
....,-J~_~~U,Ut".PW ... o~~ • • I~AOMI~~ ; , 
, Rio, 8. Ó Estado: O Supremo Tribunal deveria julgar 

•.hontenFa ·ordem del!lbeas"co'l'US iní'petrada a favor dOI;:'. 
ex-alumnos milItares, desligados em virtude dos lkJcce.ssos , 
4êj'1I~!~; : .Fo.i' i'.~I~tor 'O ~inJstro L~5mi ~a"1?5. Pir~~Fa ;lei- ; 
lura do relatono, falou o p"tron\l da';j'éus, que, 'li:l! forma 
do·ree:imento. se .manteve. na tribuna'.Il5;, minútos" Rndol os 
quais ominis!ro Leoni ·levantou 3 ·. p~liminares, a saber: 
la', si a ordem era originaria; 2a', si ao Supremo cabia..· 

Jornai. inàepenôenie H de fflaior circülaçãü em Santa .Gatl]~(iiia cont.ecer da ·ordem; 3a"si devia conhecer do pedido. 

ANNO Vl1l ~= Redacção e OHicin~-Rua João., ?~~to,13 ... MU,niz .Barreto tambem levantou al"umas preliminares,
entre as ·quais,.esta .: pára ql!e fossem pedidas Informações..- Nó ' Z637 As~ignaturas . ,, ao governo. sendo o julgamento adiado para a proxilOa

N. avulso IOI(~ 	 Almo 24$000"'-Seó.es!Te 12$000 sesslode .quarta-Ieira. ..Alr...do 20Ih•. 	 Telephone, '22"':""",Cain Postal. ,139" , Posta'a ' votos' esta preliminar, venceu eloi approvada. 

I POMADA '''MlnANCORAn' :. Sri:(j' -da 	 P d' torranosI (NOME I': MARCA REGISTRADOS). I O.010 [j rB lOS B. u U 
Do PharmacontlCo E. A. GONÇALVES. JOInvllle , . .' -DA

DiplC'mado pela Faculdade de Medicina' do Rio de Ja- 1'Il_ . hi 'D d·i 1P li t 
neiro e Universidade.. de Coimbra uva,l». a,l;re· I a _au 8·1 

B' o idealj é 'o maior patrir.lOnio 
legado á therapeutica dermatologica. " i I~1'm·" Pln··'lil"Jji"·. fiI'.UN" i·L:,.. 
apos 20 annos de aturados estudos. lI..1., ,J.,D_ ,1, a i\}!.; I I·~~, 4. l 

Cura toda a qualidade .de fe
ridas ·novas ou velhas, tanto il.utorlsa.da e fisea).isada pelo Governo Fedel'al 

humanas COmo de animacs, e muitas CARTA PATENTE N. 9 


fomar O pericraneo macio, f0rte, branco, t:om doenças da pclle e da cabeça: Ul

(Crali, Queimaduras. Ern!lingens, SarASpeCto de perfeita saude e a missão de 	 !la, Tiaha (favosa i tonsurante), UI 'Mais de 1000 agencias em todo o Brasil 

n ' ras SYlúliticas e algumas cancero Relação das cadernetas contempladas no sorteio realisa·


Tricófero de Barry 	 !'\il5, Frieiras, Suores dos pes. Sarna, do DO dia' O de M.al'~") de 19Z:J, pela
i-'annos do rostú, etc. etc. Lot.eria Federal, correspondente aos seguintes numeros;

devido ao que, se obte;n uma formosa e abundante 
Curas maravilhosas por toda a par 3484, 1643, 8410, /'1408,8667,2681, 1198.2898 e 1131

cabelleira que ê admirada por todos. k. Aoncl" a ·MU:31lCOra- vac chc Se..ie <IA C~'-122' 8ort«,io 
rl'~'lltnç;\~) ,1 prúcura vão dia<1"ando. as Ctlra5, a " S.U1 augmentando IO'OOOSOOO--Um predia ao Snr. Moacyr de Oliveira, Campinai-, S. 

a \:.,1. Qi,(1 Qd<l ',,1' i"cr;i o remcdio de maior lriu'l1- Paulo 
-----------'_._--- -----  5OO$OOO--Um ~erreno ao Sor. fo'rancisco ilorges Vinagre, Rio Grande, 
Rio Grande do Sul 

':~I~'i L;~l~l 'li; ~ l;O " \r~ll~\1~~~usd;' l~!~I~~uecen~~~~~r....-"'~.....;- ....~$=.c-~ifi -"'.""."'-?6 ;T<'l1S~q;.... . ~ ......'liiQ4.,.~~§!, Jc . c"".do' multas saudc e 	 "ll"-11Ii' SOl·tein 

i 
,., ___ifI§"~'ã>õ ~~~ ~ . Ad0ptada j:i em casas de grande ('Jinica medica. St~l"ie 


P"eço 1''':0 em'I'Pio j H$OOO, a duzia 


I 
Sm"ie "1)" (\4' S",:t<'ÍO 

..l.O:OOO$OO()·-Um predio...á...5nra .. D---.Eúylcuza s.anto.s_ A lmeida.!"~.Ç~t..r.Q_~empl'l' hellclicos rcsnl~- '-=-=-1~-;;:~~~..~""",-""",,,,,<~-..:..,.~,;..::::;:;;:;;::~;,;;,;; Alvel5, Bahia!\O~ )'esfriados, tosses, etc. 	 l:OoOroOO--Um terreno à Snra. D. Ida ue Grazzi, Rua Au::usta . 429, 
S. Paulo 

1:()(}()wOü--Um terreno ao Snr.Arischiotto Anton: o, l\rlontc Sião, Mi!l as 
. críPt~~~fo u::. ~:::ddoe ere~~~~e~~:a~~a~~~dãD, dign~ es· D õOO$OOO--Um terreno ao Snr. Ahrah:lll . 'Vais11l ,1I1n, Fi nriall0p( \i s, 


Santa Catharina, DECAIIlDO_
Attesto que tenho usado, tanto para mim como para G 

pessoas de minha familia, o Peitoral de Ana-ico Pe- $; . BONIFICAÇOES
• loteose. obtendo sempre beneficos resultados nos c_a • IOO$OOO- Amella Edith E. de ~aria, Il'.Iguarão, Rio Grande dn Sul 

sos de tosses, restriados e broncnites. IOOSOOQ- Max Theodoro Lupt1lbs, ~Iontc Ntgro, Rio (i , do Sul
8 

Pelotas, 12 de Setem!:lro de 1921. 100$000-Jlcyra Brasinha, Florianopolis, Santa ClItharina
Estevam Luiz da Costa ferreira. ICO$OW-SUSPENSO 

lOO$OOO-Maria Moura, Florianopolb, Santa Catharina 
Atacado de Inflnenza eem ponco cnrado ! . : tooroOO-Aurelio Espinho, Rlla Estado de Sá, 51" Rio de Janeiro 

I 	 DECAHIDO 
lOoSOoO- Deolinda Lcssa Cavalc~nti, Passa Quatro, J\\inas 
100$000-Lllcy Vipira, Florianopolis; Sacta Cathnrinaimpo?ta~~~~~W~l:~a~~~u~~. j;~~~.ta~~~~r~m;r~ea~in~~~: fi 

da colonia italiana: IOOSOOO-SUSPENSOAchando-me fortemente atacado de influen1.3, acom

p,nhadâ de rouquidão, dOTes d~s Cf)stas •e p~1to. tosse 


Caderneta!S Reembolsadas durante o mez de .~~~:d;e~~~ra~ !:~~~~:~~i~~~. ~~~~~j·~o~~f~;~~~t~ @ Fevereiro:curado de meus soffrÍlnenlos. Alem da verdade e para in- O• 	 287$.500- Antonio Ramos Calhelha, Santos, S. P.1111o 

2so..~-Alvaro Sartor, Botuca!u' , S. Paulo


• ftrmoformaç1iopresentede quem se achar possa semelhantes condicões, 	 Catharinr.o 	 257$!'OO-.Toaquim Antonio Pacheco, BlulIicn:m, SantaI Pelotas, 5 de Setembro de 1921, 
I ~J!!,"~~~í~~~~~~~~~!!~ 

24'2$500-fortl,nato Dias H. Junior, FlorianOIl\1lis . Santa Catharill-l 
237S500- Emilia S. Blulll, Fiorianopoli6, Sanla C;-, tlwri na 

Nlcolau Caputo 
Vende-se nas boas "harmaclas e drogarias do Estado O: 235SOOO--Luiz Nunes Teixeira , Laguna, S. Catharina 

177$500--Adelaide Silveira da Luz, Fl úrianopoli s , Santa Caih:;rina~:r3~U:J~:~~~D§~:g:~~~~'~!a~:4~!;d~ ~.trS~qc::I~~' ! 	 162oB500--Frt\ncis('o B(lr~ista F(l 1S'l,,('r~, V <lrgj"'!1;"!, l\f! ... . 

