU " ollh~cirl,l em todo o Brasil ~ i,I\S preferencla de Colomblna apre:senta seu filho Rigoletto, que tri 
batata doce, c\)uve e repolho) e tras concurrencl3s, durante um ~~~);\t;,li~rleArt~~~lt~~~:IIl~:fug\~~~;.a: umphante com ella vão saudar a pro x:ima vmda do Deus Momo. 

nlll.ra.; lh~, E' u del'urat.i'io 1lI:1.;l'ixarque. tudo em kilogrammas (peso prazo de tres annos; As trombetas tocar~o, os bombos rufarão, o povo em massa se 
sci('lntifico Illa ;~ cf·antigo, mais e acotovellarà, a democracia se estabelecerá e todos gritarão: ~~:i~~o~;O::e~~ci!~i~, :f!~~n~~i:3~ ne~~~~S s~j~~~~~~~~~~odi~O ttJ~f:; I fic:\? Vafll. a cura rll.dir_B.1 de to,h..,; Salve os I~nça perfumes RO.qO e RlGOLETTO. os heroes nO 

ou vfrgem. vinaare nacional. tudo demais condiçOes, nos termos pre ~{:r~ei~ana qualld~~~ ~~i~~k~gd~~llllera~~{e~~:~el a vista, ao olfato e 
em litro; fruetas; raçJo de duas. vistos nas instrucçOes approvadas 

ARTIGOS DE LIMPESA per aviso do Ministeri0 da Ouer- f!~~g~~i;'~~ig;.~i,:;~f;f;{~ V;va o RIGOLETTO I 
Viva o Carnaval! 

litro; anti-oxydo, boIlistol, creo- publicado no boletim do Exercito ~I~~~~!' u~·~~bit~~::~' e::\ti~:il;P~; Viva a pandega! 
Iina e rupi, tudo em lata; folhas n. 149. de 5 de Janeiro de 1918 e seus beneficios! Morra o bobo qUl" não gastar o RIGOLETTO t 

de lixa, vassouras de cipó, ame~ Diario Offieial de fi do meimo O",po§ltI,rl<)§ I Pedidos a Al'Iuando Blnai . 
ricanas e de piassava, tijblos de mez e anno; A.rau.jo Freitas m. C. 

Alcool eoleo de coco, tudo em Ira. de 2 de Dezembro de 1917, 

Drogul",t•• sarear, tudo em duzia; sabão kilü- 7', os co!"!turrentes ob!ig~m-se 
l1'amma. I . fornecer, a dinheim, aos oífi :fCUA DOS OUHIVES. 8~-RI.. de -' ''n.,lo" 

em fltra ·.çt em fOlf(f.~ ali
fORRAGENS \:-Iaes. dê5"ic ~atalbão, nas mesmas 

Aifafa. cõlpim verde e fartHo de con~lço<!s aCllna : pha/·m.~ia3 e drogario$ 


trigo, tudo em kilogralllmas, entrega dos =~:::VIi:D:R~O;3i·ono
~ • o praso pa~a a ii;ii=~iiiiii~~~~~~P,ra habilitaçlo a esta concur. artigos será de vinte e quatro ho
reneia cada proponente deverà ras, a ~ontar da ,data da e~trega

a?re!!en~r 3 esta Secretaria :ís 13 do pedido extrah~do pela 1Rte~

boras do dia 73 do Cúiren!e as I dencla do Batalha0, aos respech 

!ouas propos1as sujeitando-se ás vos fornecedores, correndo todas 
 UM MAGN1 F1CO DEPURATIVO!! 
c\aust: ia s abaixo e obSCivando as as despezas por conta dos mesmos 
seguintes condi .... Oes. podendo. e.ste prazo ser prolon- Sem a1uGol. da bmn pJada~_ P. erlraordínaria affmacia

I-Apl'eSentõlçâo de documentos g~do, ~ )u:zo do Conselho A~mi
~~~~:~~.' idoneidade dos pro- ~~~trj~t!r{;lq~:~d~s~~e ~:c;:~~~~~~ 


il--Serem entreeues em 3 vias 9'. nestas propostas devem os 
 o LUESOL 
a"l reb...-r.p~ fl'lfnp('itt~~ an R::tt~lh~~ ~~~~ur~,en~es ~e:lara~ c?mpl.~~. su 

sem emendas ou rasuras os re s- Jelf.au as conmçues Ut:Stt: t:UI1<1I; -- DE 

pectivos prt'ços escripto~ por ex- 10' , o Con,se!ho annullarà toda 
 SOUZA SOARES
~~~~~n:d~~~ ~~~~5~~S~. d:i~~~~r: ~ê~rd~~r~~j~::' ~~l~se~i o ~ess ~~~ç~~ PODEROSO DEPURATIVO TüNIGOestampilba federal de $6OJ inuti- base que serão lidos antes de aber-

Pode ser usado por todos: ho

liI - Apresentaçao de documentos Para mais escl:ueclmentos os In- mens, senhoras t' l:rianças, As pro 


fizada na forma do regul~mento. tas as pr0.p0sta~. . . 

que provem: teress~do s, deverão diri gi r-se a Se- prias maes que amamentam e tauas 

a) haver pago. como negociante cre~ana deste Balalhão, nos dias as pessoas delicadas podem ~ .:! guir 
 • 

o seu uso. '!5pe~ialist. do genero de que fez Iutels ~a~ 13 a~ 14 ~ o ras. 
o obJectn a eoncurrencia, impos- Clcero Sn1d.ll~ha, Bica () LUESOI~ de Souza Soares Banco do Brasil 
10," iederaes r municipacs l1a casa 2' Tenente AJudante, foi experimentado com ru idoso suc

cesso no !' grandcs hospitaes du ~iocommercial, relativos ao ultimo I - -._- 
I'!'T11estre vencido: ~!~~~deC d~ll;udo~s~t~~it~~ad:a~~~t~; Capital Rs. 100.000:000$000 
e ~~r ~e:sa ni~~~!:anJ~ra~a~r1~~~~~ Se:a.horas de 511a efficilcia ! '" 

O l .. Ul~S()L é, pois , o melhor Eml. t.eleg. "SATELLlTE"~:~:.~~~rd:·re~~~~r::~"~~~t:f~e~ Jnventnde B formosnra dcyurativo de que podereis lançar 
locial, extrahido por certidlo dos Ultima palavra em ~mbel · mao em caso de lnolf'isMas da 
livrol de registro da Junta C"w.- le7.amento feminino com pf~ lIc, I'h e ul1lathtnlo e todas Agellci:t nlls principallS pra4las do Paiz,
merdal, ou fitar constituido le- cera mercollsuda de as mau i I'cstaçj1es da syphilis. 

Buenos Ayres e Montevidoo ,almente nOI termos do Decreto Lisboa 
Encontra-se á venda em todas as - =0=~~~odt~" u'!:. J~;~~ed~:e 1~~~ Sa~r~~~ja~: sf:~~ p~~g~!t~m~~~~ Agencia em l'loriaUO)lOlis 

c) que fielraente cumpriu o ul- toucador. Rua Trajano D. lO-C. Postal D. 121-Telephone 114
nyma; derada como opOmo producto de Pharmacias 

timo contraeto ou ajuste celebrado Unico .depositarios nesta capita;: i~III~~~~IIIII~~~~~~~IIIII~IIIII~~~~ --o- 
lido fornecedor; Joao_ Pinto, 7 e Pharmacia . Po- ~_. - _ . ,--~- ~ Faz todas as opet'ações bancltrhts. 
com o governo, no cuo de ter Pharma,cla Santo Agostinho rua 

d) te' caue;onodo no eo!te do pular. Á'l'TENÇÁO-------- Empl'<'sUmos e Hescolltos. Conselho Administrativo a quantia A' venda em todas cidades des , 
de 30010'..0, eatabelecida para ga- te t dos Estados do Norte, O PITOCO tem dl.lrIamente tres automoveis na Garage do TAXAS MODICAS 
,Intil da IlIignalura do termo d, Depositarios no Rio Estreito, com chauffeurs habilitados e prr mptos à via arem ara 
~~n;~~~:;r:n~~~e~~e~er~~~~ ~!~ç~:: Victor Ruftlcr & Via ltaJahy, Brusque e outros logares dn Estado_ Preços !nodle~ Perfeição nos sel'viços de cobran(,':ls 
comparecerem para firmar o res- O CON'l N Informaçües e "Justes na Agencia d~ loterias á Pr;Iça 15 de 
pectivo contra.to (IrI . 29 do Re- 1 'RAT088E [' ovembro, " Descontos de promissorias e saques sobre o ingul.mento). é de effclto Kellsaclo- ~ncarregado em lIap.hy: li I'a.nci~c() Pascale Hotel Brasil. 


