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Rio, '25. o Eitádo; OS.. miQistro da Fazenda,'ltêndo '; '~.;': ' 

em vista 'a"retlamação 40 govêrfiQ,de Sla. Oalharina cone . .~ .,:j
'tra a Allandega, d~·.Florianopolis, . autQri7.ou a mesma Al- .,' ', ' 
fandega:a .desembarcar -o Rlaterial destinado á construcç!io . .:" ;;;,

Jornal independenle e de maior circulação em Santa Calharina 	 da ponte metallica ligando a Ilha ao continente, indepen- ",l 
'~"=='-0: ' , dente ··doexpediente -addicional, assignando aqueUt! Esta- _ANNO Vll1 R~dacção e O~icina$-n.u!L João ' PiDto,l~ do ,o.!.ermo lIelo .qual se responsabilize pelo recolhimento , N· 2651 t Director e proprieiario AssIgnât~"é\S ' , ' ,: ",' ' 	 . de tai~:tax.s,. CISO o Congresso até Dezembro do corren

N. avulso 100 rs. Anno 24$OOO-Semestre 12$000 . te anno não se pronuncie sôbre o pagamento,Ati-ozado,200 rs. ~ AUGUSTO I~OPES ' Telephone, 22- Cuixa Postal. 139 

ift-~nm~"G ·@~_••

li A "()asaCUlleo"1 
a, 	 .i@@.... Recebeupeloultimovaporgrandeeva- ·Do 
iS 	 riado sortiment.o de IS",Ja~ em 20 cut'es 3 

dU·ftwent.,,,, pár. vestidos e forros, Cbar- I1 

! mense superior preto e branco, e muitos 

enfeites pfoprios para vestidos de Outo

fornar o perlcraneo macio, forte, branco, eom 
 110 e Inverllo. . - . 

aspecto de perfeita saude e a. missão de 


PAQUETE 

Tricófero de Barry ~ •nU~ Artl~1I111 P~l", D. la-rlOri~DO~O!i1 	 Servnlo DOIll'ft dO 
Cheg:l rá do Norte no d :;t 26 


devido ao que, ee obtem uma foml0sa e abunc1ante do eOffl~' nre e Stlhlrá anós a in
. Telephoue u. 158 I 
cabelleira que é admirada Vr iodoo. 	 ELtE f RECfltA~O PELOS dispcll s.weJ de mora ;':ara !lio 

EMINEI'ITES MEDIcas: Grande e Monfevidéo, c'c m tra1\ S~ ~~==~~@@O@@~@~@eooo. C1lS. WALTER seHC, bordo ti O l Q porto pa.ra Pel otasAMEAICO 9RASILlENse. e P. Alegre,.....OOOGH @~.~H:~@i§;I:f@@~~ 	 CARLO COM!NAlE.DIOGO 
Recehe cilrg.1S, en c()m rn e nda~. 

valores e passageiros, 
d. FARIA,J.J.d< NovA.MAR. 
CElLO !IFANO ,nc. ETC..

i
I @Sernlll'e hellelieos r:sultados 

USddo {ld s'.nld. CdS4 deo 	 CHAT A!lO~ resfnados, tosses, etc. §g 	 ,Mise,.,cordia.. Hospi
~114~,":,~~"fIc~ eSI.l_ 
 Borborema 

Falia um honrado e conceituado cidadão, digno es· E' esperad o do Norte no di a 
cripturario da mesa de rentílns Estaduaes: , 26 do corrente, s<l hindo depois

Attesto que tenho usado, tanto para num cÇ)mo para para Rio Grande, Pelotas (' Pn
• 	 pessoas de minha familia,o Peitnl'al de AngIco Pe· (t to Al egre. 
• 	 !~:~s~;s~~:e~~~r?:~~r~ t~g~~~ij;s~esu1tadOS nos ca- A Recebe ca rgas, val ores c ('11 · 

IM Pelotas, 12 de Setem'Jro de 1921. ~ ~~RI~l.das . pelo trapiche RIT A
.... Eslevam Lu;, da Cosia Ferre;ra, I 
• 

Atacado de lnfloenza eem pouco corado! . @~: o sr. Nicolau Cap!lto. proprietario de uma das, maiS 
importantes alfaiatarias de Pelotas . mem~ro proemmente

li da colonia italiana: ~ O Achando-me fortemente atacado de influellza, aeom- @ 

O 	 &:?~::, di~e~~~~~i~ã~~i~c;,r]~:~tdâ~colt~~,i ;'op~~~ót!~ls:! @ 
• e antes de findar o. segundo vidro. fiquei completame~te feO curado de meus soffrimentos. Alem da verd ade e pa~a In- @ 

,- formação de quem se achar possa semelhantes condlcoes, § I-lorrlvel$ g,omail !'IyphilltlcR-s no peito. hombrof} cabeça. Oura 
: finno o. presente. ~ t:.~!itelIUUnh.da ~ attestada pelo dlstb:act~ medico Dr. .T08é 

':.~ '~ ..~ Pelotas, 5 de Setembro dl' 1921 . ~ Hota!oJ;:"O.ftlU Pelota s lUlo Grande do 8u1). 