137$500--Antonio Marques di! Rosa, Rin Vermelho, Santa Catharina 
65$oOO--Etias Antonio Gcrassos, Rio dc j<1l1 c iro, D. Fede ral 
30$OOO--Candida Zcnita, Florianopolis, Sallla Calharina"Dore.t" 15$OOO--Maria R:osa dei Prete, Sorocaba, S. Paulo 

ElIl 'FJ,OR1ANOJ'OU8-Rodolpbo Pinto d.. X 

~••"~;;;;~@O@G@@t 
Reconhecidas e proclamadas como 

as primeiras entre as primeiras. O 
perfume "CENTENARIO- a mais RESUMODIPLOMATAS llelICi():'a ~ti8t!li'a arrojada creação de DORCET é a Liquidaç50 de cadernetas, desde o inicio da Comp an~li <l , ate

N.20 	 prova do que se affirma. Alem do FEVEREIRO de 1923, como segue 

CENTENARIO. tem o .MARCOT. SORTEADAS 2.127'272<200
MARCA VEADO Cigarros de Luxo e . SARlTA- que são o que ha de REEMBOLSADAS 142,3"/25400 

mais fino e mais delicado em per· BONIFICADAS 58,100;';000
:============ 	 lume. 

Experimente c veráLUETYL 	 á vooda prin R.s. ~~~::Ó~~~;I;U~~lp:sg~'l°~\~~C l~~~:rit~\~~~~n p:~I;~llS~~nc~err~r' ~~ Encrntra-S8 nas sorteio predial de U,M 1:l:()()OS()()(), e, em caso de f.11\ccimcnto, 
será restituido aos herdeiros o total das illlpnrtancias paga~ . ., e m,,1hor rem.dlo para o tra.tantento de cipaas casas 

todas •• enft:lrmidades provenientes da.s finda a série, isto é, depois do socio haver concorrido a Cento e 

hnpurezas do sangu.e e da. &yphill!J. vinte sorteios e dando-se o caso de não ser beneficiado pela ~orte 


., Poderoso fortificante_ ." qU2nto aos pcculios maiores, rcccbt'rà o que lhe c()uber em raleio

de 60 ,\' dos lucros liquidos constitutivos do .Fundo de Rcservil ve


UM 50' VIDRO fOflTALECE E AUOMENTA O rificado annualmente. com o accr('~cimo de 5 .1" de juro~. 


PESO DE 1 A 3 KILOS E AS VEZES MAIS 
 AVISO: ~a:~rc~~~ig:~lid~~ei;~oa~):l:,li~)i~): J~~~r~' d~'g~ii:rd~ 
sua caderneta a Séde. para a6 annotaçflcs Dredsa~. nerdcndo direito 
ao rateio, caso não o faça dentro de tres meles (paragrapho '"l. do

tIl ffi art. g' do Regulamento).no'àca~ C0l1l0 

com absoluta conf'lMc;&.111" es,lliü" JdOJ' O!l!O Imil!~!J!1!1 	 IM I'ORTANTISSIMO 
Na ~nQ do eo"P0 ~ na toil.tr~ rt_ OR 	1\~et1Ho~ da ~twie fiA" "l!" (\ "R'9 ~uwão liquida.do.~ 

de ~t.4~t~o..(h: co." n urUgo uit;"'n cln Ht·:,:ulnnU'nt.nláll" 'ol_Im do ilDttlallslalJ~J1.t~~· de.. eenl)oraa ..(""ta C pNw.a innurnc.... ACCEITAMO!õ AGENTES EM TODAS AS LO"ALlDADES 


fllllH., 'I IartoU tamento I Gllunoitllo rnol.cet'ee C irtrceç•• Para prospectos e mais informações, Jirijalll-:-5C á SEDE 

ou ás AGENCi.\S.
e... M .....-...:cicId&... "'" 'I"" $I< t&nI;a 	 Março ' deSão Paulo,'20 de 1923.t~ •• IIfIKlAllfR· ~JIphtlll, '0I UI dI rompido a op<lurne.....u uso 1"""'" & "",r,. O Fise,,1 do Governo Federal 

IHetlllluito laDIGo I •• máa Cortll'l'l""nci.>;) 'I"" podarCb ..... }~r:tll(~iscu de Paula. U.·uz1LntlfIH' '!f'!!" 
.... Unito depositario - Arnóro..ic Lamoiro .. fiuallll l'IIIIIalol. IIIHo· I , R S fleclr 133 R do. j . I Agencia Geral em Florianopolis ·i'*IIIIIIIIIPIUI.I 'I" I ~1,lIr flll' 

•• 1111 '" - 11111 21ICompa;hia d~f~~'ose~1garros __._R~a_T_ _ira~nt~~_n. 
63 -I;( !!J "Sj\.Nrp.t\ «JF'~UZ" Enxovais para casamentos 

}'umcm as excclkntcs marc~s Ancora, Nnnát~~lll, KhJll1mlPl, COItTJNAS, COUTINAlolOS) .J(lg(l~ 11m'" camns,

MI1"Rmnr, Onze c '~I.yreo~. Estes cxceUcnleB cigarros acham-se ln.vntorlo~ e n~elillu~


Um ~ídro de LUETYL vale por cinco ou dez a venda ~111 todas as casas dv la ordem, nesta capital. Vitragem" Stores, Rouleaux, Brist'-RI'iRt', trilhos pi\r.:\ mesas e 

de qualquer outro" Experimente. H'1lresentante-José do. .P. 'Llma muitos oolros artigos. Coni.cç~o .,morodn 


7'ciJu:ndo .... t1idro Ih TAUt1l1 f! fIlln _,.rtUndo ffMlh6r.a. 11110· de- Rua Conselheiro Mafra, 43 - ExpoliIll;l\o permaneute no Escrlptorlo do 

__~ Im:;,:::;'; r.&!,,"1~;1lI1~n: ~~=' o 9m Endereço lelegraphico-Patl'ollnlll-Calxa postal n. 81 r,'pl'cscllbmt() 

Telephone, t6-Florlanopol18 Elysio Simões 'Rua Tlrsdentes, 21 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:liquida.do
http:il.utorlsa.da
http:J~_~~U,Ut".PW
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·0. ESTADO-Segunda-feira 9 de Abril de 1923 

-~ ...._--_·..~__ a.. _ ....-_~~~-~~~~.,~_~~ra~ ....ra_~-~~mf~-:'~;";;~-~'~ ~~ 
,... E' infallivel para I K I S ·1.·.···· ·Deve ser u~daP'1l0s fracoó,~e~~I:'rri 
- OIU,OI :~:r::~~~·~~nc~~e;~It~nl!: lO'M'.8 RICOI U E ~~r:e!rgo:.)verme. !.'Oa OB .:~;.;.::;~a::r~~:~~~~~;,~r!f. ;~.~. 
l • A' venda em todas as -bOIS . A' venda em todas as b03s phar~tias '" i=h3!'!r.!.C!!! ~ drt..learih. A! venda em todas as boas pharmacias e drogarias 

,...--""".....---------...--...----~...- ...~~___~_______....___§I!ii>". _~." • 

Trila "'10l1li b I~D. 11lI"_______aiI A mudança dos nomes\ MOA.. . _ . 
Rio 8. O Estado. A directoria I dos navios do Lloyd Syphilis nos olhos. Rheumatismo. 

Rio,9-0 EsI.do-foram mU- Ferl'das:~e;~~~dI!~:;!:~~~ ~C:~o~t~:e~ i Cada Tês mais••• dados os nomes de alguns na
autoriZAç:lo para mudar a deno 1 

minaç30 de alguns navios da sua VfA~2;':n~I~~~~:::!'~it~~~ar-se-á O "ELIXIR 914"Porque ruio nàs dois nos eD~ontr'mos,
freta. que passar:lo a ter nomes E nos unimos apaixonadamente l I.. AlfO-~SO Penna-, o .Rio de Ja-\ Nestas tres manifestações graves da Syphilis, o seu ef.. 

de chefes de Estado. vultos proe
 E de que ·muodo eotlo nàs doia bllxámos, nelro- -RodrIgues Alves-; o «AI- feit(JGmraanndifeCSdleap-Su"ra~o,.v":' 2d~'~a~:~~r,~~mbate as manifestações minel'ltes do pais e velbos servi· fenas: -Campos Salles. e o .Ca- '" NCada qual mais Nod080 e mais ardente l 
dores da Empresa. xias- ql ue talvês -seJ'a o maior e da Syphilis energicamente e é um tonieo poderoso. lo ata. 


á ca absolutamente o estomago. E inofensivo para as erean-
E' pensamento da directoria E teriamos gozado o que gozámos 1melhor da Empreza. chamar-se- ras de qualquer idade. Base Herrnoph~nyl, 2 colheres de Ruy Barbosa-. Os vapores «Ruy ,.realizar a mudança. logo Que ob- II Logo, ao prlm4;iro encontro, de repente 'ttenh,l permiss:lo da Inspectoria Ambos, as almas mystlcujuntámos, IBarbosa., ·Servulo Dourado- e sopa~:~~:'meJ)da_Re aos medlcos por ser o unl-

E um Mlijo fez-se ouvir, longo e fremente. ,~~~~~;nl~en~C".:~~;~~:~'ereS.~: co depurativo até h(Úe u ...~o nn. hOsPltae.'!1 


\'uio Dourado t, ..Commandante _

Promoçllo Mas Deus sabe a rasl10 porque no mundo Capella.. e -Com mandante Alvim. 