,Olproponenles estarlo sujeitos Dal. MedlcoM "ot••,vAIH Florl~'~phponleI2~-C, PORtal 37. Endereço Tl'I('~raphiC(\ PITOCO. 
 terior e outros Estados. 
ainda 10 .eculnte ' ,. '.' I o o ~. 

\. po' ""u.llo 'da as.lgnalu,o .. I'f'lCAlt....Il'. Affonso H. Oelambert Junior Depositos. - Ordens de Pa.ga.mento.-
Saqucs sobre o Exterior.;:rc~:~~~C~t a~:itgin~~ :~~ ~' , . ..~~ . ---~-----

cento sobre qualquer exCeslO da -...",~~2H:~::3i..~'"1tmaez..~____ntlfi.tWJ::7.:::r.:_~ 
mesma importancla calculada 50- G G . , t S I d d
b'e o !orneclmento provave' du- ~racas as rÜL as a vaoras as Parturl'elltes 
rante o I' semeltre estipulando o ' 
~;:e~~ '='m~~tiJ!? minima que DmpparCClm 0' 1'90 DR. VAN DER LAAN Padaria oConfeitaria oca" 

2', no eiS() de Igualdade de pre- . ~íi:'; S dn~ p:ar!tl~ ~~::- li lll unH~ ros attc:stado~. 
ço. entre dulS propostas ser' pre. dIHI(tI~ (' 1;.1, 01 \(IS('5 , r"~~~ . 'cC provnrn cxube- . Este estabelecimento acaba de receber das afamadas 
ferida a do Ucitante que prapuzer A parll11iel,lt.' (' lH'. f))'(· r i~~\\~;".';~. " '"1,,-, ra,~tem.ente a ~ua fabricas Falcbl, Bberlng, Neugbauer Lacta 
pOl escrlpto e se~retar.1ente maIor uso <10 J'Jlh.:djcQ B ,"\'\~~\.'i:;(..,'. '.• " ef~l r acl" e multas' ....... 

abatimento e verificado novl> em- mtdi( fln ·('I·fo (!lJr:O.ll le r~. \ ~:?;::~~(f'~' ~ . medlcos o ,n'onselham e Corban grande e variado sortimento· de artigos para . .
pttf teri! çrererencla a do nego- o ultimeJ Ifel. d~ (r<J-l....' ,,"'I:~"" ::;! 'i:":" ~'~.,jif(." ,,-\~ '- ~-..;;.-- Natal e Anno Bom' 
dlatl que Ji estiver rornecendo, "idel, ter;i 11111 r,.rto n:.~ '\. \\~,_ ~L~t:j..-' ~~:, - :'';::'''~~) Vf"nfl,. , 'H~ f'm !OIf:tS Cliamo .á attenção dos amigos e amaveis fregu~z•• 
PI'ocedendo..~ á sorte si elte nlo rlipic1', (' f(" j)'" _.. """'to- ""'-t$> .~~-, ~.v i.(..~~.~. I'~\~:-:;~ "'iI'o'-'l as p!wnn~ (,:las
I ver concomdo. n ' . -' ' L" ,~.,._,!. !,_:-.~•. ' ,"' ..... ---""""-r..! .",:~. ...~~~t.-.:...l't e drogarias para adquer!rem os '!lesmos por preços rasoaveia. 

3', n~o :er.!c tom.;:d4$ em C:O:"l ~ cpO:-iI!r, O:!ral : AR p, U.) O r HEITfj,S &. C. '" v'ua dus 0111'.\''':5. 88 ..• Rio de Janeiro Florlanopohs 13-12-922
.,d"lçIO quaeaquer offert.. de _ • .".'PP"i'tl'm"nL"r=zte.'"Im..~-:;;r:er;rr7..n""",_____" ____,, DomlnKOIJ J08é da 8Uva 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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w-~~. fseOLA NOHMAl GAJHAHINENSE I~;:r~~~:~~I~~:v~;r~~~u:p~::Ivr~~~~~ ~:f.s~~~~~e~. P:~~tI~~~:I . , 
. . . .. Isente b. rilho. colorido. e selAIII- tO! q. ue ora ,agIta. noss" almas,


_ _______ 
. ' . !an{~s4e torna preciso ser lapi-!é mcumbencl~ demasiado forl~
_C-___~. _ . . -d'ado, assim a criança; de tere-, para. tao. hu~ulde oradora...

Ibro duro -asStm -o eSCOla.f retar- I SupphcanClo, por~m. a bene-I
., -:--
. 

10 ..& 'U dado. I volencia do selecto auditorio, que
,- • . 1 TOSSE<90LL."\<?"\ O luE .(9 ~ V~ O profeasor deve tambem · Ia- I nos honra com a" 	 sua presença,0/ 	 ber que uma classe t uma pe- \e estimulada pela emoçlo queA's 20 horas de hontem, no Itudo ser um tanto pae, um tanto quena sociedade, que na&classes me desperta tIo -soleone m?men
salao do Congresso do E~tado. mestre e um

realizou-se a soleone entrega d0S 

tanto psychologo. as crianças adquirem hab.ItOSqUe, to, aventuro..me no cu .mp~lmen.
Hoje se procura dar aos prC!- quando Isolados, nAo tinhamie ao to da missão quediplomas aos alumnos que termi- fessores todos 	 me fOI CORestes esclarecl- caracter da criança-vem fie jun" fiada.
oaram? curso na Escola N?rmall ~entos, ~fim que possam apre- lar a influenci~ ~o meio.
Cathannense e que constituem Iclar o valor da proftssão que exer-
Quem, ao vtr. affa.star-se P?u=


uma turma distincta, desejosa '
Para -Ie d.inglr uma classe de co a pouco a .mals rlsonha_ qua
I cern; vae-se transformando o ar · 40 alumnol é precisll mais au- dra da sua luvt!1tude, M 	 .~ ~de prestar o seu concurso p3trio- chaico <lmestre-escola-, em um toridade do que 	

na,) :se
tico à obra da instrucçâo prima·· individue que dotado de conhe- uma de dez. 

para orientar sentiri~ co~movldo?

ria estadual. \ cimentos necessarios possa a~ir 

ASSim , hOJe. nós normallstas , ~j

Lembrae-vos da celebre pbra- attfngindo o final de quatroA concurrencia era numernsa. francamente de accordt) COlO 	

anos se de Ricbf'lieu: ..dividir para go- nos de labor e prazer, é .naturalO salão. e as galerias inferbres mo~ernos principias da <lpeda- vernar.; assim é nee:cssario sepa- que nos sintamos sensibilizadas!e supcnores ~s:al..am repletas de gogla- ou como Já modernamen- rar alumnos, impedir sobretudo Quão duro noS ê:
familias e cavJlheiros_ Fóra. 10- ite se dil ~a <lpue!icultura~. este passo
que os indisciplinados corrom- de despedidas 1.SÓ q~em o deu i •cava a band3 musical do 14' ba- ; No enSino ha tnda hOJe um pam os doceis. esforçar-se para e que lhe sabera medir atalhão de ca<;adores, e no interior : abuso do melhodo oral,que con- formar um Ducleo de bons alum- gura 1. .. 
amar


a banda da força Publica. I!'iste unicamente na funcção ~er nos, que represente o trabalho e a Deixar a Escola, onde, sob céu 


um 

I BROMILAlém do sr. apita0 Joao (an- I bal, que. t~ansfor~la toda hção disciplina, e neste selecci?namen- sereno e azul, desliz3r calmacio, representante do sr. go"\"er- e.m exerclclos de hnguage'!l; uma to .está o segredo do eoslDo pro- risonhamente 
e


nada r do Estado, compareceram hção .decorada e bem,.., recltada.é vettoso, 
pedaço. de