• 	 Vende-se nas boas pharmacias e dr~~~~~su ~~U~stado, =Ü------------M'·" ;t'·'t-- T t 
: 	 Fa~~c;U;;I(;~~o~~oDÓ~~:~·Õ~~~Rffa ~~~:)d~ ~,Ir~~~::;~~: *ra~lli S~US ~elruros arllIDOS e ' err8sres 
., Pelotas , Estado do Rio Grande d,) Sul. &J b 
_ E3J FJ,ORIA~OJ·OLIS--Rodolpbo Phlto d.. ."q l\1('" <r)O~panhl'a 
.. Luz e outras casas ;: J :'li. l..Á ~ L.l..J. 1 ~ P IANO 

Vende-se um pi.:lnO em p e rfe:~o:...~OOG@V~.:U'.t t:!~~~~~~_il; '''Lioyd Sul Americano" estado, Inforlll dçües á rua Bo
cayuva 50 A.

Liga Operaria B. de Santa l'\<.9ENTE E LNSJO SIMÕes 
Catharina I RUA TIRADEN}'ES N:.-_21 _ 

I Aglla Figaro '~ltl~a ~~~~ ! $ 

tural tint ura para o cabcllo c bat-' ' § ';i ~ 

ba, Côr II rmc preto e castanho I , 9" ~<pf, 


2a. Convocação I I'etroleo Haya \i~ ~oo l f ! 

De ordem da Directoria convido a todos os sacias m,ais efl,'icaz .para extinguir a cas-I ! ":~;,~:
! '~

, '. pa e eVitar a queda e embranque- ,' ....: 
para uma sessão de ~ssemb!éa Geral extrao~dmana. que Cime nto do cabello. , ' '~ r ":;;':' 
se realizará no proxtmo dia 25 (quarta-ferra), ás 19 Venda nas boas casrts. Ped idos ", .I. , 

horas. _, ~a~~6rC. ~o~tal~9kRodJigo Sil .. 	 ~ , ,
Sendo esta a segunda convocaçao, qualquer numero 

de associados, de acôrdo com os ~statutos, resolverá o Vende-se ~ mr:~;~~~ : 
motivo, que ede relevante Importancla para as finanças da de!i ta cidade um terreno,Pfazcndo ! o ~mplnstro EXCELSIOR 

, .(!ura. o rheum'3ti ~mo, dyspepsio.,
·LlGA.-. 	 esquina. propna para edificaç:io, : asthma, anemia, cnlar.rbo, ne-' 

Fpolis, 23- 4-923. com 25 metros de frente por 50 : yr:tlgia, dôres no coraçáo. rins. 
figarlo, pulmões e intestinos,Gustavu N eVCH. ~:c'ç~~~o. Informações nesta Re' I, po.ntadas, coqueluclle, C<'lltu_

I SECRET AltI <;, ____ _ I liõeli e outras enfermltl!\.ues que 
, r equciram medic:uncntos cxter-
Das, ,DIP10MA-=T=-=-A-::-:-s----:::-n:-- M, Vende-se ~~~; ~~~: I 

~' E' 'u' tmico f'Ir.l'la!:tro fo rtill_. 	 ,,8 ICIO~a ístllra cada de..laboas, com 2 pequenas cante e calmanto rccommcnda_
N. 	20 casas, a Rua Presidente Coutl- , do pe1a sciencia medica. I 


l1cpositllrio .' DO
M A R C A V E A D O Cigarros de Luxo ~~:I: ·n:·8:raI3-se na rua João I , r:rr Unico _
Brasil, Ambroslo Lameiro. 
• Rio ,de " Janeiro .-'i.. 

- --'.._,- -
De: ordem do Sr. Presidente,


Empresa Nacional de EDITAL conVido os Srs. soeios e exn..s 

~ familias a tomarem part~ na ses~
Navegação Hoepcke . Perdeu·se a "pollce n' 441,de .~o clvica que se reaU••rá a I' 

200$000, das -[;els ns, 307 é 549 de Maio vindouro, às I9 hor.s,
Paquete dt ;22; de A~osto ~e 1901 e 15 no sal30 de honra deste Club 

'de lOatlltlro·(ie '190~, de proprie-I em homenae:em ao 4' anni"ersa~MAX , ~ade de Estephano Kotzias. Pc- rio do fallecimento de seu queri
'_.. , Sairá no ~~ua~~:~~~:a;Ío~OU entregà-Ia do patrono Aldo Luz. 

. ' ;:,.... di' ,.27 , do . Or'a~do ]lr8.11. 
,' fi. ' ~ cerr~nte ás -------- l' Secretario.~ 

" ,>;: tcÁ~ " ' ~ot~~~"~tHGb'I·:l-'I· .411 ----
i-

;

, '. ' ''-'' . Laguna. . , . U O Poder astral 
; , ~" "1.~,- ,." ~ Rec~'be, Vende~seumJ,.,de ' Quarto. com~ Um va!loso objecto que à 

" , passagelrD" Ip,osta,de ~ma de casal guarda utll 'd ' ,., , ser 
valores, encommendB'S. ,e 'eMlas roupat<'b1dtt, :Iavatorlo ' e porta: li na VI . '\ e nos nego~lOs, pode. 
pelo Ir,"pi.he .Rita Mo.I.. .to, alha, -"-tlldo'moderno e chie ~ IOSSUIr, qpuem, ReDvi~' o selt 

OS A·GI!NTES , CCr am IId -. Vê • • ereço ao ro, • S,lva rua 
HoepeOke.,Jl'lDIio ..;. .ClI.....rIQ ,'3~d: ~I~, ~;~.trator ao ?a"n"e~~~~ Oo.abarro 39, Ri~ de 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Ir,"pi.he
mailto:OOG@V~.:U
http:t:.~!itelIUUnh.da
http:cilrg.1S
http:Allandega,d~�.Florianopolis,.autQri7.ou


~... .. ' 

Consôlo 
'sossa SenhorR da Cousolnçio, 
.!b~e o teu mant.o azul e me agasalha, 
Pois és o arrimo do meu coraçiio,

" Que no mundo, -entre lágrimlls, trabalha. 