Por dtspacho de 6 do corren Assim nos encontràruo8, e um profundo O nome de _ Florianopolis. 
te do ~r.nisterjo da Mlirinha, foi A~Or til"émos, rebentando elD n,6res...

promovido a l ' tenente da Ar ~:~a:~~~~U~~rao «::r~~~~~:a;; Generalg joga(lores

mada. o actual commissario da E, para nos, segundo o que ora 'femos, Moraes- passará a chamar-se Ni1pol~IO I ~ WelJin&ton ama_1:.scola de Aor1!ndileS Marinhel Deus deseja, Dens quer que DOS amêmos I «CommaAdant~ Miranda. e o vam mUito os )ogol de canil masros Ir. 1- J. Dias Vieira. Cada fêz mais, sem quêixas, sem clam~re8. -Mercêdes- .Commandante Lou- como jogadores bem pouco vall

Tença. Im. Um jogldor invete~ld. foi 
Araujo FIGUEREDO Com essa medida será evitada BIücher, o ieneraI prussiano QU'

Registro Civil a confusão reinante entre os na· compartilhl com W.Jlineton a glo(Caminho do destino) EDITAL vios mercantes e vasos de guerra. ri! de haver derrotado N,poleáo I 
em Waterloo.

I~kllll2lmm!lBmlilalim!i=!il=ilII!lIli!l!ili.~I --_.-- - Durante a accupação de Pari~faço saber que pr~tendem seI' Philarmonica elle perdeu avultadlssimas qU41n- NAPOLEAO
casar: Francisco da S'lva Cardo . . tias, jogando num famoso club, o 

VEHClU OS 

TO!. natur.~es deste Est.1do. dom i· Commemóra hoje o seu lO" an o enormes t, quando perdia, torna
ciliados e resid~nte s nesla Capi- V·.... ~ · I A.s lotas para niversaria a Sociedade Philarmo- va-se furioso, punha ..sea prague

.0 e Elvira M:!ria Vieira, soltei - ---------- ----------.. -...- ~~-- Commerclal .Palais Royal-. Fazia paradas POVO$ 

lal: eITe,íelegrapniSla - do Caho- tUU- --50C-Cil- - - - - ---ael'4}.pbWUl!..., niea-Com",erciaL _ _ _._ iare llinJ-"Jia o...croupie".... , oEMPLASTROr 
Submarino. de 25 annos, filho _ A' sua aclua! directoria envia- ~rocurava dissuadir o fIlho de 

lagitix,o de Evaristo da Silva Car- Os instrumentos, gracas aos mos os nossos para bens. seguir o seu exemplo e .para ~~se

~~Z~a~d~~o~ e71~~p:'~~n:,ndt~,S~'~\ IIllivel'sal'ios ~U~!~i~~ a~~~~~;~s, I~~b~:r~~~: -_.- - - ~1~u~Zi~;lr~e,o}~:o~ãO tinha I'lto PHENlX 

profissão domestica, de 23 ann05. 'pivots- posados sobre ped.ras Reformador Um dia o. rapaz apr.ltntGu-:-se VE-NCE 9UAL9UfA 

filha legitima de {'hegori o Ma. FAZEM ANNOS HO.JE: preciosas, eomo dos reloglOs. parademonstrar.lhe asua hablli~ 

chado Vitira e de D Maria Lui. Mas faltando no mercado essas . (r~ o --Jornal dai Mnças., Rio de dade como jogador e lanç'Ju !lobre 

DOR. 

za Vie in. Ar resen!aram os docu- Senhora: pedras preciosas, recorreu-se 1s Janeiro ) a mesa um punhado de rubis que CURA RHEUMATtSMO. 

Illentos exigidos pela lei. Se 11· D. Débora Portilho de OH- ped'ras syntheliras. . Se a sua eutis está ('stragada na noite antecedente havia ganhê DORES no PEiTO.nlSC05TAS 

guem souber de impedimentos veira. Depois de annos de pesqulus pela pallidez. manchas ou saro de um official russo- ~senta-te no. RI~,ASTM/II".AJtGIIIA 

leg41es. 3C'Ct.:!>e· 05 para os devi· conseguiram-se hzer rubis. Pela das. de nada serve o uso do pó, aqui e joguemos.... responde', LUMBAGO, COPUflUCHE_ 

fifts. E para constar lavro o pre- 8enJwrJta: analyse descobriram-se todos os pinturas ou loções, cremes ou ou- Blucher. 

EKI$TEHii'5o ANHOSaente Que sera affixado no logar Justina Freitas Cabral. materiaes Que constituem essa tras cousas para desaparecer es- Poucoll11inutosdepois. o rapu 

de costume e publ icado pela ím- - pedra. Obtem-se a cõr mais ou ses contratempos, e a menos que havia perdido tudo. -Eu te dizia

pr~nJo"r,'.noPol '· S, 4 de Abr,'1 de Via.jantp.8 menos intensa conform. o grau do tenha uma habilidade de artista, que nao conleguirial ganhar .• .• 


r (alor. desfigurará o seu rosto muito mais concluiu o vencedor de Napoldo

1923. A&ora que se estabeleceu a plZ, O novo methodo admittido eli embolsando as pedras preciosas .. .O official do R. Civil. Joio Aleebiado8 aa pedras 8~ntheti~as serão muito ~rar a cutis de toc1a.s as suas fal- __ 

X:.o!au ~a;:lb Xaba5! Acompanh~do de sua famil!a undas em 1.Qalhtna, mas essa .ma. tas @ffensivas. Compra-se um I 
segue amanhA para Santos onde nufactura fOI na Inglaterra consl~e- co de creme de cera purifica- Asylo pa ru, ladrões 
vae fixar resi~encia, o sr,. capi· ~a:;a~~I~ .:;,~~~;~~ d:u~~;;,ema Im· ~~unuma perfumaria, applica-se Por inicialiva de algum •• mil- 'r1'I-centenariode 

O annlverSlll'lo do 110 João Alceb"d .. SlIve"a de Uma das caUSa0 da inferioridade ao rosto como se fora cold'cream lionari.s norle-americanas, soeias GrCI{VI'!O (te Mattos 
Souza. ex--empregado da Casa alleml no ar foi a inelfici.ncia dos e lava'se pela manhã, com 'agua do .Cluh femin'sta para interes Todos os circulo. intelloet".e. de

R,'o Eduardo Horn, _ .eu. instrumenlos de navegação de· quenle e sabonele, salpicando'se lI. da Sociedado e dI Estado., S. Salvador eslilo int«essados e..]8·.eOI AEsl'abdeo.rpta~sa ·.ol'e 
- " vido á lalta dosrub;s. com um pouco de agua fria, inslituiu.,e um alyJo de"1I1ado abrilhanlaros fe., .. dolri,cen,enarl.o anruversui. nalalicio do S. M. Elysio Slmõ.. I Abriu-.e em Krupp um doparta- aos ladrões que saem da cadeia. d. Gr.sorio de Mat'••, c realizar.


:~e~;f:E:.d~:~:!~i~;~'iS arà ~~~C~~~~~~:~~:H!h~~:Ea~~~~~; ~~gj:p'~~~~~~t:i~~~:l;l~;~~:~ Hor~i-V-.-I-S-:c-z-e-m-as ~:s~~~:~~~~'r~~~~~~~~~~I,~~:~~ ~:~~~~:{~::':~~~~~~lr~e~eco~: 

de varias firmas commerciaes. ra; mas até agora os c~llmlCOS .ale- Em c8rt. de 30 de Agosto de por fim recon~ llr I Francisco, uma placa commemora_ 


mães nlo os têm podld. fabnt:ar. 1913 declara o Sr Francisco Pinto de nho os transviados. No asy o en- tiva. filando nelsa occalilo um dos 

DEVOLVE-SE Do Ri. de j;'elro regressou - ~:~,t"iIa'q~"e'ids~n~~r~~ ~~rt~~~~i~cl ~~~:~~;~ ~t:X~C~?ad~~:~d~it;:,~~o~ ~::;':;.o, da Atade"ia Bahiana de 


O DINHEIRO ~~::o:p~~E' ~~:~. ~:~:~:~:: ca~=!~~ioO !leu i~:~~;~~~mc1i~~xTog~ ~~'"si,':~ ~~~~~:~~:~y:;:;~:a1~[;!:ç~E ~:~~~::~:~i~~;~!il.:u;;Ç~~~!~A 

R.:LqU:~U~iS~lE~~ ~oni~E;I!~: Acompanhld; d. exma. 8. O E;a~o: Odirector - --o-.. ~~a[~~~~:.a dC:~:~:;, ~aufts~~~.S:~~ ~~i~~a~~~s~ 1~~'3~,:faar~;::llei~:P~~Sua Rio 

çar o resultado desejado. Mais de esposa d. Grasiella Bonasoi. Vi- di Fazenda. Mumc'paf suspen- lestra, desportos, elc. elc. Lelras, Cerlos Chlaccl"o, em nOme
:;dC:;'e~es;~~~o~~~~~';~:;,~~~ cu- eira . acha·se nesla capital a pas- deu por 3 d, ••, d. exerflclO d~s O. prh~.iros resullad~s da. no- ~:lIe~~aq~eem~~r,B~~~~~:••:usA:'hdu~ 
incontestavcl efficacia do .PEIT"ba seio o Isr. Antonio Vieira, em- !luas funcçO~s, o 4' es~r ptura~lo ~ d 0'1", ,'e va Inst1tUIÇão ~oram. brl,hanhS5!- grandt;: poeta bahiano de lIoulo
RAL ROU5SELET. em ;l,dos - prcgado da Companhia Anlarcli- Luis Nogueira e o pral,canle ~. Em est.a o ., < mos. Uns dez mil pedidos do adm,. XVlI. . 
ca;o, de TOSSFS, '8 do, ma~: c. Paulista. nesta Nascimenlo, por lerem de,- C I h . I h r !s á directo , . 