. nossa vida, é dolo roso, mUl do' " grornil" é o melhor Xarope para curaru sr. dr. Victor Konder, secreta- \ recebida c('m applausvl por mUI- Tudo que vos estou dlzend~, loroso I .ri o da Fazenda (que assumiu a tos professores . jovens professores, 510 as ultl- Sim, pois fOI oella, 
a toss~ e IiS demais doenc;as do peito e dospresidencia da festa), o sr. pro- E um erro,. sublime. mas r~commen,jaçoe~ que vos templo d~ luz e trab~l~o, que pulrnõ('o.s.
fessor Henrique Fontes, director Não ha ahl maIs
da Instrucção, o sr. pharmaceu- esforço, uma 

d~ G.ue um dou, aVIsos de quem lá vem, de pelo acllvo ardor e sohcltude de "Bromill! cura qualquer tosse, bronchite,
tic:) Heitor Luz 

iymnastJc~ .intel- ha muito, seguindo a estrada que seus lIIustrados elementos, recedirector da Es- tectual, e nunca u~a asslmllaçJo agora começaes a Irilhar,dequem bemos a scentelha do saber. 
rou·quidão, catarrho, dores nos pulmões, oppresca ia, os srs. le~tes e professores Ido assu~npto exphcado, u~ de- \ com a experiencia adquirida podo mesmo estabelecimento de en- 1s.envo\vlmen!o natural da 

foi nella, onde cada um de são; faz cessar as suffocacões da -asthma e
sino, autoridades, etc. 

mtel- de a~slm dizer.todas essas c?usas, nós 3ppr~n.ceu a empr~henderhg~nc,a cultivada. . colhldas na mlssãoevangehaado- os sacrificlOs, as energIas, as 
combate 0& acceSS08 de tOI~e na coqueluche.Depois de pequena allocução Ha um outro e!ro capital; 11 Bromil" faz o doente sentir 0& aeu. bedo sr. secretario 	

o ra de ensinar, de vêr através dos abnegações Que necessitamosda Fazenda, en~ino ti! m por fim formar m:l~\,olavancos da vida, alguma.cou- despender no decorrer. de um.atomou a palavra o sr. 	 n~ficiol desde as primeiras dóses, havendopharma- nelras de agl~ e de pens~r, tra~5 sa que consola, que sobresala ao afanosa, nobre, porêm, ardua VIceutico H~itor Luz para ler, na formar .tudo IstO em h~bltos, a~m trivial de nossas acçoe~. da! ca:;os em que a cura se opera .OOlilJ poucasqualidade de paranympho
nova turma de 

da d~ ~eahzar uma ada.p!<tçlo d01IRé O.p!ofessor t! um lulgad~r.e Amanhã, como educadoras, 
cd~~res de " Bromil". .. ~.. :.~~;.professarei, o dlvlduo ao .s~u. meiO, a esco.a um IUIZ,seguinte discyrso; 	

que nã~ deve deCIda iniciaremos osublime e espinho ''	 l õ Brorna" reune em si propriedadel Ieda..
c A turma de rr.a2;istrandos 

I como uma 1O~C1ação para a vlda~ .por favo~., !'la~ Sl~ p~lo pro- so mistér de-edttcar creanças:de logo todo cnsmo será falho quan 	 ti'ias, baIs3.r!"Iicu, desinfectantes, tonicu e fe~1921 me t'eve c('~o paranympho; I do 
vado, e dlstnbulr a lustIça sere- cultivando intelligencias e prepermanecer . verbal, mesm.o name!1te aind~ m~smo q~e so- parando cidadãos que honrem bd fuI:as . Eis porque o "Bromil" cura e alliviaIa actual de 1922 pediu-me que Iporque o verboi1s~o não é m;1S bre SI desça ata ..... bem ' a. aprese;.t~sse ante 	

Ira dos Interes- tão grande Patria,aa do que um symbohsm.o, ea vi a, ses contrariados. 	 qualquer tosse, combate ai excita~ões nervosas,a~~toridades e p;rante esta se- l ?!:~s senhores, nlie 	
Que melhor fanal t,osallumiae uma pa- A luz da instrucção n~o pode rà entre os escolnos desta esra ~Qlle o catarrho) fortifica o' pulmões e regu.iecia assembiea de convidados, i Id o'" nsino 16 serà efficiente Quan ser offu~cada pelos que nlo sa- brosa vereda, senão o exempl o
na festa de destribuição de diPIO- 1 e 

,!Iurisa a respirario. .f:-'~~~~~"~ ......-:tçr-:- ·
a o escolar fazen- bem. sequstos. . de extremada dedicação que se
mas e a~sim cumpro odever as- do trans!orm r . AlOda uma outra condlç!oea- reflecte nas obras de nossos il 
d'sumido medindo entretanto as do-o .letIVO, aperfe~çoan °1' ~t- seneial, <Ia moral--quedeveser lustrados professores?severa~ r~sponsabilidades do !te~t.ando. dele.nvol.lmento 	 ___ _ _____________a 10- para o nosso espirito a pedra an- Sim será elle como raio de luz 	

_
encargo e aprecIando a exlenslo Itel~~:~c~~p~o:a~~~~c~e~~ profes- ~~J~~r~~~Ui~~f:i~~:I~oUiarnos- que n~s ~e5vlará dos escolh os ~ Oque honva hontem no Senado A tabelld Lyrado mandato ,sares, Ides desenvolver vossa O professor que não a cultivar, nos guiara no decurso d: ~el~~s 

vae 80ffrer
feIta de entrega de diplomas I miSsão, tende sempre em mente mente aos seus proprtos sentl- da 

um corte de 50 010e uma es-pressao que 	 carret d due t~~c~~c:mosnao dizo os conselhos recebidos de vossos mentos mente á SOCiedade que o abraçar, a~en o ~~ 
RIO, 21 O Estado-Na sessão RIO 21 O Estado-De fontebasta~te do que sei passa no 10- j mestres, procurae cultivar o que cerca ~ mente alOda mais , e com rm dIa os ouros 

nossos es . de hontem no Senado o prlmel- IOSUSPC lt~ sei que a tabella Lyratlmo 	 eos que conc umdo u~ cur- l aprendestes, não deIxeiS murchar extre~a'gravidade, aos que estã. 	
ro orador que assumIu a tri bun a Ino plenano da Camara soflrerjso maIs 011 menos longo e dlfficll" tm vossas almas o 	

orços. . I rande 10 fOI o preSidente da Commlssào um corte de 50 010receb~m a conflrmaç~o de 
ardor pelo educando intellectualmente. S~n".a 1Rgróltt~~ti:s ~o ciamv~ de Fmanças , que tr allSrl1lttlU <!os~as 1i:n51Í1v. EIS, senhores magistranrJos, o gratldi1o, ~~'ra Oes deixassemos Senado um appello de todos os I 

.
habll taçOes para a Vida prat ca, I lembrae-vos que esclarecer que vos tinha que dIzer, gravae de nossos
nos dizeres Impressos neste cer- cerebros envoltos: pela igr.oran~ no intimo d'alma as emoçOes des- de, nesta hor

a ~e adeus á Escola relatores, no sentido de não se- ) . .
tlflcado officlal. , rem apresentadas emendas aos \ I erfumanas NaCIOnal e Es
Cla é uma missão divIDa' te momento e avahando agora test~munha~ o nossoaf~~~deq~ef! orçamentos em segunda dlscus- trangeira- Na PhalolUa-Synthetlsando bem os arroubos Lembrae-vos que a criança é vossas responsabilidades,da alma substllulTlamos por .Fes- um ser que 	
Ide, cO~e~~~~eã~ o Je sYc~Sd. U~l dos são, afl1n de não estorvar odesabrocha para a cammho do dever. Imploro piolra a I 	 es- cia da ~~é-Rua Trata da Inlelhgencla.. , sim, porque VIda como a flor 	 ç t es bem como do tudo e preparo dessas leiS i', no 2abre suas pe- todos vbs a protecção do prec aros met r d so se c.hega ao termo de uma talas para embellezar fi natureza 	 Ceu 

' dlrector e pa Sal lentuu que essa praxe só \ ' , '
carreIra escolar secundana ou 	

de Deus, as bençãos de noSSo c~ncel U~eolOdelevelmcnt; vem facilItar o trabalho dos leia Uma precisa de saber de edu- jesu's e ai consolaçOes que ema- \ranym p la, sou 	 ~--~---superior depOIS d~ mUitos esfor- caçA0, a outra nec'!sslta'apenas a nam do olhar meigo de 	 1 tores e nen:lum IDconvemc nte OMana gravar em nossas venturosas a - traz aos senadores 
I Pt'l d lfços IntellectlJlIU, de "H!lto dtS-\IUI do sol para transformar sua Santlssltr.a. que podem \ corone It a e o vaedobramento e desenvolVimento seiva e do roCIO da nOIte para 

masro rest rvar as sua::; emendas p<Ha reverterda I~telhgen cla	 
Fartos applausos si fizeram Tambem ao. refrescar seus orglol reprodu- ouvir. 	