E me estende~ seuhora, a tua mão, 

~n:u!a:!s~::~~~~s :ei~O 1U~~d:~ e::P:~~:; 
Como no outomno l'esequida palha. 

. Quo o teu eonsôlo seja Uel copo d'água 
A' bôcca rubra de quem sente a magna 
De não ter água, em dias de verão; 

.~ 	 E seja o lenço braneo elsacro!ianto, 
Para enxugar as gottas do meu pranto, 
Quando eu esti'rer deitado Dom caixão. 

J.raujo figuorôdo 

':f. 
, I 

---------~ .. _._._---_.__. 

~ Juulllr 111m ~Il~ ~IlUr, No silencio do 
-1&1 Dia ~uliu monte Parnaso 

Um novellista americano que 
Rio 25-0 Estado-Avisam I prefere a tida primitiva entre 

de Selem qu o: os a"ladon:s ale- os camponeses e pastores.. 
milles, tripulantes do cJunker, Ernquanto os ministros gre
experimentaram com exito o seu gos encontravam a morte nas 

apparelho, fazendo vôos condu- mitos dos seus impiedosos exe, 
zindo passageiros. cutores e os modernos exerc.itos 

Pela madrugada pretendiam gregos fu :;iam deante das forças 
proseguir viagem para o Mara- do Islam do sitio onde outr'ora 

_ ...._.~_ 
Promessa 

Um.l ser:hora quesoffrcu lon
gos aOilOS de horrivei broncbi.te 
asthmatica e uma sua irmã, de 
rebelde e pertinaz tosse, nlo pio 

, • d ' a promessa
cuffmpnmen.o e u~ t :la' 
o erc:~m-se 2. ~ns l nar gra f~1 
mf i1te aS pcss 1as que so Irem
de identico mal o, remedio que 
a" C'tHOU. Pede-se as pflssoas c~-
ridosas transmi!tirem esta noU
cia aos que soffrem, Cartas à 
Sri\. l\deHa Rach,", caixa postal 
142 port~ Al<>gre 

• ,J ~ • 

I l V' J' 

I 
~."~Ir MO c~.lrí.l" 
r1illUill Nr! WU~ Iflw 

RIO 25- 0 Estado-O sr· mi
nistro da Viação declarou ao de
legado Bscal de Santa Catharina 
que, tendo em vista a informação 
prestada pela Inspectoria de Por 
toS, deu parecer contdrio ás con
cessões pretend1das pela Com
panhia t:.nergia Electrica, de 
aforamento de terrenos de mari
!lha lituados na LaRuna, 

Caso lnteret4sante 

t;ma gall1nha que põe !tei. 
OVOH por dia 

T.legr.pharam de Pelóla. pa
.rI Porl. Alegro diz••do qu, 11m 
desperlade I attcaçlo naqullIa 
cidade, o facto Ij. uma gaJlinha 
d. raçl "Orpíngton" amarella. 
com seis mtles de edade, d. pro
prledade do Ir. Vital Veiga Ro
drig.e., guarda fios da Reparti
çlo dos Te'"grsph", pOr s.is 

vVô"'!~~::;;iad~~~:.e durante oi-

IIzar, voltando a uma vida pri
mítiva. D~hi a sua installaç~o 
quase ";0 cimo do monte Par~a-
so, a viver entre os c;amponros 
e os pastores, na mais primitiva 
das habitaçOes. sob o regime ali 
mentar !"ais '!rimHivo, talvez 
para aS!lm attralr aquella verda
~e eterna que 10 1, ·buscar na 50

hdão do morro hl'lorlco, dedica· 
do I Apo~sas. 
Dr. Arthur Tavares, Medico pe.. 

10 rllul~IAap!ei~ Im ·lic~fa7 IA1môsso ~ou~~nde vanl·· 
Rio, l5. O Estado - No res- ' 

Rio. 25. O Estado. O resl11ta- \taurante Faleoni, da Exposiçlo, I 
do do pleHo em Nictheroy foi o realitou-se o almõsso -queo coa';' 
seguinte: Coronel T~ixeira leo- de Van Buck, commissarío da 
mil 118~ vútos; dr. ,Castrioto M~I· B~lgicaJ offereceu ao~ StuS ami
lo 195 votos. " ' gos de certamen e à lmpren~a. 

O coronel LeomiJ, candid a.to A esse almOsso concorreram o 
ao cã,rgo de prefeito municipal, ,embaixador daquelle paIs, várias 
foi eleit(;l p~los partidarios de figuras de destaque na colonia, 
Norival Freitas, que .tambem m€l:mbros das commíssOes na
elegeram 11 vereadores, em t~, cionais da Exposlç8o e muitas 
Que é o total da camara mUnl- jornalistas. 
cipal. Finalizado o almOsso lia mais 

Os governistas abstiveram-si expressiva cordialidade entre 
da eleiçlo_ 

OI HOS
J . 
inflammaçOes e purgações. COL 
LYRIO MOURA BRASil. (nome 
registado), Em todas as phar
macias e drogarias. 