e",inentes MEDICOS a!test'm ' ser - xado em alraso os serv'ços que men~:f:~~~~s ~~'~e~~ic~~~e~~;~ ~iao ~u~f:sv:~yr.~o~ .per,as em: co~:~~:J:='•• ;~:~W~.~!~~oa:~:~~ 

o .PEITORAL IWUSSELET. que Regressou de .ua viagem ao lhes competia fazerem ponlual- lados obtido com o emprego do pre~ados, acabavam voltando a • .,egaçOes das faculdades, escol ••, 
supera a todos. Leia", com a!ten- norle o sr. José do Palrocinio menle, acreditado e efllcaz '['eiloral carcere e á ..ida de novo eram sociedades !iteraria. e scienUncas. fr~~c~. f~~fJ'~o o ~u~Er~O~XLnhRaO~ Lima, repre.ent~'e commercial. Rousselel'. Minha lia d, Amalia a mitlidos no asylo,De uma pcs. imprensa, corporações acodemic •• 
USSElET., sem que vos darão de Queitóz. residente na cidade de quiza feita sobre os pedidos, ver'- e outras classes soclae~. 
oulro qualquer que lhes de mais Visitas VII.DIIII. '.lI•• J, ftl'.~.I'ro Campos,Esl.dodeS.Pauto,vinha ficou.seque em mil, mais dequi. _ _ ._ _ , ___ _ 
lucro na venda o que estragarà D H f Richlrd • .... llitWii 11 r lIiI suffrendo ha mais de 2 annos de nhentos eram certificados falsos • 
...o~!o '!5!'!l!!!<!glJ "';'flPrrliçanrln vos- Paj":~Ü;;ean:i~Dc~tr a noticia de - tosse muito forte, com escarrhos atlestando que o impetrinh! havia OI lHOS 
'0 dinheiro. .eu regresso a esla capilal. eSlI- Uma da, ultimas descoberla.!! o de sangue, dores no puimão os-- eslaào na prisão por lurto Ou 'ou. oi 

- - ---...._-- ve hoj~ na redacçlodeste dl.rlo emprelo das aculhas di pinheiro. querdo.fastio,emmagrecendo dia bo.Essesburladorcsusurpavamo 
L. sr. dr. Henrique Richard. Deacobriu~se que ai agulhas do a dia; como em 1915 eu m~ en- qualificativo de ladra0 ao passo Vende se uma cl!a_ - pinheiro substituem muito bem ai centrasse nas mesmas condIções, que eram ... honestos. 

inflammaçôes e pur~açnes. COL~cada de laboa~com 2 ::~~..;:; Fllllecimento ~~~"."~tr~::m.~!s~~r:~o~m::e;::~: ~:r~~~~;~::,°.:"~i~~:i:i~7~:i~~~= ~ LVRIO MOURA BR~S". (nome
casas, li Rua Presidc:nte Couri- tldades no chão das maltas de pi- do-lhe o remedio que me havia O lirio sagrado regislado) Em loda. as phar
nho n· 4. Trata-se na rua jo:lo Tenente .l'osê P. de Uma nheiro, ~devidoàlilrande quantida-. curado Uma da3 plantas de cebola macia5 e drogarias. 
Pinto n. 8· Na avançada idade de 80 an- ~~r::eBI~i:~e~~~r:~:~cf~~i~~':~:e~ Sendo 'meu conselho aCt.~eito, e para cultivar dentro de casa é o _+__ , 

--- ...----- - no.,lalleceu honlem as- 14 ho· posto em execus~o, minha tiaen- 1"'0 ..grado da China, uma va. A renda da Aitande
r.. em SUl re.iden.'a a rua Oe- Irou logo a senllr taes melh~ras riedade de marisco que se expor· ga de D_ Alrea

SORTE GRANDE neral 8ilfencourt, o Sr, lenente . é a ma's que convenceu·.e haver fmal. ta desse pai., Planta se num va· No"el.. de Bueno. Alr•• fnlor
UlI11ct., 103.')· lo:!. Ped,o de Um.. ..!...., Agua F!garo ,"Ii~. c 11~' menl. enconlrado o UmUvo do. '0 de Ires pollegadas d. fundo. ""m que & r:n~. ,,,,,.ú,., pIl. 
u , ... da Guerra do Paraguay. lural Unlura para o cabello e bar- seus males, reslabelecendo-se em com uma pollegada e meia de allandera d'aquella .apital, aur-

O exhnclo 'r. muito nUmldo b., cOr firme preto e caslanho. menos de 2 meles de Iralamenlo, areia e cobre ..e com uma palie...entou 22 milhOes de pela. lobra 
O. Sr!. L. PorIa & Viscontl. nesta capital, onde o .eu lolleef- I~etroleo HQya é o to· Appar'clo de Quelrõz gada de saibro. Colloeam-se em a dOlrlme.tre a.'.rlor.

concessionarios da Loteria de menta causou &etlJ. consterna- fi n i c o 2-5-920. cima as cebolas e conserva-se o ' 

San.. Calharina, pagaram no Rio çao. mal••Iflcal para elllngulr • caso uso com agua quasl IrIa, e al- ________ 

de Jane;ro, por inlermedio doa O .epullamenlo do .eu cada- pa e ~ilar a :l:'."da e embranque- gun. selxol para impedir que as ,O CON'1~RATOSSE 

seUl corrufJondentcs, o bilhete ver realisou-Ie hoje as 8 hotls, çlmenlo do ca Uo. BA S'-O a a.quI'rlr um cebolas lIuetuem.· ColJoca.:se à .é de effelto sonsaclo
n. 10334. premiado com 30 con· AO Cemlterlo Publico com gian. "enda na. boas casas. Pedido. ua ooca la par u lanell. e eUes IIOIescor10 per- _ 
los de r.i. na exlracç~o de 25 de acompanhamonlo.' a Afvare. <li O, Rua Rodrlgo SII· bDm terreno feitamente. As IIor•• slo b..n- nal. M~cOS notaveltl . 
do mel de Março ftndo, a. se· A uma. famUla enlulada en- va, 36. C. POltal, 9l!6. Vendem"e 4 lole. de112 metros cas eom u,. fnlerioromarello. O ..tlooltam~
guintes pess{;ils: cincf> dr.cfmos víamos sentidos peZlmel. - S à ta li de 25OO$OOOcada ___~__ ~ ___.__ 

ao Sr. fermlno Pereira da Costa, ' - rot~, :::rrenoZal~o e s~udavel, 11 rua 

re.ldenl. á Alameda S. BOlvell- Missa Ilalltul. 1I~1"..~.la~ Pellppe Schmldl, esquln. Padre 

lura n. 833: dois decimos ao 'r, M W.W h 1l1li1II1II w Roma, •••Im como um. chaeara na 

FranciRCO kamos, residente ;1 rua Foi rezada mista I.bblde .1- Att hontem, I matricula dos me'sma rua, co," 20 metros por 

Ce" t)ujmar~es n. 38 e dois de~ ti mo ál 7,30, na Calhedr.1 filo.. Ilumnos dVI . diVIno. CUrlOI era U15, com 8 easlS naval dando bom

cimos 11) "r. Magalhle., proprle- ".orfa, em 'utmçlo' lima 4•.de 44. aluguel, 

Jario do C.lé f.eopoldin., todo. uma..... d, 1'1\1..il............ _ Reunlr'le_ha d.poll de 1"1_ folormaçOel' Rua Padre Roma 

r..ldente. em Nfclhltoy. C.rdolO. . ,nbl I oon,r..."o 10lnllllUlo. 4\. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. "' II:~o 'ESTADO"- Segunill"feira 9 1!8,JJlbtlP de '11123 , , ..I l ·;.! 

. '," - ,lf:.'1.; 

c~muan~ialN~lReflri q~
< ' " . . H :,'" "" ,. ; "..,,,. ....R.·l~L; ..j .. ~; 

\commissão p,omolora do monu Uma 1~me~ça ao nal defl06da, á ",~a veloc;da-C SrUl e ouza\menlo, deu a palavra ao sr. Idel-j clim: .a .da' ~ .· .. ôr.opa deEd~o~:,'~"mm~~~~:a~~;.·:diador. .' . ..E . ·
100so Ju\'tnal, preslcente da re- T t 1 -. . ..I qual lenum . an a. '. . O t ;:: ':: :~ - -. natural: segue o curs.o. I~ue todo~,-- ferida commissão, o . . . ...... . ',.: "'..' h ' dê .! inan!!Ura~ãO da harma I~ng~,~iscurso que loi mui,oap- , " Odesviodas córrenlescálidas con ecemos, ,en~c. 'C""O "e 

- p1aUOIQO 1 do Mex.ico. - 0o,iniõ~l - de ~"?,_,,,ma.'lhd(j,easr,·aa le5v°:l°""db..,'.IJ~~~,sc.,~e ~,::Pàde·se dizer que a tarde de Após ~m' termos 'conc;so~ co- . .. 1I .. __ _ _ 
sabbado marcou um resgate de mo e d~ praxc) sem, todavia', te- Pernalta aranha espia. Ulnmionra . Berget,'Danois e Joubim cunriidade, pois pro\·ú('(I torren
honra I d' d d f 't 9. dJz ••our.eib80t8.~es·?_r·F~,·8ar' pO I les aereas calidas ~ IHllni<1,lS,ne u nNa~cido em Santa Calhari"a e rem elxa ~ e. ser u guran es ~ Os trabalhos que os norte- suavisa o clima da Grã-Bretanha, 
filho de escravos, Cruz e Souza o ~r. dr. Jose BOIteux fez e~trega Quem pudesse retê-Ia no aranbol t americanos fazem, tendentes a França, Norueg«, regula as cllu_ 
recebeu da pi\tindade a. sagrada ~~n~O~~I~li~~~~tO sr. superlnten- . estreitar ..mais B Golfo de Flori- vas euroPéas,. conde.nsa seus va
faisca de talento.. Mas aspero_ e R"'N'h"'"dn_fL ~ dr. Abelardo Sempre almejoo a 81'anha á tessitura di, pelo qual escôa-~e a corren- pores sobre lagos d'l SuC!cia, da 
h:>stil por ama Simples queslaol .. ----. .. , l}a luz••• IC não lhe ";'aID. ·tam.tl.nhe prol! te cii.llda que se orig111; no Golfo FiI<il1dia e dd RUS5iá du NOik, 