emmente gover- a tercelTa discussão.
E um desbastar a 12norancla. dure::». 	 dor do Estado agradecemos os DIsse q ~ e f:J.!fam apena~ de:'.. R, ,, , 21. O Estado-Na :;~ss::oEm seguida, realizou-se a eo- notave!s melhoramento.s de que dias para o fim da sessão e que Ide hontem da

culdades para se chegar 
Deveis terdas cnanças ideias trega dos diplomas aos segu,"- sempre procurou enriquecer o atnda não chegarzm ah os orç(l- , rellCla de maIOr

Camara a occurwé um romper o Cipoal das dlffl- I
à ela- novas e estudae vosso collegial, tes alumnos: 	 destaque fo i a relra, que h! após as gratas e a~ Is: posslvel, quanto A intelligen- mira LlOhares,

Aracy Duarte, AI- estabeleCimento de enSino dond: mentos da Fazenda e da RI.: CCIIB : appro\açáo em tprcelra disc\lsbrenhas· Aurora Plazza salmos, dando-lhe com admira que representam um ver,larle lro Is<io , da reversão do tenente coCla, á memona, ás nlChnaçOes, a Araey Cunha, Baselisse C, Ra~ vel tino administrativo, \alolo$o cyclone de ordem € con 111 1> aTanto assim é que mUitos não !Ignorancla e sobretudo quanto A mos, Carlota von Dreyfus, Dor- ImpulSO, 	
t: ronel de ExerCito PhJladelfoven("p. rn , porqu~ nAo conseguem \educaçJ.O moral. 	 vaima Mac.hado, Ed.th Almeida, E agora que, ven tu rosos, 

finan ceIra I f~ocha em ri!compellsa aos seusdespertar a mtethgencl3, acor-	 re- a sr. frontlO levantou se fll, serviços eleltorõles IASSim, terei I apphcado os en- Edtth Cunha, Eisa Helm, Hilda tornamos ao lar paterno, pedimos segUIda para declarar que sabedal-a para suas transformaçOes Imamentos pedagoglcos que re- Domlnom, Iracy C _ _ __multiformes, para que se Lopes, 1ra- acceltels toda~ as nossas home- na corresponder com boa vontatorne cebestes na Escola e contribuído cema Carreirão, Julla C.
•i Impres!;10n;t. vel ás SClenClas e às enormemente para que V05soen' ca, julteta Oouvêa, Laura Cami- ao Céu, para Que dlstnbua sobre SIden1e da commlsstlo que, 

Fonse- nagens e os votos que erguemos de esse appelo pedmdo ao pre- l:er\'f':ja Doce e n'!tnboartes Icare:o se torne mais suave. 	 510 J.\iIalzD1.er va. EnnJa osoha, Lucy Ramagem. Manoel vossaS cabeças, copiosasOs que naufragam são os retar 	 ben- motivo dessa prOVidenCia era a musculos.Cuidae com multo Interesse dOI Donato da Luz, Nair Haberbeck, çãos de feliCidades. , . UTJ;~encJa das mater.las , que redados, Intellectualmente fali ando, <lretardados-, da <lcauda da aula-, Nair RIbas, alga Oliveira, Scyl Chega-me agora, q?endos co queresse prelerencla nagente cUJo cerebro é tJo duro e Icomo denominam alguns peda- la Duarte Silva, 	 arriem
resistente como o granito que s6 Rogos ans alumnos rudel. Alzira Amorim, 

Edith VieIra, legas, a vez de. dirigir-vos um do dIa para todos os orç.. mdlÍos Talegrammas ratl'dosse parte lob violentos choques. 
Nida Bessa e adeus de despedida. que jà se encontrassem no Se-

Os que vencem, os que 
Eltes, OI que ponto ou nada frída Lueders. A grandeza da dor com Que o nado.con~ comprehendem, slo OI quemall Dada a palavra á gentil senho- faço, saberAquistam a palma da victoria••ao necelsitam de desvelos, que de. rila Baselisse Ramos, 

cada um de. vós Si isso k ·o;sc feito, se compro- No Telegrapho Nacional estIoos que conseguem 	 oradora bem avaliar, pois ao certofazer de lua vem Itr olhados com mais inte- da nova turm~ diplomada, 	
IOd a mE'ttia, com os companheiros, de retidos telegrammas para Orestesleu conservais bem nitida a imagem nãointeJligencia, uma força viva ~a- resse, II poslível mesmo, collo- eUa, viaivelmente emoeionad~, o daqueJlel ainda perto e jà sall- das leis de meios na~uella data. Fernando Gaflrée,paz de despender as 

concurrer para a demora Guuf1srães, FranCISco Camarco,
energIas cadosem uma só classe para um seguinte discurso f 	 dr. Manoetio sincero e dosos tempos da vida escolar, a presidente da commissãe de Lemos, Fernando P~ac;d o, Maria

precisas para o Iriumpho de seul ensino mala <lbatido-, 5i me per- expreSSivo na sua simplicidade: durante os qual as nossas almal Finanças diz que faz suas as pa ConceiçãO,estudos. mlttem o lermo. I 	 Consdh.::iro _.MafraComo todes vós qut hoje re- Slo casos quaai que 
<IA bondade de minhas caras reciprocamente se abrirolm numa lavras do sr. frontin, requerendo 113; Ernesto Meyer, Hotel Cenw'patholo· collesas mail uma vel se fez intimidade fraternal e conforla- urgencia para os ~rçam cntos da trai .cebeil VOSSOI diplomai, vos du- gieos,lIo cerebrol anormaea; o accentuar, elcolhendo-me como dora.tinlea ao magisterio, torna-se enllno deve ser Viaç:!;o e da Mannha.
Idmlníltrado I oradora ofHeial dos magistrandol Quando pois ao soar. hora O segundo secretario, que preprec:ítoque vos diga algo sobre es~eae!coJares, como 11 "flzel- de 1922, nesta IOlennidade, pa- em que nos devemos dispersar, sidia a sess:to, na falta do pre·o espinholo .ncarlo que lobre IC: com cuidado um

VOSSOI hombrol tomall. . medh:o. 
'ratamento 	ra todas nós embebida d.e alew lembral-vol, caros eotlegas, des- sidentc e dos seus dois substi- SABONETES.Epltaelo PelI.·'a e de tristeza. .a amizade e, depois distantes, tutos immediatos, declarou 80R, PI'"Fn.hybI\D08, e dasE' difficil ser professor e isso Entretanto ha profelsores que 	 que melhol"fl" rubricas do 8m..Alegria por ter chegado o mo- reapeltai esse elo que ora nos nao havia numero para se proporque ha necessidade di faclo.. aJo comprehendem assim e del- mento em que recebemos o nos- une, conservando·o immorredou' ceder à votaç:io do requerimento. 

ali cncontrl\..serCI cxtraordinarios, de elementos prezam tllS alumnol perque di- 50 diploma-o primeiro premio ramente forte, 	 A.tU'ea. 
na Oasa 

~!e~~~~~:. s~~ u~s ~~~~s ~r~~~~ ~~~.,I!~:b:~=e!~:O.~I~:::; deT~~:I::a~~~~~udee, ~~t~~~ ~SI.S rit,Se::lga~:,ej~~t~U~P~i~:, e'~:~ r.......ooo....
mil56r de liçOe.s aos alumnos. u pedral cedem As brocaI que alegrt.s, delpertam IS preaenU.. a Christof para que vos acom- •Comprehonder 03 prngromma., a. perfur....OI e.flfuorlo. frans dll ••udade. de lanla. passada. panho e cUnlule d. 
_

VlnturlS Approz:Lm..••• O OaZ':AavaIconqu!3:,ar mc!ho~o& de eUiilJo, formam de brutal em bellaaobrls ventura&: o ameno convivlo di vOlsa~ merecedoras almas I 'l'ee aprecIar as IRcltnaçGes das crJ.. de arte: é questJo de se ler mel- Elcola, para onde quotidlana- nho dltol. 	 Uzem O Lança.Per.fume VLAN- E.118 éan;...ao problem .. de Intriu- Ire . • . . o.
dil'; "nluç(jclI. 

na expr.lllo profunda d, menf. Iffful,mol om busca do As ulllm.s pllavrls da lovenpt1IAVra, saber, e dOI luminosos conle~ oradora foram cobertas de ap-
O mais perfumaao 8 rnoffenslvo.O prof...or precls. .I~m d. Todo dl,mlnto nlo Irabalhado Ihol do. mellr•• amlao.1 ..'pIIUIO.. • ...........
_O....... Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Peçam só Licores .e cervejasA:::'~:AA 

da Companhia ANTARCTICA 


· I Uma enonnecobra ~uciirY'1 O acido urico ' IForam unantmemen-, Sociedade Sul }\.IO GrandeoseVida socla " enlaça. um homem . " , . te absolvidos' 
Rio, 21, O Estado- Informam · . e os rios 	 Rio, 21. o Estado-Informam de Sorteios Lil1)itada ,I,

-:::==========~ de ~. Paulo que, quando o co de S. Luiz que por unanimidade 

'ano José Raymundo, atravessa de votot foram absolvidos os im
Aooiversarios va o Rio Grande, em uma canoa, plicados no movimento revolu~ 
 Resultado do 46 801'teio da em direcçao ti ilha de S. Geraldo, cionario .de 26 de Abril. 