" li, ir. r·rlllllla lall rl!I~II~a ItR 
IJ IM ai w II 11 gI 'IM 

I"~I',.III. ~a "IIU,I, 
..~ IUltII.. ~iln. 

RI 25 O E O d 
Arth~~ Be~narde~'ar~~~b.usr, hO;~ 
tem o sr. dt. Hercího Luz em 
audiencia especial. que decorreu 
mui cordialmente. 

-~--

294 ministros em 
4: anHOS 

nhão, porêm notaram certo defei- se erguia a anliga Troya, um no- Foi h.a AI.manha que houve tio Illmo. Sr. Dr. Phll'ppe Ache, preza- , 

to dv motor. Além disso, tiveram velJista e escriptor americano se ,rande consumo de ministros. do e distincto colIega. ~ffectu?~as BlIhet,e n. 4079 

de mandar fundir uma peça que \ dedicava a uma vida trl'nquilla Desde que .. procllmou a Re- H~:~~~~~ !~e._~~er:~~::re~~rS~~:' ~osnc~~~ionLa~ja':°~taa 10&terIVaiSdcooElIlsi~ 

se inutilizára em conseque~cia do e espiritual no monte Parnaso, pllbUca. OI alemies viram,com ef, 'tenhotido occaSlão de empregal-o em d d S C. 

peso do tanque de gasoLina., a onde resol ve u procurar a expli- feito, duzentos e noventa e qOltro ~arioscasos clin icos sempre com op. ta o e, anta .3thal"tn3, paga-

qual esreram que fiq:.Je prompta cação dos mysterios que dizem dos I.US patticios e c()ncidadAos timosreilUltaoos. Muito alltesde ler n ram por lntermedlO, dos seus c.or
pa.r.l re·!ni c:iarem o .ra~d •• Caso pairar sobre aquelle monte des- empunlaarem .ma pasta m~nilte noticia exarada. no .Jornal do Com- respondentes no RIO de JaneIro, 
não j::1..!ue-n perfeita a peça, pe- de os tempos prehist!lricos. rial. 	 mercio~,de 26 de Agosto de1921,jà Srs. L. Cost~, 81: Cia. o bilhete 
dirão outra à sua Ca~a, na Ale- Esse ho~em é Geor~e eram Nesse num.ro, conta,m-se 73 t~zia o. applicayão d~ate sôr~, pref,:- n. 4079, prt>mlado com 50 con
man~a , e~ n est~ conJuntara. s6 Cook, mando da novelhsta Su- e.cri,tores ou jornalistas, 62 ju- rmdo·o ao ~o Dr, ~ltal Bra8!l por d,l- t~s de reIS, na extracç~o orle 5 d,o 
contHiUarar: li \1iagem quando eI- s~n Olaspell e creador ilc;>S PrG: ristas e o mesmo numertJ 4lppro- ve~sos motivos sa~l(l~tan~o em pn- corrente mez, sen~o CInco d.ecI
la chegar. \!tncetown Players. DedIcado a ximado de: secretarias de ayndica- melro lngur a d~scflrumaçM d098eXOS mo!; ao ... Banco Mrnho- e CinCOI 

desco.berra da verdade eterna. á tos obreiro~. Vêm em !;eKuida os 
maneira dos p~etas e dramatur- professores, os metallurlistas, Ol, 
gos grego.s. antIgos, elle. ~bando- a,r icu1tores, etc. 
n?u a futllldad~ da ~ohtl~a dos O jornal alemão d, onde tirá
dias que morrem e fOI marsalém mos esta estatistica lemhra co," 
do que R~ymond Dunean e ou- melancolia que Bilftlark foi mi-
tr.os ame~lcanos que .proe~raram nlatro durante trinta annas. 
viver a,vl~a da Orecla antlg~ na 
modenl!sslma Athenas. Habltan
do uma cabana primitiva dos 
camponeses e alimentando-se de " V~ft AI! 'II~I.II !!~r~jl~a LII'tia 11 
le·te e I C k t ~ WW ..WDAI". Ill' W.. klill iII 

I me, 0.0 em a?enas 

como co.mpanherr~s os pa"tores ""rllf~1I 

e se deilcla a ouvir as flautai de W...~.Uill

P ano Rio, 24. D Estado. O aviador 

George eram ~ook é nat,:,ra1 Haroldo Leitão levantou o vôo 
de Davenport, Indiana. Ha Innta d S t à 11 h h d 
e um annos foi graduado pela . e an os s ~r~s, c egan o 
Universidade de Iowa, tendo en- as 14 horas ~ CUTlI.lha.,. . 

~ v. minilvra ~, ~,~ic ~I annos na cidade de Iowa e du- POI,S o apparelho virou de bo~co, 

brindes ellusivo~, o conde Van \' 
Buek convidou aos presentes para 
visitarem o pavilha:ó da Belgica, 
hontem reaberto e que acaha de 

~?!~~~i:~~utfuasmo~~~~~~~~ões na 

Medicina Moderna 
Cresce o numero. de .en,thusia.sta:s 

pelo. mouerna e racI0Daluuums medl
cina - hormot~erapia. Para a felici
dade da humanidade soff~·edul'a. o se? 