F. o c·.o"m: · •.:,·lduOz 8ol.'., 

I 
. , I 'Ih d se Luz referiu-se com eloquencia ao CO"p. enfadoul,. aqll.lla teia obscura, d M ' , . ° d' d4e f,aça, OI'" e .ana'ser.so,n rOedu"~ ,granda poeta dos Broqueis! ter-, '" o eXlco e CUjas aguas, a esvlando-se e novo pilra a 

torrao natat. Ap .. .minando por confiar a herma aos[ De cor velada à mingua de arrebol: dstenderem-se temperam o clima direita ~ev i do à rotação l.a Ter-
do numero d~ alma$ elevadas o carinhos da ~opulaçao da ci- a Europ.. , podem prejudicar ra, aie ás "step~ts" da Asia 
amp3rou e ammou no eul.t,) ao d d . Foge do Sol, e quere-o COUl mais sêde, principalmente a França, Ingla- Cenlral , unde, perdendo o calor 

seu ideal de ~elleza, atraves das 3.F~i e-ntão que (l delicado poeta I W por isso que tece 8 eSCOllsa rede terEra••e.sNu,rruaebg.fh'OS têm pr,occu- efr,a. le,usmc~dc',. adne'e' S,",'a'rR",",sS.fO"ar,1Uaa.,Cdma 
agruras da Vida. . que é Araujo Fig!Jeredo leu o Por noite vellui, quando não Ita luz; -' 

E~ila~d(o-~e voluntear"aa"m,,eanmt~ seu pnemeto mara.vilhoso, i~t.itu- oado os ~irt'Ulos scientificos pe- e' causticante no Turquestan, 
no RI'>, ..ontmuou as. I,ado Pala.Hi\s anuO"üs e escnpto Morre de hneja e dor, tuberculosa, las SU.1S possiveis 'e irremcdi:l- Arabia e Sahara. 
bem acotoveJlado I?or u~a. SOCle- especialm"nte par; aqucllc aclo. Restillando mna baba pegajosa, veis eonseljuencias. Ha opiniões eon:rarias, pOi·.ém 
dade ego!sta e cheIa de Irritantes Com uma'" simpliCidade qlle era Como quem a r rastasse a propriB cruz... O professor Berget, do Museu Berget e uma auloridéldc no as
preconceItos b 11 Oceanographico de Monaco, as- sumpto, um especialis ta, um sa: 

Casou. A~ou a mulher e os 1prova m~is e.spon1anea e e a sim emitte a sua opinião: bio que merece ser acai"dv. 
fiilhos ueDeus lhe deu, com da sua slOce.rldfide, aqueHes ver- Barreiros "~ILHO .0 canal de Florida, ent re (I O dr. D3.nois notificcu 2. Ma-
um gra:tJe ~r· cheio de religio sos. ~dorave\s ~a laral~ fundo no peninsula deste nome c a ilha df'lnia de Sciencias de Paris que 
so carinho. :'À desgraça, porém, espmto d.a ass~stencla. de Cuba, não tem mais de 160 o dr. JotlUn affirma que a torrcn
estendeu a as3. funebre sobre fi A seguir, f 0.1 dada a palavra kilometros de largura e 400 me- te do Mexico não chega .::!é a 
seu 'êlir jà mda......olicO" e eHe viu ao sr. prof. Alllno FlOres, secre- ____ __. tros de profundidade. Seccaf~o Grã-Bretanha.° es~irito da e~'posa mergulhar tario da Sociedade Catharinense ou fechai-o. seria um~ tarefa Ao que parece isso é uma cor-
na loucura como um astro que ~e-. d.e Letras, Q.ue,_em nome. da refe- O TEl\'" PO ,U ma conferencia. tu- egual ã da abertu:a.do Suez ~u re~te de relorno"':que não vae 
apagasse num mar de tormentl! r·ld~ aggreml8çaobdep~sltou uma LI .m uJtuosu nu A. thelletl do Panamã. Adl~lthn.do-se Que al.em do mar ~e SRrgaço. A sua~ 
Mal, porêm, ella readq uiria a ni ~~n;o pai ma a ase o monu- Km a noite de 25 de Marçe quan- ?S -y~nke~s. nao tivessem a vlzaSao do clima. de Inglaterra e 
ti dez estavei das suas facu!da-' I Dirf"ctoria de 1\lot('orologla I do o oublicista chileno,lr.Dalhrnar, Idéa dlabollcll de fecha-lo,. e que d:vldo ao .beto co c,Jlor _de vt'
des, sentiu-se et:e, por sua vez, Foram estas as suas pa avras (SERVIÇO FEDERAL) realizan uma conferencia no salão prefe~derao apenas appl](;ar '" rao produ?lr uma dilat~ça() na::; 

lan-::eado pela desgraça. Desta _Senhores. do Atheneu sobre "U.os e costu- doutTlna de Monroe tambem para aguas salgadas cquatonacs que 

ve-à a vidima nao teria salva- .0 homem, que teve a desgla- . mudo Peru' "diversos aesistcntu a grande corrente de Golpho se traduz por transgres~(>cs ~;,,_ 

mento. . ça dupla de haver nasc ido negro Synopse do tempo Occor~tdo denacienalidade peruana protesta- bastariam 10 ou.12 annQs~e tra· bre as aguas pouco sdigadil;; :lr-


E assim foi que Cruz e Souza, c poeta, recebc, hoje, a consagra- CapItal até ás 16 h. de hOJe: ram em altas vozes tontra algumas balho para desvlal-a ou deIxando cticas e continentacs 

minado pela tuberculose, essa çio dos seus conUrraneos. af6rruçOes da orador. Esses tprC!- aos coraes o trabalho lento do Ess<ls agu:J.s são pr'r erro 10
doença que eJle achav~ ·symbo- -TendI} VIvido em uma epoca O tempo quc. ér=l Bom, veio I ~e,st~~, :lu~c~~a~:~e~~at~~:e.~~~r~~; fe chamento complet? Aos eo- ma~i1s como r~mo; da (on~ l1tc 
licamentedolorosa e tnste- e q~e em que o preconceito racial cava- a perturbar-se as 11,30 horas, Ire;ultou 'forte tumulto, tornando- raes se pó~e esp~ra :, OS h.omens cahda d~ lv1cxlco.. 
-pOe em redor. de quem 3. softre va fóssos instransponiveis entre tornando-se o Sul Ameaçador, 4e necessarlo levantar a sesslo. são de perigo maiS Immedlô.to. Qual e a verdadeira !ll"'~. " 7 
um magoado ImpreSSIOnISmO de .as dlfferenças do pigmento, a tendochoviscado. . . As di~putas ainda continuaraln O 9ue pO~f'rá occorrer: se os O DepJ.rtame.l1t0 I!yc!r f\ :" ~ ic{) 
saudade e uma nevoa gelad~de sua alma delicada e senslvel dl- A temperarura f01 em ascenç~o por algum tempo, n08corredoresdo amerleano~ vlere-m a pn\:ar a dos ESIJdos Unidos, tll,11lÚOU C~
sepulcro-, acabou em uma clda- lacerou-se na a<7Cn!3 prdunda registrand0-se a Minima com 22,2 Afben.u 'luando 08 tliSistentu se Europa de sua corrente tropical? Iml~r por teclHlico5, 110 mar dJ:S 
dezinha mineira, par~ onde co~rê- de se ver r\!ba:xada e dl!sprezadd. gráos, ás 5,0 horas e a Maxima retiravam. E' um dos. m.ais .graves . pro- Antilhas a pnssibilid<;dc tio des
ra em busc~ da ~au de e~~equl::~ Entretanto, era-lhe a alma da accusava 30,0 gràos, até às 17 blem~s de., direito l~tern_aclOnal, vio da famosa correnL~. 
tentando ~Iver amda, p mesma essencia luminosa e ce- horas. , . rt1 que .lama s se pod~T!a cullceber· ___ .o._~_.__ 
quem a ~Ida. fora. "e~pre avara leste, Cle qu e sã\) fe itas ;\S almas O ventoa,té- esla manhã era m°E:3--e::3-~W O. dI3-'. em que·a Europa se 'Vir 
de ~Iegfla e de paz:. _ dos ~antos e dos eleitos-porque Norte fraco; as 13,55 porén:t mu- Dr. J. MQraeS pnvaàa dessa· corrente, a Grá·I
. Ficaram-nos, p~rem, ,?S seu;:, era poeta dou p~ra Sul fresc~ com raJ.d"s ~ . Bretanha,. F~a~ça . Portugal. t(~- Ataeada neIo:.. 

hvros e alguns amIgos (nedosos. -Uma coisa ooderia redimir a Amsolação (bnlho SOlar) dU-1 1\fEDICO OPERADOR dos os palze:o \ ° n.orte do COlltl" ...... '.. .r' 