F.&.ZB. ANNOS BOJB. foi enlaçado quandojâ chegava "Série Prevlsora" 

. à margem oppost::. por uma enor-


Amor á Arte Realizado em 20 de Dezembro de 1922,t:.~O=e:da Silveira Telles,l mbc~r~~~c~U~~~i~ ~oi presenciado 
I A banda musical AMOR A' Numero da sorte grande da Loteria Federal 20375 

Hilda Candida de Souza, Bellar-, pf'r dois empregados da fazenda ARTE, farà retreta huje à tarde Numero contemplado na Série Previsora 20375 
mina "flda da Silveira e ROia \ em Que trabalhava o colono. no jardim -Oliveira 8ello'" Foram contemplados os seguintes titulosPbilomena de Oliveira. O reptil arrastou RaymundoI 	 I 125 Iit, nos, 20174 á 20298 com 20$000 cada um 2:500$0008eDb:orltM: para a outra margem do Rio, onde 


Vicentina_ Aurora Cunha, Mi- se presume que tenha a sua tóca. O :~~e8lo e.d~a::od~rirc~e:':~~: PANNO·DO-;OSTO ~g c ~~!g : ~gi~ : 1~~ : ~~~~ 

mosa Meirelles, Bembem Lisboa I mOI da dor sciatica e lombar e da Desapparecc COG\ 1 20374 	 1:000$000 e a menina OJinda Lobo. d,bilidade do. ,ios, POMADA MINANCORA 1 20375 PREMIO MAIOR 15:000~OOO 

OS alimentos do difficil digestão, 	 1 20376 1:000$000~~io da Luz Abrou, Pedro Loteda Fedpral 
3S bebidas alcoolicas l o trabalho de-	 25 20377 á 20401 com 100$000 cada um 2:500$000

L: da. Silva e os j.ov~ns Tupy Numero da sorte grande, da 
SlIvelfa, Moacyr Oliveira e Ctsar Iloteria federal extraida hoje: 	 :~~\te~a~el:e:~:e:sf~~::~~ed:~ A assassina de Affonso 50 20402 c 29451 5OSOO0 • 2:500SOOO 

-çoencno até o extremo de tornarem 08 Coelho está em liberdade 125 20452 • 20576 20$000 c 2:500$000Soar.. _ 	 11.197 rios fatigados pelo esforço que faze~ Rio,21. O Estado-Dizem de . . . 
~ar~18eparal.o do ~angue por meLO Friburgo que a noticia divulgada 403 tttulos sorteados no ~alor de reIs 32.00t?$OOOViajantes n, U.::at\d~ hygi,oica • moderada, pela imprensa carioca de que a Agente geral no Est~do de ,Santa Catharl-Seguiu esta manhl para An a ministro do exterior da facilita O trabalho dos rins, e dimi- poh~la requere~la a pnsao pre- na-Flonanopollsnitapolll, em serviço de IUI pro

A t' h R· nue a formaçãO do acidc. urico, evi- venllva de Sylvla Rangel, amante Rua. Trajano n· 2 BERNARDO KLASfisslo, ° sr, desembargador José .rgen toa c ega ao 10 tando-seque ('11e se crystalise e de. de Affonso Ooelho e autora da . . 

Boiteux, advoaa.do nesta Capi RIO, 21. O Estado-A bordo do posite nas veias, mU8culos e jnota5. sua morte não foi confirmada. Major DalmlTo de Barros , N a. noite de Natal

tal. paquete italiano '.'Giulio Cesa~e" Pi/ula~ de Foster-Est.r.s p:lu- A policia 50 pretendeu isso Rio, ~l. ~ Est~d.o. Seguiu hoi~ Na proxima noite de 25, o 

passou,c0m deshno à .~epubltca laa especl~lDlent~ pr~paradlls pa.ra ao instaurar o inquerito. Poste. para ahl,. via mantlma, o sr. ma- Centro Espirito Amor e Humilda: 
Habilitação Argentma o ~ovo ministro das este~ orgaos, nao SO?8 defendem Fiormente, porem, veio a revo. Jor Dalmuo de Barros. de dos Apostolos, realisará em 

relaçOes exteflores do governo c:~~eamto:cat~aa! ~~~r:x;~:d:~~ ~~:~ gar esse proposito e ta~to aS,si'!l sua séde social, ás 8 horas, uma 
No Cartorio do Registro Civil Alvear. . ti ronicos de rbeuwatismo dor 1000- que honfem a tarde fOI a cnrnl· festinha para commemorar o nas

dest.A Capital, est20 se habilitan- ~ dr. Fellx ~acheco e o em· ~~r e se:aticft, bydropesia.: inflama- nosa posta em liberdade. Dr. Joe ColJaço cim!nto de Je~us. . 
do para casar, osr. Ernesto Got- balxador argentino receberam o ção dos rins e da bexiga. e todos 06 RIO, 21. O Estado SeguIu para Nessa festinha falarão dtVer-
IlChaJk, tom a senhorita fri~da sr. Angel Gallando no Caes, jemais transtornos occasiouadoa pela ~----- esse Estado, via terrestre, o sr dr. sos oradores, havendo uma parte 
Pawlowicz; o sr. JOIo. Baptl~ta O sr. Ãrthur Bernardes tam- presença de acido tIl'ico. Preparados Homeopathicos Joe Collaço. infantil com recitativo:s:, etc.
Barl'tato~ com a sen.bonta Ahce bem o recebeu no pa1acio dG ,As Pilu/as fie Foster nA? a.ffc· _ N Pl 4 ~._. l' S. s. segup acompanhado de A entrada é franca.• 

Gomes e o sr. IrnaclO Fernandes Cattele," tarde. ctam os intestmos; actuam dlrecta- "'- a lal IllRCla (t:I. sua exma. espola. 

Vieira, com d. Herminia Maria mente sobre os rins e a bexiga lilndo F~ - Rua Traiauo. 2. 