=P;:jà~:~~~i~~~:~;~~:::~~e~~ JOã~ Haledio, LUIZ JOSé Pereira, I Aprimeira terá a seu car~o o 
dBm. E' que os seus resultados são 11 H_ullh~rme _ Baschta, reverendo \ estudo das questões poJitícas e 

evident:s desde I\S primeiras experí- Llbono Greve. Renato ,? de Uly- judiciais; a seg~nda v_ccupar-se-.á
mentaçosEI. (séa e ~enhora, _senhonta RYf!al- das questões fmancelras e sam
' Enthusi~5ta~ que _somos por esta: da Monta, Ma~1O C· ~angabelfa'l ta rias; a terceira tratara' das 
oovo med>c'ç;>o, nao podemo., n" I Ale".andre e Dlamanuna da Con- questOes economicas, 

O·Grande Remedio dasSéi.lhófaS 
E' A FLUXO-SEDATINA 

Porque cura CoUcas Uterinas em ·2 horas, Sus
pensões, Hemorraghias excêssivas, Innammações, 
dos Ovarios e todas as doenças do Utero, 

Na edade critica das mecinhas, regula os pe
riodos mensaes, e nas senhoras evita os Tumores 
Uterinos_ 

Nos Partos, diminue as Dores e as Colicas e 
evita as Hemorrhagias, Antes e Post Partum, 

Em todas as drogarias do Brasil. 

_ •••••••••••••••••••'1i2l. 
-

__~~_~________~~_ ____. 

V" t IA conferencia da Paz
13J3ll es do Oriente Proximo 

No paquete .. Max· chegaram I 
do norle os seguintes passagei- Rio, 25, O Estado. Dizfm de 
ros:.. ILausanne que na sessão inaugll 

JoaquIm Fenelra Cardoso, Ca- ral da Conferencia da paz do Ori
pitão Carlos Taulois, Francisco Iente proximo foram constitu ;
Müller, José San,geniz Gincsta ,. das 3 commi;sões especiais. 

fu~t~r ao desejO de tornar pubhco IL I eelça~, JOSé M. Schmldt, Bertma 
OplDlãO que expoutaneamente acaba ISchmldt, Oswaldo Baaer, João 
~~ extern~r. sobre a horlD~thera.pia O,Mariano, Alfredo Tiburcio Ju
l1.ustre cllmco Dr. A. XavIer Gorr.e!\, nior João M de Almeida senho
com commltorio à rua Brt>sser n. (:o,; rita '~lercMe's Brandão Curt AI-
desta. Capital, e assim trau8crevemoB 1 ' • 
abr.ixo ao carta que o mesmo vem de Itemburg, JOSé Jac.yntho da Silva. 
endereçar 0.0 inventor do Sôro Hor- ., __,_ ...---. _+__ 
monico: 