D.e~apparecido o ne?ro, s~9re- oulra. Ú poeta poderia ter re lla- rante o dia de !lOnrem fni de 8 Formadopel9, EscolaMedica do nente, conhecerão Jn \' ~ rn os ri~o . .~cl.lIC(ttlnl .. ·S 
vIvia-lhe a obra radIosa e }nte- bilitado O negrf' si a sociedade horas e 6 minutos. ~ Rio Ge .Taneiro. rosos de 35 e 40 graos ?barxo 
m~ratdj e foi r,e!la que a sua lor. -Iem que o dcstin~ o collocara fôS-\ Estado do mar - Tranquillo . l<:x Int~r~(\ d~s professorf'>! Fer- ~e zer~. Só se ~Od.~~á utillz<:r do As 3vcn. tl.l.ra<:: ch' Miss Ge~I! ~I
pnd geraçao, d~t~act~ra por prc- se diversa qu er di?:er;!'1 os seus - I nandes F:guelra ~ Alvaro de trenó ou do Skl, comn ~"n~- I de Bell. a t'lr1omata qu e aSs IstIU 
tonceilo e por Invej?, teve de Icoevos ltoubess{'!l1 CJh::UI:H o va- No Estado. ás 9 horas de hoje . P~lIln 9\~l1narães. fn dI' bem toda a veget~ç~o l10_ cnntl- 4. Confercn"':I :1 t!~ Paz. pOderl ~ lll 
reconhecer o poeta excelso que lor do homem não pela coloraçao Laguna e Brusque - Bom. ~1.,spcclRll::1t.a el~1 moles. I: , - nente desapparecera. A Europ ,\ ench~r vülmnl's. E:la (: uma das 
por tanto temp~ maisinálJ. T~r- da 'pelle flem' pela sltllaçàO SO-I C;~bo:-1~l. L2~~S e B1UrlJpn;lU - T ~:;~,~~~::;.~, Il!~~~': iil~~~;kl;~ OrlO, Inova.mente perderia. a. sua r?zã" m::OfCS ~tllori(:ildcs t:111 eousas 
dou o arrep~ndlmeflto . masvbo: cial, mas, sim, con for~e ~ lá- IneerIO.:- ~ Com longa prfltica.no~ bo;;pi- de Vida, co~o sentma o horro.r l d? Or~l.'nk, ~. dlJr~\ntc ,~lS suas 

A herma Inau~ura .da no sab a bU3 dos valolcs 1n{;r<::ls C Intel- Esta manha houve c1wviscos ~ pitaes da Eur.O[l8. prlnclpalmen. da f?me e amda outros terrores ; vl.1 gcns na S)'! I,J, As"l l\l~lj(;r e 
do na praça Benlamm co~stant ·ectuais em Lage~. te Lishôa e Porto _ offerece E que a corrente do golfo e Mahi,1, adl{lIcnu conl1l'Clmcnti) 
não ê só a prova da admiração I ' Estado do mar em Laguna - os SE'1JS serViços profissio08C\S, ema corrente equatorial dirigid.l pcrfcihl desses pnv\Js. ~ eus hJ.
dos seus conterr<Jnros, ma~ a .D~sgrac;:d/~m.e~t~, ,". s~a .ep0- Tranquillo. podendo ser pro('ura.donesta ci- de Est~ 8 Oéste. des~e a Costa bilos, lingu3 e hislória pnlitka. 
confissao tacita de que, SI os ca pr·mo~ pe~a lnm ' ~lhg!Cnc la e _ f11 dade na .,Phannacla Popular_ n~ Afflca ~te. li. Ame-nca e del'- Nas jornadas alra';és tI:t i\sia 
coevos do poeta Iláo souber.aml pelo egolsmn. e o . ilt'1I talento No Paiz, em geral ás 9 horas We I,otf>:l Moum. . re",. pechvaUlente rtI vlada, á dlfelta, pela rotação da I'\cnor, 11,1 il lguns a:11W. S l:1l2 f\d 
amá'lo em vi~.a, ao menos de- desabrolhou ~l~ Me iO d,ella (o rno de hoje: ~ da~ 1~ ~8 11 JI2 horas e das W Terra. Ao chegar A frente do Bra· roubada por s,dlcilCh n '<.. !~url~ O ~ . 
pois da morte delle se pcnitec la..&p, uma gralide li ? r estraol1a e per- Curitybil, Paranai:uà, Juiz de ' 3O ~. lIt tar.\ t ta b" Isi!, na altura do cabo S . Roque., O G;)~.('rno. tu.rCY:- ;.'[' d. : ~_ !I ..'. ;! mil 
-glori fi cando-o. t'lmosad na ~~~Hj~~J, J e um d~r Fóra, Vicloria, JJnuar ~ a e cuya-I cOlll'~;)tim~:t'rse~nít:~\ot", me ~o; Itoma~ e'!l sua parte sePten~rinn~!. \ dcscu!pas... N;:r> 'Ia I...: ;;p ~> n .,s r e . 

Por qua1qu,er aspecto qu~ .en- c~mpa O. ) uvc q~~em l'e l ~ bà - Bom. pl'(\ÇCSSO~ lllorlernos, da fiiph.v- a maIs Import3.nte>, uma drrecçao dir dcsl:1l1i'iI~. di~ s~ Iv\J ss Ik ll, si 
caremos essa obra magOlflca, v:\sse o eS~lendor n:m e I' n Porto Al egre. Mente Alegre e I rtl lis e tulwrlõulose pulmonar. _ , as..:endente atc as costas dal' n9.o me rcsttulc O!\ IlH'US ih ns». 
ella se nos depara como a com- tlsse o per urnc, a nao ~er a guns MuzambinllO · · Incerto. W GI'atis aos pobr..~s. 1 Guyanas e da Venezu.eJ<l.1 entran- A :sua p..;'r~ist('nci<l (: dl.t"' : t"in'l 
munhão solenne de duas gerações ra ro~ ca~avanelros. do~eal. S<lntos - Máo. rtI - ••__. 

'

I do no Golfo do Mexlco com re- ção ú'.:'sperttlt1 () llu\it:f1Hl t..' e la 
da ~esma ideia: o culto à me, .N.o fim de um Imp;TlO que se Honlem á tarde hou\'e chovis-~~ I lativ.a faeilidade.'dcvido à incll- ] reC')ll]',lU ;IS SU;IS I:LlI,i~. 
mona de um poeta que teve na esba rron~ ~ ~'a e n~ .l,.t:dlbar de cos e relamp:lgos em Cuyabà, -_......... ~_._--- naçao da mesma costa e ao mo-

morte a sagraçiio do seu talento. uma repubhca POSitivista! ~csse trovões em Curilyba. e chuva vimento de rotação da Terra, que _ •..•~_ 

Santa Calhitrina resgatou uma in- penado de soflr~ga translçao e com trovoada em Santos. U 111 Ill.)nIIIUl~lltO nos ! a atIra ao fundo coneavo do Gl,l · n" '-''' '"1 


justiça do passado. Por is~o. a cntr~choque. de IOtrresses, a sua (~a,\'al1nR de g·lH~rra ; fo. Como náo possam sair por a,OII!8SSa. 

tarde de sabbado ficou sendo poesia sublimada, tr?~seendente \ onde entrar.l.m, produzem (1 111"S' 


uma tarde historiea. . o.juase, e de um~ ~.spln .lua l pur~ ------- . Existe no Jap:io um alto 010- \ mo ph!:nomeno Que occorreri" às Uma ~('nhr,ra qUe sul!H.'lI k1n
Pouço depois das cinco h<>ras.. za, n~o consegUIu inflUIr no melO numenfo de pedra levantado em ,rimeiras pessoas de uma I1lUltl- gos. ill<!WS- de h OIl~ V\::1 tlr\l1li.:ldtc 

quando ao redor do monumento ambIente . Agradavel ao paladar _ sob a honra dos caval1~s morfos na dão que tenham entrado num ;1sthmal'cl~: UlHa S: I;'1 irm;1. de 
se achavam o sr. coronei Pélei,i ...Naa qu'?rn rrpr que esse De- fürma de um creme b r? !1!"O de- I guerra russo-japoflesa. Está no apaltamenlo e Quando quizerem rebelde l' flCrlin:, l -t (l~se . IH. pio 
e Oliveira, vice-govern;,dor em fiado ~e h!?uvesse prolongado,.e ricas propriedades a "EMl!M~ÀO parque publico do cidade de Sa- sair nào pOdem deVIdo 2 massa l'umpri\lll.'nto de lI ~ nJ. prOIllCS~<I, 
exercício, acompanhado da flua faço a IUStl~a lIe ver nas man.1- DE SeOT'r" é s~mpre r.edida no, na Prefehura de Tochigi. O de gente que as seguiu. offereccm.se a ~n Sl nar gratuita 
casa civil e militar, os srs. drs, festaçOts tnbutadas á m~âmor!a pel"l' cre"nças. Lembr~-se della General Vis~onde Oshima, um A ll.ffh.enciacontiaua dasagl1as nwntc js pess" <l.S que solfrcm 
JOF Coll~ço, secretario do Int~o do poeta, a prova de qu~ J hOJe quando os seus filhos precisarem dos heroes da gue-rra, escreveu da c("trrente equator~a!, levadas de identicr, mal o rcmedio que 
r:or e VICrOI Konder, secretario se Ih. reconhece o mento e que de um tonic(l-alim tn tielo, Pro- 3 principal inscripção, da actuo!ll pelos ventos, faz a~itarem-se as as l'urou. PedI> se as p~$soas C.1~ 
da Fazenda! o sr. dr Ab~l~rd. a geração presente sabe resgatar duz os resu ltados ns O1"ls satis- se condue ' que mil e duzentos e corr~ntes no Golfo, augmpnt<tn- ridosas transmillil'em esta noti
Luz, superintendente munIcipal o erro da geraç:l.o passa~a, .n.um fadodos , sessenta c3\'allos da redondeza do.amda mais a temperatura que cia aos que st1ffrem. Cartas à 
e outras autoridades federais, es- ~rande gesto .Altamente slgUlfica- Agora ver« em vidros de dois ' alli estão commemorados. attlnge até 38 gráos. Não achan' SrfL. Adclia Hocha, caixa postal 
taduais e municipais, bem como tIVO. t~manhol. \ do outra saida, escapam pelo ca- 142. Porto Alegre.
IS representaçOes de diversa, . -Si é verdade que na talentos --- - - -.. ~
sociedades, ° sr. dr . JOSé ~esestim8dos, negados e comba·' O cowlllt.,rcl0 de 