€.ardeso. -~-.--- - - - --- uma acç~o alltiscptica, prevcutiva e ----,-~ 

- ~~~.~~ CUHl.ti.a. Sãoamplamenlc rp.{'.Omm~n --------~ ,Foram transferidos para o jDEVOLVE-SE
Nascimento ~ Naglb Nlcolau Naha. )) ~:~~::m todo o muoJo, J"d, hooO I Dl', Amadeu Luz . Rio Grande O DINHEIRO 

Com .:; nascimenlo de CLAOjIIf participa ás pessô:1s amigas :r I . . Z~enb~m med icameuto. pa.r.R os ril~SI Chegou ~~ Blumepau, de cuja ~io, 21. O Est?do',Foram trans-I. a quem f1zer uso do ,::PEITO
RINDA ~sHio de parabens °nos- ~ que sua !ilha Etina Nahas ~ ê tão 1l.111.mad(l como hI'I Plllt/as de comarca é JUIZ de dueito, o nos- fendas par~ o RIO Grande d.o Sul RAL ROUSSELET». e nao a!can

~o cont~rraneosr. Vireuhno Oou- ~ contractou casamento com ~ f:;s~~rpb~sr~:~~:8~ep~~~d~~o~:o ;~~ t~/onterraneo sr. dr. Amadeu ~: B:ta~~f~t~o t~na:~~: Je~U~?~~\~~ g~08o r~~~~g~~ ~~~~b~~t~'m~~~ c~~ 
,irt e lua exma. senhora. j Snr, l.OãO Cu,neo. ~ lheto sobre as doenças renars e o en- vares, da 10· Bateria. radas em pouco tempo garantem a 

-_ ~ Flonanopo!!S, 17-12-922,~ vlaremolOabsnlutameut., gmti,.., - .__ .______...._ _._ __ ___ !Incontestavel efficacia do .PEITO

Faile\'imento ~'.~~~~~!h~ FOS~~~;:d;~~~~l'~<:i; CO) , Reforma de officiaes . ._ .. ~~~5 ~?~~SsES~EJ.~ ~8 J~~O~~! 
faIJeceu hoje no Hospital de i Etiua e João ~ - mone ,l l"J~IrO- RiQ, 21. O Estado-foram as- DentIsta Sebashao de LUlla I' eminentes MEDICaS attcst.nn ser 

Caridade, onde se achava emtrl- .~ NOIVOS ~ r,ignados decretos na pasta da Rua C. Mafra, 39--Sobrado o ·PEITORAL I<O~SSELET. que 
lamento, em quarto reserv.3do a " ~. - ---.. Guerra reformando o general _ . ____ _40 ._ s~~e~a f~n~~?oOs._~=la~c~~ma~~lt:n~__••_ . _ _ 

uma, sra, d, Anna Henrlquet. ~ Fpohs 17-12--922 ~ União BeneflClente ,graduadoAlves de Azambuja e , ,Ira.co. Exija o "<PEITO~.fL RO-
Vieira. O sel'pult~mento de seu ~J>'A';"~~~~~; nn r· ~ lo coronel Ernesto Carlos Cez~r. O pav!!hão argentmo . USSELET., :it:1Il que vos darão
cadav~r rea ISOU. se.ás t6 hn,ru - ,...era. 1- I Rio, 21. O Estado. Em presen- outro qualquer quc lhes de mais 
ClI hOle no Cemlteno da Irman- -----~----- . çado ministro das relaçôes exte- lucro na venda o que estragarà 
dade do Senhor do~. Passos. O TEM PO De Ordem do ~r . preSidente ... ,riares da Argentina. sr..Anaelo VOSS? es.tomago eaperdiçando vos-

A sua exma. famllla os nossol convido aos associatlo~ para a SAUONETES- Eplta- Gallando, actualmente.aqul de pas so dinheIro. 
pezame.. assembléa geral extraordinaria a cio Pessôa e outras marcas sa~em para BUe!lOS Alres,.do em~ 

Directoria de Metfõ!orologia realisar-se Domingo 24 d,..o r;o~- -MEIAS de seda para ho- ~ea~~s~~rta;~:~~~~~~~~rIO~~~ i~a~: 
8E,u'PRE (Serviço Federal) Synopse ~~;t~e~ ~'ie l!sl~~~\~:li~:n:::t~~t:~~ mens e ~enhoras, o que ha gurad.o o pavilhàcl argentino n.a Um padro revolnclo

..1..'-1._ do Ternro Occorrido à F 'd ~ P, B de Supenor-i\las~.to'(:t.ns Avenida das Nações, na Exposl- naJ"io

Ts~!Yo~~~+a~'.t;'!., , torGaon~:lt~~~: :vfil:sél~~~~a,"l- elect..ieas-~TRÀBAtl.jOS ção, !~~~r~:r~~::a~~~~:':,"~t~:;r~D~ 
qae, me fuia emmagrec~r de dia O ~:~I~~I ;!1a á~~~bah:~i d,,~~~:: Secretaria, da Uniao, Beneft:i- D~ MA~ICURE.. minic, fa,:"os(l ~apellão .sinn fei~ 
a dia fazendo-me vomitar todos é I· " d ~ ente Operaml, em Flonanopolls, :N o Sa:I.t-o Sepet.lba á rua Foi nomeado para a inspe- nec' ,parhu para No\'a York, a bor
os alimentai, me impedindo de com c o Impo, a tar e se. ~g 21 de Dezembro de 1922. Conselhetro Mafra 11. 6. . do do transatlantico .. Adriatic... 
dormir, eu teria certamente suecum- 2r~vou apresentando-se o ceo In- José Guefl~8_ . ctofla de navegaçã~. I Esse sacerdote vae recolher-se 
to!!!'J ~ !!!~ fl)!stm os conselhos Itl!!ram':!nte !~ma::!c por ,nu·.. cns I 2' Secrel<lfio. -._'-_._-- ._ _ ... I R:?, 21. U Estado. ,0 ministro á Casa Dominicana do Estado de 
::.::s~~~ d:m_iJ~I~:;a~u&o~: -:~b~àt~ov~;~~!e~ ~h~~~~:nr10-SC _ _.._. .__.__ _____ Hospital tle·Cal"i(lade ~~~ l;~;~ ~~~;~ru d~t~2~~u~t~I:~; ~regon, por orde~, da Igreja, ~e-
eelet_, o que fiz com felicissimo A temperatura contin.ou es... ~a 2a, dezena do corrente mel, terceira ~lasse da. inspectoria de Vld? ao seu esrmto revoluclO
resultado, ficando bom em poucos lavei, reg!strando-se a .Mlnima- n~ba.nt da BRAH!\fA e~1lVcram el~1 trataOlento nfl Hos- navegaçao. nano. 
diu. com 22.6 grãos, ás 6,30 hs. e a T~utcnia. Cerveja ~e!l1 pltal de Caridade, 103 homens e _ ._ _-------. 

RuJo pt)fque accn!elho a to- -Maxlma- com 28,6 grãos às - rival. 62 mulhere~. ' .. 
dOI ~U. lOffrt!". de tosse. fazer 13,10 hs. Desses '"terna~os falleceram 'ftII""A.OA a po 1Ilar FERIDAS tie qualquer qualidade, 1I1~ uttAProdlgloso remedlo. Soprou .. Norle f aco ---,- ...-.----- os de nome Miula José, Maria J6l J.tI... cerv~ada curam-se com 
1917~rto legre, 16 de Agosto de A insolaç.1o (b;ilh~ s~lat) ob- Excursão á volta do Mundo ~achado e Anna Henriqueta Vi- BRAHMA. Leve e saborosa POMADA MINANCORA 

Paulo Sezefredo Maebado servada hontem fOi de 9,0 horas de artistas do film elr~. h 'd H t I _~ ~~~~~~~ 
exactas H b N Y k p armacra o OSpl a aVIou ~I---_o-- Estado do mar: ,Chão>, ; a ;,;se ~m FOV~ r que o 283 rece!las, No Consulto,,~ hOll- Foi transferido para Alagoas N 'TAl ~ 

_ ac or oug as alt an s I? sua ve 60 consultas, 97 curativos e Por telegramma particular sa- .1. J @l 
Loteria de Santa No Estado ás 9 horas de hOle esposa. Mary Prckford, convlda- 4 operações. bemos ter Sido transfenao para a & Centro El'l.irlta .. Amor IZi

C h . ' . ram ClOcoenta companheIros, 10-	 guarOlção de Alagflas o nosso e Humlldnde do 'S 
at arma A eSllla hora o tem~o em Lages c1uslve Charles Chaphn e Pnla ---__• lhslmclo conterraneo sr. capitão ~ Apo8tolo~

P'Oflm OS seguintes os pre- Já se ~presentava • ncerto- Nos Negrr, para uma vIagem li volta Antenor TaulOls de MesqUita, que ~ 
mlol maiores da extrac:çlo.> de demaiS pontos era .. Bom-. Em do mundo O ministro da Fazenda res- servia no 14 Batalhão. ~ Reahzando-se, ás 20 boras 