"S. Paulo, 27 d~ Outubro ,de 1921. SO RT E GRA N DE 

~~~,oe~~~r:~:~~d~o~I:,~:,D~~r:a~~~ d~cimos . ao dr. Moura Leite ~u-
preparado qu'e e muito mais co~mo- ntor, reslde,nte em Alfe:1as (~s-
do e razoavel. 

Tenho empregado sôro hormonico 
com muito bom re.ultadona8 deplee
8õe!Jnervo~as CODSel]Uentes da grippe, 
nas as~enll\l~nervosas eua 8.sthma e 
nàoduvuJarel empregal·o e~ todo~os 
casos em que se fizer mIster; hve 
ocC.ftsião de Qmpregal-o em pessoas 
de mino!'_ !!l.!!!ili9., taIOb~m com mUlte'! 
bom resultado.

Reputo, pois, o sôro hormonico de 
sexos separados de muito valor llcicn
tificoe um l»)'p.lmrado qne muilohoura 
oseuil,,,rentor• .,

I-E'l,witamlo o du.hnct.o collf'ga pOl" 
tão lltll descoberta 8ubscrevo-me com 
a mais elevada estiml\ e considCl'flçi\o 
collf'ga am' at!.· obr·(a) Dl', Auf.o

sinado o inglês durante quatro ~ sua descida a,h f01 tn!elrz, nio XavIer Gomes.. (:2) 

rante um anno na leland Stan- fermdo glavement~ o ~assagelro, 

ford University, t.enente dyr OUlmaraes. TERltENO 


tado d~ MlOas Geraes) p~r 10
term~dlft dos srs .. Albapo Vlann,a 
ar. Cla. estabeleCidos a rua QUI
tanda n. 11ft 

,-~.._-
M·T~SA 

.l.: --~ 

Depois de approvado o pc::;
g"amma dos trah~lhos d!i Con
ferencia, Rumbold, falando em 

d d I - b' ' f 
nome a e egaçao ntann1ca, e,7.
votos para que se chegasse rarl!-
dameJi.,te a uma solução satisfa· 
ctoria 

Ismet Pacha' tomando a pala
vra após os discursos dos repre
sentantes inglês e francês d<>
darou que a delegaçâoturc; n;lo 
crearia embaraços à march:, 001 
trabalhos e que a Porta Ottoma
na estav·a leSCl!vida a dar. garaw 
tias de paz si as negociações f05
sem conduzidas de boa fé. 

Nos circulas turcos existe a 
opinião de que a delegãção che
fiada por Ismet l'acha' só entra
r.' em negoctaçOes a respeito das 
clausulas que interessam ao go
verno da Turquia. 

Em esü~do 	2Tave 
= 

Cumpre-me levar ao conheci
mento de !odos os benificos resul
lados obtido com e emprego do 
acreditado e eHicaz "Peitoral 

Alaydc Eleu~"rl' ' •. de IRousse.let •. Mi.nha tia d, Amalia 
tf'O > 

,~ SOUS;.t. ,dCeamQupeolSr,óEzS''t.edsloddeentse'"p'auCi,do',vdlendha· 
O IIm....> s pa~s e Irmãos suffrendo ha mal·s de 2 annos deI. .... d 

. ~ ~" ~, e sua sempre. ~em- tosse muito forte, com escarrhos 
, ' . '0brada filhi!, e lrlT!ã de sangue, dores no pulmilo es

~~ Aln~de Ji..Jeuterla querdo. fastio, em magreeendo dia 
de Sousa, n~andam a dia; como em 1915 eu me en
~ezar uma mls:-la em contrasse nas mesmas condições 
'n~enç.âo á su~ alma. curando-me com o ... Peitoral '~ous-

. pn.melfo aun'versa- setet-, escrevi a minha tiJ ir.diean
no de s.eu falJeclmento, a 27 co~-, do-lhe o rêmedio Que me havia 

f
Ha annos, tentou elle levar 	 Compra-se um terreno que te- rente as 7 112 horas da manha, curado 

uma vida iden.tica à de Tolstoi, A cutis e a BeIleza nha no minimo 30 metros deUren. n.a Capella do ~ymnasio Catlta- ' Sendo meu conselho aCl'eilo, e 
na sua herdade de lowa , mas te por 80 metros de funcos e que nnense.' e convld~m. as pessôas posto em execusão, minha tia cn
verificou que a agricultura mo- O creme de cera purificado s~ja no perimE'tro urbano Gdesta conheCidas a asslstlre~t.a este Irou logo a sentir taes melhoras 
derna já estava tão altamente é cidade. Informações ao snr Cara- Reto de. nossa santa rellglão,q ue que convenceu-se haver final-
desenvolvida para os pensadores, . _ lambos Comninos, à Praça 15 de desde Já, sftmmamente agrade- mente encontrado o Iinitivo dos 
que resolveu dedicar-se a uma C! mais po~eruso renovador,~a Novembro. cem. seus males, restabelecendo-se em 
obra creadora que, no seu en- cutls e o maIs podemso auxiliO menos de 2 mez.es de tratamento. c 
t~nder, elle sóm.nte poderia rea- da beJlez.a.. . ' . ~~~- ....._---- Apparido de Queirõz C 

Dando agradecimentos em IDlstnbuldores. Nervoso';) 	 2-5-920. I:
R!:~~kAt~~~: ~~~8 Prccisaes d'um toni(~ para os noml,e d~ sr. dr. Hercilio Luz ...

RIO DE JANlIRO nervos, um remedio potente que R o, 2v. O Estado. O sr. dr. 
refaça e fortaleça todo o vosso Jo~ ~oll~ço esteve et!1 todos os Tem sido muito visitado 

- !;ystema nervoso. A Salsaparrilha mlO1stenos, agradecendo em no- Rio, 25. O Estado O sr. dr. 
E' 110 MOlll..oe que se do Dr. Ayer é exactamente esse m~ do sr, dr. Herdlio as respe- Herc,i1io Luz, Que se acha hos- a::: 

val 1.callz31" O remedlo, e e inteiramente ·livre de c.hvas representaçOes por occa- pedad? no .P.alaee Hotel, tem si· 