Boít'U)l:, presidente de honra an- --tldns, ha, em compensação, uma • b.11 h 
nunciou que se ia proceder á l con!!OlrHJJl'a tenótlll.:ia para J<f:ha- elle t,jjjto ~jjjOU, como uma frag!! ca. e ~ u',uano 
InaoguraçSo da htrma. bílitar a memória espiritualizada mas sincera prova da nossa ad~ \ . Além de ser CUTlOSO, o nego- .. 

Para isso convidou o sr, foro- de mortos esquecidos. E como rniraç:!:o.. CIO de c.abello. humano é. uma POMADA 

nel Pereira e Oliveira a desatar nesta IICç:io se reflecle lima gran- _ grande mdust~la, Os Itaha.nos 

a fita auri-verde que cingia alde st"llidariedade humana, é com Fatiaram ainda os srs. dr . 10m a prf.ma~la nesse sentido, 
 "Minancora"bandeira naeio.nal lançlda em\Vigorosa confiança que a pratica- Olivelr._ e SilvJ. pelo Centro Ci- sen~o a pnnclpal fonte desse f?r

"'O IÔbre ° busto do poeta. la- mOI, i:rentes de que, reconstituin- vico Cruz e Souza, Arthur. Galelti neclme.nto obtido das c3mpomas A 

80 feito r ri tirada a b.. ndelra pe- do os valores passadostconslrui- e Amphllochlo C. Gonçalves, da Italla, Dalmacia e Sutssa. Di
 mais bella creação dos,ultimos 100los .r., dr•• Joe ColJaç.oe V.ljJol remos a fraternidade e a justiça culos discursos foram calorosa- Yer~a. vezes iO anno eS$e5 ne-

Konder, de3nudou ~:e compri!a'" ·pfe!'!nt~.. mente applaudidos, R9clantes ~andam o~ seus alen... annos para:

mente o artístico trabalho de -A í n au gur:. ç:lo deste tesoadquirir n sUp,tlmento, que 

Antonino de Mato!. singelo monumento vém demons- Falta-nos espaço para regia- é em geral abundante, pois 08 Toda a qualidade de FERIDAS, fistulas, '~uei11laduras, 

A multldlo, que era grande, trar o que assevero, Por IS80, a tar os nomes dos presentes ~ 50'" cuidados 'que essas . ca~ponlas Empingens, !'riei{as, Tinha, Eczemas. Suores dos pés,,01
rompe.» em palmas, enquanto .Socíldade Cltharincnscde Letra:s lennldade, o que, aUb,' J~ ' foi dlo ás lu.as cabelletr~1 as fale!D ~ , ceras .:VtPhlliucas.e alftumas cancerosas" conforme att~stados. 
tr:eI batidas de muslca, postadu se sente feliz em vir, ·tamôem, feito péla' imprensa local. . , '. crescer depressa, pertntUin"od~1 :~ ~I~i ::fe~t~~i :d~e. ~o!~~~~~~::;;r~2;~~t:~~_s:~~~~e2a~~:~~~~;: 
no local, soltavan:- '01 'res ,elti- por nl)150 inlermedlo. ~ultuar li. Devemos, entretanto, alsigna- 'córlel annu~es. . ',; 8~n,el!ol e"m ·· '. O O 8', 000.. lo·d '••11"'-2 
vaS mar,has. effígfe do amargurado poeta. ) lar que O ESTAnO foi nella re-:- . Ao, .. . 'f0 

Em seguida, o Ar, dr, José ' oi\opedestar doso. monumen, prese.lado , pelO lovon Allamlro CUR. ·BQ· IL'::':':':''" _· ·u~~~Mu.. . I;.)11.......................
80lteuo pres;dente de honra da lo depos;!amos csla. fiO,.., que de Biltericourl Lopes, " -" _........, 
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. " OERVEJAS 

ESCURA'111 ~.~~~.; . ",.'1 
dyepepsia • tndigeSllot 'O ' I~~~~~~~ú... c.,.. II ~I::::;h 

PR .:lA 

IUnllo " , 1.1 Pretinha 	 Vende se' em 'lular 
- ap r~ziYel 

desta cidade utn terreno, fazendo PBSTlLBOS ~:.JtmB. esquina, propria para·ediiicição, 
tom 25 -metros de frente por ,~ 
de- fundo. InformaçOcs.nesta Re"

.BEBIDAS· IEII ALOOOL 
Porquê? Porquê éstas pastl. 	 dacção.I 	 Hinger-Ale ÀgU8, Tonicade QuinhlO --- lhas .cientificas Il!vam para o 

eatoJAago os seua proprios ::ue.. 	 Licores ~ Xaropes Vende-seI 
', 1 mobilia de sala de visita em cos digestivoa na fórma de pas -I perfeito estado. I guarda~louC;l ..GELADEIRAS MAnCA PERFEITA 1 mesa grande para sala de jan
1tar. 1 guarda-casaca com espelbo 

tiIhs.. Elias digerem os ali. 
A ~ I D o GARBONIGOmllntos pelo estomago até que 	 erande, 1 camada e outros mo-

VeiS, e aluga-se a casa da rua 
tUe os possa digerir. trabalhan. Bocayuva n. 50 A. InformaçOeairi&Í1 Pló1dos • DAVID CANDIDO OA SILVA, RuaJoão PiDto D.6, FloríaDopols \ com a proprietaria na mesma. 
do por si propno. lato é. como 

mn novo éstomago em lugar d. 

um _velho. Tome-as hoje. 

""'.,. 
CAIMiCUL.INARIO lIMA md PARA AS MÃES 

Fabricado exclusivamente com pimentão, não contem -A ~ . P4J('!fne Cluulm)ug"" ~ o n~iil.or Ubl!lcnto para a n.tit. 
corantes artificiaes de espeeie alguma, conforme se o CONTRATOSSE I ])~ve ~er empregada desde li mao, tenra infólm:ill. E conhedd1l e usad. 

demonstra a analyse feita na lJirectOl'la de Hygle- em todo o mundo. Conser; a a cara e as maOs mad15 e rapidamente 
nlo produzir o effeito que annunci3mos desde que feja tOl1'a40 a1:n,a 11 ' exconações. !jllclmadur3ll. chagas e todu as nntaçÔCI11...1.. Rio G,',uHle do Sul, Cert.lflcado como manda o rotulo, devolveremos immediatamentc <J dinheiro do 

Imenores da pelle_ Inmtam em receber li " PaU/l U Chts,f)',lIg""
11. 7S .te 29 de Janeir'o de 1923, CUlto-R. Sant' Alna, 216~Rio . como onglnahnente acondiCIonada e ve:am que tem o nome da:O CONTRATOSSE é de effeito sensacional, não tem dieta 

e é agradabilissimo. Tosse simples ou chronicas , Bronchites anti· Fabricado escfU)Julosamente na 

FABRICA DE MOAGENS 8)\0 J"lANOEL gas ou recentes, Coqueluche'. Asthma, Constipação, Rouquidões,
lnsomnias. Dores no peito e nas costas. Efficacissimo na Tuber 'Iii[=f l~ CHESEB(~~~~~d~~G. CO,

EIO GEANDE culose e hemoptises tomando~o convenientemente. Pela acção do I ~ NEW\'tlRl LONDWES IOIf11EAlPedidos ao Agente Geral para este EstadO intrato de Guaco de Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen
os de igual valor, o CONTRATOSSE é tonico fortissimo e se :'~~~~ARJAS E PH.o'to.RMA~~ 

6 Estado do Paraná dativo, principalmeNte do apparelho Jarynjo-broncho-pulmonar.Pu
blicaremos sempre um attestado por semana, _differente, dos micl05É F, <9L>\.VA.jV\. lhares e milhares que temos recebido. Eis-o c:lesta semana: 

Rua João Pinto, 4 -Caixa Postal 42- Florianopolis 
o Snr, José dos Reis Coutinho, negociante na ci


dade Pomba-Minas, diz-nos em carta, que o CONTRA· 

TOSSE é milagroso, pois, com dois vidros conseguiu 

ficar curado da Tosse e da Orippe Hespanhola, pais, 


N a @ompollhia não donnia nem socegava. Felizmente o CONTRATaS

SE salvou-o mais a grande numero de pessoas de suas 


h~am seus sfguros Maritimos e Terre~tre~ 
'~Lloyd Sul Americano" relações que estavam tambem com grippe, E' o que 

elle allesta com grande enthusiasmo, o que muito nos "<9ENTE ELY6IO 8IjV\.Õ68 deixa penhorado, 

RUA TIRADENTES- N. 21 


rt1E::3€3to"""'''''''H3<E:!re:::3111 Er~~'!i~t!'f.v;e~!<f~ Artençlo. Quando pedirem CONil{A1 OSSE não devem
'lha Barreto, Juiz de Direito da 

2a. Vara da Comarca de Flori.1

e nopolist capital do Estado de esta ~~~~~iS~ae~e!o;!:sCaôrf~RrrTgSSÉ e~rolea;~~~tod~'a ~~s~: 

Evaristo Carlos.da Lima 	 acceltar outro medicamento. 