hote da Loteria do Estado: , ~Iumenau e Lages haVia nev.Oa O sr. Falrbanks fretou o va- ponde um aviso do ministro Ido prOXlffiO dia 25, lia sede ~ 
100:000I000-7674 RIo ",ecca e em Brusque nevoeiro por .Persia Maru'. para esse V ----~ deste Centro, á rua Marechal ~ 
10"~-1~3 S. Paulo denso, esta manha. Estado do mar fim. O ponto de partida ê o . da iação Foi transferido para o 3' lf GUilherme, uma sessa:o com~ 
5:OtlOtOOO-9288 Rio tm Laftuna fCha0- porto de San Prancisco, na pri- RiO, 21. O ,Estado-Em res- Regimento memoratlva do ,Natal de Jc-I
2:OOOSOOO-~ Rio ' 	 rnavera de 1923. pos~, a um aV15? do seu c~lIega RIO, 21. O Estado. Foi transfe-I ~~~~sa ~r~~~!~r~ C~~~ldaar: 
2:000I000-12787 Rio Or.nde No Paiz em geral, js 9 hl. de 	 A inclusão dp. .Carlitos- e ~,a laça0, rged~ndo provl,den- rido para O terceiro Regunentode asslst;rem aessa modesta ~es-
2;OX'1tOOO-9147 S. Plulo 	 hoje: Rio Grande, Porto Alegre, Pola Ncgri entre os companhei- C!!Sf"no SIe"d ' Os e serC~ de e,ga- Cavallariao capitão Romulo Avlla. tmha, com a qual o -Centro' 

Torres, Bagé, St~. Victaria do ro~ dessa ir.teressante aventura é CI... sca e, a,!ta ,athanna. Espirita- se associa ás home-
Palmar, Sla. Maria, Uruguaya- tida como confirmaç30 dos boa- como as d~mals, sClentfficadls de .. •• " nagens preltadas, nesse dia,QUARENTA na, Palmas, Cuyabà, Curflyba e tos COrrentes a re3peito do seu que deveTla fazer sempre acom- R t T ,ao-Divin.o Mestre. 

, TUMORES Pa~a.::a~~~t~8~~:gre o tem:o 4 noivado. ~ae~~~r ~: t:i~e~e~:osdedem:rfl~r:~ faz an~~: ~oJe :~::: dl5tin~ ~~~& 
fizeram longos dias de larmen- ·Incerto'. das plantas rcspectivas,o minis- ~to conterran,eo sr, tenente Renato CASA AURE-""A 

lo ao 'r. qoronel Antonio Au· tro da Fa'zenda communicou Que ravares, commandante d~ 10' Ba.. 
gusto da COlta alIvio, ablJtl- ---.-~-~ Tremoras de terra pelo mundo o re~ulamento em vigor não ::~~~'&:n~~c~ot'3:1~lefldo par. A .Casa Aurea> á rua Conse
do fazendelr. em Arei.. B.hi. E '['ri d Ph O abbade Moreaux, dlrector do permltle a remessa de plantas e A's muitas felicitações que vae Ihelro Mafra, acaba de pas~ar
S6 o .ANTIOAL-, o c~r(}u ra: specla I a es armaceu Observatorio de Bouces e uma documentos e sim de descripçoes receber hoje o estimado anniver.. por uma grande reforma, d~s-
dlcalmente Cflm o UIO apenasdt ticas- Na Pharmach, aUloridade universalmente em minuciosas. sariante -o Estado_ Iju" osseus pondo ,actuarmente de um V:lrIa
2 'ra~~~. ~___ da Fé Rua Trajauo.2. phenom~~os sI5mlco~, prognos- ____ sluceros parabens. do sortimento de calç~dos, ar.. 

I{ITATo,S Prota..·o I,"m.. contra tlca que devido ao mlnimo di 	 marinhos etc" ad'ltulrldos n•• 
"V. """fJ1U1II 	 actlvidade solar, produzir-se-ao Graduado em general melhores calas do 10 e do Ex

numeroso. tremores de terra em RI 21 O E Artigos Dentarlos - NR trangelro,
Grlpp.,. Febres e lodo o mundo no correr do duad~.cm genera~~a~~;~~: ~~:: Phu,rnlH,cla. da Fé __ Faça bma visita li -Casa Au.. 

.. A • T lI;"H A. RIl!lfl'lados anno proxlmo,' slano FerreI.. d. AlSls, Rua Tr••tll,no; 2, ~e:;~:::q~~:~!a~~~::.~. compra. 

I 
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Que faria o seu doutor? , 'I e~om'Pa\\\\\a j\t\\a:(t\\~a EDITAL 
ALFANDEO'\DE FLO-

Quando V. S. tem indigestlo. e 
vai ao doutor. ~ue faz ell~? ElIe. 
nceita o melhor remedlo que 
conhece. Na vinte e cinco annos 
.traz o Df: Richards receitava o 

I 
CERVEJAS 

I\ntarcUca 

Hambureue1.a 

1 "Ü:1C 'Wn 

CLARA :1 Chnnbac:;h 

EiCURp

•. RIANOPOL\S . 
Novo modelo· é reglmen 
da. 5:I:e~.i:r':~ 
De ordem do sr. dr. Inspector 

faço publico pelo presente edital 
Que. exgottado o praso de tiO diu 
a contar de 19 de NO\ embro ulti

PP...:l ;) mo, só serão aceitas, nelta AI-melhor remedio do mundo para 

a dyapepsia e indig"stlo. EUe Unlao I,·1 °r"til!'V hü ~:~~e~~, ~::~.dÕ~:s,~~~?:::=b:;
I 

nacionali!)adai que sahlrem de umchamou a c:',~a receita para outros portos nacionaes ou 
para o exteriot, Gulu . dê Ex
portação Que se revestirem das· 
formalidades descriptas no decre· 
to n. 15.813, de 13 de Novemlno 
findo, publicado no Diàrio Offi

BEBIDAS ·SEII ·ALCOOL 
PDSTllHDS ~~. llCUPBDS 

I 

;Ginger-Ale Agua Tonica d~' Quir-hw cial n. 200. de 19 do mesmo mez. 

Par" melhor facilidade no cum


primento desta disposiçlo, fica a 

porque estava orgulhoso de sua . Licor(~s ~~ XârO!H~" Gu.'uda-moria desta Altandega au


torisada a prestar todos os escla
médicina. Durante vinte e cinco recimentos Que se entenderem com1i GELADEIRASi'lI A H,CA PEf{FEITAannos essa medicina têm sido a 	 o presente assumpto. 
Alfandega em lf1orianopolis. 18primeira do mundo; durante vinte 

I 

AtilOO d~ Dezembro de 1922. 


é cinco annos ella têm curado dys O 2· Escriptarario. 

Ulementino F. B . de Brittopepsia e indigestão. Que faria o Secretario da Inspectoria. 

I 	 seu doutor? EUe recéitar-Ihe.hia 

Pastilhas do Dr. Richards: Com

pré-as hoje ao séu droguista e 

ficará bom. 


Circulo Catholico 'S, EDITAL 	 1~UMA MERCÊ PARA AS MÃFS . c 

José" 	 se o CONTRATOSSE I A "f/aJdint é ' paraCl/orbrllugli" o nldhor unF;lcnto a c:utis. 

Afim de pmeeder-se a eleição Altandega da Florianopolis 	 annunciamos desde que ~.eja tomado ~~::~~'oe:~~e:~~a d~~~~es::~": ~~~:3 ;I;::~~~S ~aC.c~:hcC~!:~J:~::~: ~ da nova directoria, de ordem do 	 de"dlverell1osimmcdiatament<:' ú dinheiro do 
al!ivia as cxcoriações, 'lucim~duras , chaga~ e tOOU 3S irritações 

~;. a~~ec~~d;;;ed;o.nê·lr~~I~ ct~~~~ Imposto sobre a renda de effeito sensacional. não tem dieta menores da peJle. Insistam em receber a "F"mdt::f CluJ,br(JlIgh" 

li co S.•José para comparecerem De ordem da Inspectoria desta ou chronicas, Bronchites anti como originalmente aconJióonada e vc;am que tem o nome da: 

à sessão de .\ssembléa Geral que Alfandega f?ço publico para co- Constipação. Rouquidões, I 
deverá rellizar-se na proxima sc- nhecimenlO dos inter~ssados e ."l~ommas.. nas Efficacissimo na Tuber- CHESEBl!OUGB MFG. CO.gunJa -feira ldia 25 :, a.'s 11 _h or~s" devida execução do Regulame:;to convenientemente. Pela acção do 