aleool . (8) silo da sua chegada. do multo vlsltadQ. 

su~mal'lo da -'--~--~~~----~~~--~~~~-~~~--~~~-----~ 

qtie ne le se realize o summarfo , , 

Ia Facnldado do ~od1cln. do da culpia dos aeeulados mllitar~s ti CASA A U ~EA 

lUo de .Janeiro, ex .&.~.18ttm- denu1Dc ~d!ls ~ 

te da Cllnfca de senhorll8 4. cr!m nal da RepublJc. como Im- " 

Santa Carla de JllfI8rleordla phcados nos lucessos de Julho. r- b l' ~orn.rn.~p~l'a:l rn.od~pno

diz, , _~__ " , , ,,--,ata e eelr.q ento ~ = = "" 

dó; Ób~~~;~~~".:'t~ti~; ~~.~~~: Uma estrada em ~presenta_se á sociedade florlanopolitana com sortimentos novos de cal-

culpa 
RIO, 25, O Eslado- O gover- ••_00_...._ .....- 000..- ~_,.._ 

no eed1u o palaelO Monroe para D 	 .......... ................,...... 


pela procurad~rla i 
lo dia. sendo lestemunh,do por me Goular!, em casos de syphm., , Nova Veneza 
diversa. plSloa., r~~r~:;~~esd~: ~~j:! g!~nl~: ~r.l' Rlo,2ft, Q E.latlo-A'lsam de 

O Ellzlr de fnhame t~m a grande No•• Veneza, nes.e EBt,do, que, 

CON'I'RATOS8.'" vanlagem dr nlo atacar o estoma- SfblBf ijlrecçlo , ' do engenh,lroO .. g<> o que o torna luperlor a todo. • VI luza Rocha, estA .endo lei
" é do effelto sens8clo- 05 outro. que ' tenho empregado. to o le.antamento. nlvelamen-

Dal. Medicosnot8vel~ Dr. AI1hor'laflreo. to d...trada por onde lutura-
O receitam Trave••ah\lranda47-Copacabana menlepa...tlo a. 'machlnaspara 

, "io de.) .n.lrq londa,tm'dt cltvlo, ' 

çaclos para todos os gostos. Artigos repuladamenle , finos e duraveis, 
V~rlada secç~o de' pel't:l1mal'l~s, essencias finas, aguas" sabo~e\es e 
pós, dos mais afamados e prefendos.-Camlsas e melaM-arlrgos' ao 
alcance de todas as bolças. , Vende o alamado e reputãdlsslmo sabottete 

YNli para tingir roupa's Rua C. Dselh i i\l 'f' ' 8 
, -, ) . e ~,- a,la ' D. ' , ' 

Esquina-,da. Rua TI8jaDo";,,,Elonanopolts. , 
' , . , . --- ~ .- ,

•••••••••••••••••••••__0" 

: 
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IIgBaiBmD-____.l!j!~ rllllltuG'I,!II~lllIIllc~o, \A~miOô,:5s.o0~oEUs~ta~dOnd_eNvOarens_I·	 ..~-....··------- 

Con=ôlo 	 ~ . O'Grande RemediadaS 'Senhoras 
= 	 I Rio. 25. O Estado. O reSUlta-\taurante Falconi, da Exposiç&o,j E' A FLUXO SEDATI NA 

do do pleito em Nictheroy foi o reatlzou-se o atmôssoQueo COA-I 	 - . ' 
seguinte: Coronel Telxelra Leo~ de Van Buck, commissarlo da Porque cura CoUcas Uterinas em '2 horas, Sus-Xossa Senhora da COUSOlllÇão, 


Â.b~e O teu manto azul e me agasalha, 
 Imil 1. 183 vvtos; de. Castrioto Mel- Belgica, offereceu aos seus ami- pensões, Hemorraghias excessivas, InfIammações, 
Pois és o arrimo do meu coraçao, 
Que no mundo, ent.re lágrimas, trabalha. 

E me esteude~ senhora, a tua mão, 

Que tantas bençãos pelo mundo e~palhaj 

E que eu não aude pelo mundo, em Tão, 

Como no outomllo resequilla palha. 


Quo o teu cOllsôlo seja Ula copo d'iaguB 
..1 ' bôeca rubra de quem sente a magna 
De não ter água, em dias de verão; 

E seja o lenço braD~O eI8BCl·osBnto, 
Para enxugar as gottas do meu pranto, 
(!UBlIdo cu estiver dr.ihdo num caixão. 

,l\raujo figuorêdo 

, ~ Junur nu" ~,,~ ~,,~lr, No silencio do 
~ . -lira nio ~"tiu monte Parttasa 

Um no,-ellista IImericaDO que ., Rio 25-0 Estado-Avisam I prefere 8 Tida primitiva entre 
de Belem qu~ os aqador~s ale-\ os cl\ilIPQueses e pastores.. 
miies, tripulantes do cJunker. Emquanto os ministros gre
experimentaram com exito o seu gos encontravam a morte nas 
apparelho, fazendo VÔO!i eondu· m:los dos seus impiedosos exe· 
zindo passageiros. \ cutor c.s e os modernos exerdtas 294 ministros em 

., Pela madrugada pretendiam gregos fugiam deante das forças 4 annos ., proseguir viagem para o Mara- do Isla:n do sitio onde outrora 
nbão, porêm notaram certo defei- se erguia a antiga Troya, um no- foi n'a Allmanha que houve tio~ to da motor. Alêm disso, tiveram velIista e escriptor americano se grande consumo de ministros. 
dema!1darfundirumapeçaquededicavaaumavidatr.1t1.:juilla Desde que IIproel.mou aRe
se inutilizára em consequencia do e espiritual no monte Parnaso. p.bilca, OI alemies viram,com el . .. d I I'd dpeso o tanque e gaSOlina, a on e reso ve u procurar a exp 1- fIlUO, duzentos e noventa e qUltro 
qual esperam que fiq"Je prompta caça0 dos mysterlos que dizem dos .IUS patricios e concidadãos 
par.l re~;nidarem o -ra:d·. Caso pairar sobre aquelle monte des· em;Junlalrem lima pasta m:ni.te 