Santa Catharina , fta forma dao-i1ei, 'a de Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra, 132-Vi~ro 
1 e etc. 2S5OO Duzla 24$100. 

paJ't.ieipam o n1lsciment.o de I Faço saber aos que o pres~n !tI'\....... ElA' 

Cecilia Lima 

so a filha l\?alpercJa. 	 te edital virem e o seu conhecimen 

to interessar, que a requerente d.


26-3- ' 23. Paul:t Scheelle, no dia 16 do cor-

WE31l!:3fOCK:3oI!3!;:3E:liW ~~n~'Chá~i~~, ~~r~s~ ~: R~~u~~:~~: Para {""UI" boas C'HnpI"~tS é IIl'eel.~" 111'1
.,. __ _ nesta cidade. o porteiro dos all  melro leI' os "lIuutlclol< das prlllelp",," c ..... 


d olOrlos vender em hasta publica "as commerclaes publl(lados ,,'O ESTADO 

RAYll("~DO I•. C. TEn"E "I ~uatorze (14) metros de t~rras de 


SE~~ORA ~ !~~~~it!~~daO~~or~~r!n::u~c;o~ ~~ea:)O(~'1I
particIpam ao!; seus par~n- quem de direito, com tres casas W . 


le. e pe..ô.. amIgas °nas- " conslrulda uma de IIjollo. e duas)( Estomano Finado Intestinos ' 

Cimento de sua "Iha CeUD8. 	 Ide madeiras a'lahadas pela Quan- )( ~, Õ , li( 

FpoJls, 2-4-923 • (~~~).cE~~~s r:';'~~çi p~r~ lI(. Djge~tr.es difficels ~ azi~, prisão de ventre. vomitos, cn- )( 

~ ....... ~ _ ... ~ -.. " tence ao monte inventariado de B100s, dores de c3;beça. vert!gens. dor. e peso no estomag?, )to li
"I 	 -Albino Gaslaldi h otbecado a gastralaz:ias , gastrJtes, hel?a!ltes, ent~fltes agudas ou chrona- C 

_. "y.;~~~#~~~~ f'd d u YP h cal-curam-se com o EliXir eupeptlco do Professor Dr. Be
~ p ,, ~ • - ~ re erl a cre ora. E. para que c e- nlcio de Abreu-t calix AO fim das refeições. 
ã·o Estado. em S, Paulo ell gue .? conh~cimenlo de lod..' I 	 )( --
~ . J' '" mandei expe~lr O presente editai Rbeumatlsmo, Syphllls, Impureza do Sangue '-I Edital de Prtu;a -nha Marinho, stndo o andarterreo.~
ri nO RIO de anelro ,~ ! que será afflxado no lugar de 7f. 'lproprJo, para negocio 
\! Si.., 11 1>1'11'11'8 ag~ntl>.ft para annllr: · '~ I costume e publicado pela impren· Eczemas, d&rtl1ros, ulceras chronicas e rebeldus, curam4 li OdDrD~r,.co ~nn~s. Torre~ ~IZ Esse immovel foi peahorado • a Ci08, oQlr~ puhliC1lt;6ea e fl~lI i - ~ S8. floríanopolis, 6 de Al'tril de se com o anti,jte e afamado R,ob de Summa, de Alfredo de M' I e Jr~1tOfi: -a~o v:? a '?i Olympio Fri\nçisco Nune. , su.a 
~ ~at.~;aK, ~ r;:npre?-.a. G()m~lt'." . ~ i 1~23. Eu, AI?erre Meyer, Escri- Carvalllo--Milhares de attestados de pessoas curad"". V I' ~:r~:ta~o d~l. Sa~ta ICaih:~~:. mulher, em eXecução hYPolh.caria 
ti 1lI".\ A Lel ee ' lf~ ,RlUl ,Jr)~1J ao) i vao o escrevI. ~ Tosse, Bronchttes, Ast-htna ~~ na forma da lei etc. que lhes move o dr. AugusHI f .. 
~ Bncolf1., 12, (Pr~?, Ant~ll1 o t: I Assi g:. Mileto Tavares da Cu- O Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi- . Paç8 saber aos que o presente 

I 

1~sto de Souza. Tendo sido ava
i pud0.L l' 3~,iar . J e J~p~. Uen- (,} I nlta. vami~~~~:~~!a~tt~~~II~~~ ::~~~~"!e~e d~e~~~:~ r~~~:dãS o I editai virem e o s"u conhecimento Ihado por dose contos de reis, 
~ ~-:~I~.~~ ;~!ruoPJ:!J'~tI;~~.:a ~: I· f.ltil lOoniorme o E!l;rivã~ . allrmam. . ! liitufcãiiar, qüi; à ~cqliefimeiitv dVI~l:~~~~~~~O~~ v::.: !J[~~a é~om:, 
-t'!l ilial da rn""mll r.mpre8l1., "lhe· '~j Alberto M.8Jer N Ih' t t credor hypotl1ecarlo d~. Augusto nove contos e seiseentes mil ':i~ 
~ nida ~io BrBnco, 137, 2" 8ndar.~ I ____ euras enla, esgo amen O nervoso ~e~~~to tse l~o~!~~sn~:,ar~~ t:c~~~ (':600$000). SI depois de ,uffi! 
~.Y..fi·~...·~i~Jb..v.<t;~ mctf!~~~:, ~~ra~e~~:ri~omphgSP~!~~~ge~~rva~~seAW::dOd:: Meir~lles, d'esta cidade, o portei- cientemente apregoado, nlo hou-

Apolice perdida ' Carvall1o. Extraordinario consumo pelos proprios medif<:os ro dos auditorios vender4 em pra- ver quem cubra aque)). i'.11p.rtan.. 
r;~~!>.v.~"~~..:4~~' I' e d flue t~m usado e innumeros attestarlos. ça pub1ica () sobrado sito A ditajCia! f.erl. ,o immove' v.ndldo pel,

" ~ Pcrdeu~se a "po Ice sta oa- - ANEMIA PRODUZIDA POR VER ma ti n aonde faz frente esquina maior preço encontrado. E para f !'tlcf~l~d Oarda fl Sellhora (j' n. 441 do valor de rs. 200f;OOO, OPllJAÇ.A.O-ME.S intestlnaes, cura rapida e em: daru~ Saldanha Marinl1Q: poron- quechelue ':0 con~ecimento de 
11.. parhclpam a seus parentes Oratifica-se a quem entregar na elE com o Pbcnatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de de confronta por um !l.do e pelo .to~os, mandei exp.edlf o prellnte
i e amicns que sua filha ]lJan· ~ redacçao deste diario. curas em todo 'o Brasil. f'acil <tI'! U!lar, não e:tige purgantes: outro c..... propriedade de J.OOIIO ed~ll, _~ue. slrà _ .mxadO _" pabU.. 

I ~~::o~~~~í:~~~~I'~O~~:;:d ----- A' venda em todo o n..a,sll : . tnJe :i~~rl~~a·iorr1~:~o'as:~ ;~eoJ~~~~ ~~P:~.~·E~~°foa:~o~~~. .ier:n . . '
fpolll, 5'1-3-1923, O Poder astral Deposltarlos geraes: Alfredo de Calvalho & Cia, Ih.do, envidraçado, coberto de~e. ~•• unlor, oscrlvlo, o escrevi. 

Ru.. 20 de AbrU, 16 "':'Rlo de Janeiro Ihal ,om diverso. comparti,"".- ,"s"lRado .obre ·dua. ..'ampl· 
--- --- Um va!ioso .bjecto, que ...1 • P I Mi N i i D I lo. 'quor .'um quer noutro plvl- lha' do Eslado, no v.lor d...11IAlesAodre GOflerl1 e ]f.arl· uUI na vldt. e nos nl.oclo., pede- " . au O e na5:-- as , pr ne paes rogar as. - meAto tendo no andar terreo por cento. 'reill. florJanopoll.,L 2 d, 
U. O.rC'Ja participam que rA possuir, tlulm env.far e .e. .-ed.NI"te ~..le -POltall.e Hm.8tte para qualquer dm lado-cinco portal. e lpelOl ou- Abril de 1923. Erlco Erinea-.:errea..· :1 são noivos. endereço ao Pro'. R. Sllvl, r.. · ...... 'fo ~ trtl,eno ...dar 8!1pertof l.trel EstA çonforme. 

1f Bru'que, 5-3-1923, Oenoral C.na"."o 39, Rio 1ft . L-- _"* _	 Vlct"r MoI- O EICll.lo . . . ....d •• par•• rua 
, l} , , 	 Janeiro, " ""_.lIu,.ll......~~· ...-AG«' nU... quatro'par. a rua Salda· Jo"';,Garo.,..,JlIalor· 
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