nla d'al,a ~e .~onferenclas oa l.a- !dos impostos sobre a renda, que ?;U~u:;I~r~f1oSC~~~RAT~~~~~3~êmto~~2~lt;~~i~f~~a:;~= I - '., !"! NEW VORK(Co=;~"d)MONllEAl 

t 1(; ~a~cr:t~~::O~'~Órcühl Catholi-: baixou com o dec.reto n. 15.58~, principalmente dú apparelho larynjo-broncho-pulmonar.Pu- , _~:lA EM Took AS DROGARIAS E PK.&.Rl\.tA~ ~. 
co ·S. jOf,CO , em Florianopolis, de 29 de julho ultimo, que terml- .b'Ii"".nnos sempre um attestado por semana, diffenmte. dos mi· 

18 de DeJ~:~~oJ~l~>J\~~~~des i~:r~ 3al ~~t~~;t~fant~o~e~~eo ~~a:~ e milhares que tcrnos recebido. Eis o desta semana: 


Secretario i cem plofissa.o libera\. 
 o Sr. Gentil Calda" Gomes, da Rua Rangel. n· ! Pa ra os fim~ da matricula deve
Precisa-se I fi 1I1teres~aoo d1iCJ~rar ta, nome. Recife, diz em carta que nos enviou, que tendo 

IJ grande preparado Cuntl'a tuSS(". obteve o 

comprar uma inS1.allação compie- I~~? ~s~~c~~ dée ~;~:~fâ~o~ ~clofli~: resultado e, por isso, não se cansa de reco
1a ~ara torrefacçao e moagem de Isão; (e:5criptorio, consultoria etc). aos seus collegas como um medicamento mi
cafe. I(d) residencia do profissillnal. 


Informações nesta redacção. I Findo o dito prasa as matri-

Ict:las serão feitas ex-olficia por 


1i~~~~~,,"{ii'~~W~~~~: esta Repartiça.o que aprlicarà as
f. - - ~ i multas regulamen ta res . 

.i- O dr. ~ercu Ramos gi Alfandega de Florianopolis 20 Attenção. Quando pedirem CONTRA1 eSSE não devem 

~ . __ ~: de Dezembro de 1922. outro medicamento. 

:::, ADVOuADO t; I O 2' Escr ipturano em todas f:.S pharmacias e Dreg:arias dü Brasil. 

~ tranf-feriu o~ seu .~s~ript~~io ~ I Gilberto Cunha. 
 sempre COt'TRATOSSE em d12positO na Droga

~ para a rua LUIl S~!!!t: IlV ..,Iit- ': I Rcc!.o!pho Pinte ~:: Luz. ~. COj,:;C.l:;E:iíÜ ....1afra. 132-V';OI IJI ' 

~ fra, n. 2. 7. 1:
 Duzia 24$000. 

.~ Fr orianopt)l\s ~ 
 BURIDAN 

Mais uma obra prima do gran
~.;;.,.~~. •~~~~,~.~~?y.<!~ I, de romancista 


Para vender ! Michel Zevaco 

Diversas camas . ~ara solteiro icicul~sr TII~s~~~~ad~si:~~C~~~g!~~~

casal. uma mohllla de sala, I rnm ancc intitllladn 


fl\;. Vende-se tambef!1 um auto- i - HnrÚlan .Para. fazer boas (~tunJ)ra!i é pl't~ciso Iuoi

m-l"eI ~Ff)rd· emnplTmn f'<;I.:Irln, \ __~~.,~_. __ _ 
 tlwit"O hll' os :lllllllIlCim, (f,t" (,,"Iu'-'ip:w" e"~ I 

~;~,tan-.S~~~ Praça 15 de N'JVem-l Para. vender ":lll (:OllllJlC1"ci:tes IJIl hll"'t,ln", ,,'O ESTADO . 


, •._..~ ... /.~ ! I Machina d e cSClever -ecn 

Um senh~~'~~!"~';~ceu ~s~e i ~ir7:~~~i:l~f~r'~~Ç:c~(~c!e/~~a~;~~ --- -------- -.-----. _. _

tCTrivel mal, tendo sarado radical- : desfi: diario. 

mente CQm o uso de uma formula I ___ _ 


de o," medico AlIemão, em virtu- I C ,\ S c\ f7.=~~"!O~X)!O,'ClCÃ'(},'{~IC'\ 

~~;;fU~!eam~~: aP~~~ef~~mu7~fe;~~= i Vende-se a ~r'e· -n~ 28 • f! 

do. que solf"mdo me,mo mal. : conde de Ooro Pr<' lo, • Estomago, Flgado, Intestinos )I( 

: ' Cuta:. ti .João Ribeiro-CaIxa pos- \ çôes na redacção deste diario 	 \i 
I tal s· 294 S. PAULO. 1 • ' .)E Digestões dlflicels. aWi, prisão de ve,ltre, vonlltos. cn- X ,Y

• Aviamento de receitas com i Prefiram Chá )( k~~~;arg~~~~ ~~S~~i~:;,a'h;;!~:Fec~~s~n~~;it~SPa~:~da~oo~st~~r~~l(;~ ~ 
precisão - Na Pha.rrna-- I "5aLADA" iI( Ca!.-curam·sc com o Elixir eupeptico do Pro!cssor Dr. Bc- *. 
ela dUo }"'é-Rua Trn- ,,. li( nicio de Abreu - I caHx no fim das refeições. )( 

J:tlln, 2. I (Supr.nor (,ualidad,,) X ~w Rheumatismo.Syphilis,ImpllreZH,doSft.l1gue ~ I Atterlça'"O I 
i;xiC,.q!9QOCiiiii__t1fttto Eczemas. darthros. ulceras chronicas e rebeldes. curam- )t 	 •º'Cioc • se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Aliredo de )(S Fuprema orça. C.,valbo--Milbares de atteslados de pessoas coradas. ,.., Gosto e elegancia com pouco dinheiro 

Tosse, Bl'nllcbltes, Asthma .... S' Dll UR J o Peiloral de juruà, de Allredo de Carvalho, .xcl",i- O mt casa . A A a rua oão Pinto, 9* IOeus o bom Crclldor Omnipo tenle 
'1ue fez a terra e tudo que é preciso, vam~~~~~~fg:a~l~s~a~~~ ~:t;~~~~e~oe d·pe~~~~~ r~~~:das 0)( Vende-se barato para ven1Br muito, ais a nossa divisa \\ 
Que deu ;1 Adão a Eva 50rrid~nte alfirmam. )( Tcndo o prnprictario deste estabelecimento re~ressado do R: it 
E deu à Eva a graça do sorrj·-Io. Neurasthenia, esgotamento nervoso )( ~í~'c~Iti~~m~~tr~~'a OI~e :~~ ef;~~~~T:a~~lm~~~~U~~i=rtl~~~ m~:~~osd: 

Pensou e repensou maduramente; Io'alta de memoria. phosphataria, conlfalescenças das traser um variadissimo sortim~llto de artigos novo!: e modernos. 
E num gesto sereno mas cundso ~~:~!~ha;: i~~~:O~d~n:ri: c~ns~~~a~~~~ol pr~~rio~If~:Jic~: crea~r~~~ri~h~u~C I;~dde es~rlii~; ~:~~:esdO~nr~a:~O":~d~ ~en:~~~! :fe1. a arvore do Mal e a Serpente, 
que foi a lenlaçao do ParaisQ... que tem usado e innumeros attestados. ~~I~'~~l~i~~~~~ :l~~!~I~::n~~t~,~ cl~;ri~,~u!~~~~ep~U3a é~~~~S~~~~ ~ 

OPI LA çÃO-~~~~~s~~!!~U~lr~Ara~~~ eV~f~: phantasia, CrepoR de seda.ultima l1ovid~de! Foulards de seda a phan, caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de la!.ia; gazes. organt..ly, mos, rendões. linho branco para vestidos, mo-Agora, (01 o Lopes perfumista 

que fez o mesmo que o Divmo .rtista 
 curai em todo o Brasil. Faci! de usar, não exige purgantel, rins e cretonnes. Pam~BicheJ ultima novidade para ternos de verlo,
que o icito nlo lhe falta, na v~rdade. A' venda em todo o Brasil K.ki inglez, ele. elc. 

Pensou e repensou; e vae dahi Deposltarios geraes: Alfr@do de Carva1ho & Cia. Iha ~cm a:!~;,s g~I~~~s~asp:~~~~:no~I~~e~lmeb~~it~~~Oav1~~~":.~;!o: p~:; 

Fez u lli:s(iTlclu p., ti" Arroz LADY, Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro cb,p~'. 

QUI i toda a tentaçao da Humanidade•.. S, Paulo e Minas:·-Nas principaes Drogarias" Approveitem lodos essa bella oecasião, Mult... novidade" 


ALFltEDO ALBUQUERQUF; Medt~llte vato podaI ae reme~te ••ara qUl\tquer Vêr t~r~o~~~r ~y'~thema fazer IlQ\1ldal'Ocs 110 final de cada 8nno, por
lugl,r " 

Cançonetl!lta ~~~::~ I ~~~1t~:r:o~as~CCASli~~\I~'~~: :l~!~::~ ~:~~~It:r··o~:: 
.~ po e economisar dinheiro. Rua J o~~ Plilto, 9, 
. \ 
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