não j::I,,:ucTI perfea a a peça, pe- de os tempos prehist'Jricos. ria I. 
di~âO .,outra à s ~a Ca~a, na Ale- Esse hon;em é Geor~e Oram Nesse num~ro, contam-se 73 
mG~~: ' :~ ne~~~ Cl'njUntara, S~ Cook. mando !:ia novelhsta Su- c.lcriJltGres ou jornalistas, 62 ju- nndo-o ao ~o Dr, V:,t81 BraSi l por d,l- tos de reiS, na extracç~o J1e 5 d.o 
con,I " ua.ar, a • ,agem quando el s~n Glaspell e creador d?S PrG: rlstas e o mesmo numeru appro- ve~Bos motIvos sa~le~tan~o em pn- corrente mez, sendo CinCO d.ecl
la chegar. IvJnce lown Players, DedIcado a ximado de secretarias de syndica- melro lugar a d~scnn\lnaç.ao dos sexo:J mos ao "Banco A~.inho· e cmco 

_ ._ -.-.__ desco_berta da verdade eterna, ã tos obreirofl. Vêm em seltuida os ~~~,oe~~~r:~;~~d~o'I~!.~:,Il~t~r:a~~~ d~cimos, ao dr. Moura Leite J_u-
maneira dos p~etas e dramatur- professores, 08 metallurlistas, O~; preparado que emllit; mais co~mo- mor, reslde.nte em Alfe:1as (~s-Promessa gos greg~s. antigos, elle, abando- alricu ~tores, etc. 
n?u a futlltdad~ da I?ohti~a d.os O jornal alemao de onde tirá-

Uma sennNa que soffrcu 10n- dias que morrem e fOi mais alem m'""Js esta estatistica lemhra COl!'! 
gos annos de horrível bronchite do que R~ymond Duncan e ou- melll:Ocolia Que Bil1'l13tk foi rni
asthmatJca e uma sua irmã, de tr,os amc~lcanos que .proc~raram nisfro durante trinta annos. 
rebelde e ertinaz tosse, nt. pio vIver a.vl~a da Grecla antlg~ na 
cumprimelfto de uma promessa, modenllsslma Athen~s .. J:labltan- ---'-~--
oHerc:em-se <:!. ensi nar gratuita- do uma cabana, pnmltlva dos 

. f< camponeses, aillnenta"uo·sc de n .Q'~ ~~ L'"ID'II!~I,i~, !'II'I,O ~ 
~:~~~~fr/~s:;)a~ ~~~e~fo'~C~ leite e me!, Couk tem apenas Y ,w "w WU.. 11 ali WU6W ti ~iII 111 
as ~'Jr~il .- Pede:se ás pessoas c?:- como c~~panheir~s os pa:;tores "UIl"II,,! 
ridosas tra ns ;n!tti:-em esta notl_- e se delloa a ouvir as flautas; de ~ 11 Ui!! 
cia aos que S(llfrem. Cartas a Pano Rio, 24. 8 Estado. O aviador 
Sra. 'l\deJ;a Rach "' caixa postal George Cram Cook é natural H Id L 'tã I t ~ 
142' port~ Al<>gr~ , de Davenport. Indiana. Ha trinta d aS ~ ~I fI ;van o~ o vâO 

....• 	 ,J ' e um annos foi graduado pela ,e 3n os as ~r~s, c egan o 
Universidade de lowa, tendo en- as 14 horas ~ CUflt.lba., , ' 

J' sinado o inglês durante quatro ~ sua deSCida a,h fOI In!ehz, D1:. miniltr~ !I Vi,~ia ai annos na cidade de lowa e du- POI,S o apparelho virou de bor.co,
J 

M.!ft~lr em c~~tríri~ 
t .... ~ 

RIO 25-0 Estado-O sr. mi
nistro da Viaçao declarou ao de
legado fJscal de Santa Catharina 
que,tendo em vista a informaçao 
prestada pela inspectoria de Por 
ItlS, deu parecer contrário ás con
cessúes pretendIdas pela Com
panhia energia Electrica, de 
aforamento de terrenos de mZlfi
!lha situados na LaRuna. 

Caso lntereMsante 

{;ma gl\lIinha fjUe põe fieis 

lo Jg:o:Oo~~~. LeomiJ, candidato gOi ~~sCee~tl~"b~~~ :o~~~:::r!~ o 10s Ovarias e todas as doenças do Utero. 
ao cargo de prefeito municipal, embaixador daquelle pais, várias' Na edade critica das mecinhas, regula os pe
foi .eleito p~los partidarios de figuras de destaque na colonia, riodos mensaes, e nas senhoras evita os Tumores 
Nonval Freitas, que ,tambem membros das commiss6es na. Uterinos. 
elegeram 1 t veread ores, em t 5, cionais da Exposiç!o e muites Nos Partos, diminue as Dores e as CoJicas e 
~i';."al~ o total da camara muni- ior~~~~l~:dO o atmôsso na mais evita as Hemorrhagias, Antes e Post Partum. 

Os governistas abstiveram-sI expressiva cordialidade entre Em todas as drogarias do Brasil. 
da eleiçlo. brindes effusivo,s, o conde Van \11••••••••••••••••••••I2I1l. 

Buck convidou aos presentes para • 
visitarem o pavilh:iO da Belgica,OI nos hontem reaberto e que acaha de 


J ~?!~~~i:~~u~asmo~~~~fir~~~ões na V.o3Joantcs 
 IA conferencia da . Paz 
, ~ do Ortente PrOXlmo 

inflammaçOes e purgaçOes, COL No paquete .. Max· chegaram I 
LV RIO MOURA BRAStl. (nome Medicina Moderna do norte os seguintes passagei- Rio, 25. O Estado. Diz.m de 
registado), Em todas as phar· Cresce o numero. de .en.thusiastD:s ros:.. ILausanne que na sessão inaugu
macias e drogarias. 	 p~la moderna e raCiODalt~Jtlma medi- Joaquim Peneira Cardoso, Ca-I ral da Conferencia da paz do Ofi

cma - hormot-~lerapia. Para a. [eliei- pilão Carlos Taulois, Francisco 'I ente proximo foram constitu;. 
dade da humaDldade 8off~·cdol'a. o SCl?-j Müller, José San:geniz Ginesta•. das 3 comm;;sões especiais. 

" '1. ir. 111'1"1', r'l' rl'l~i'· l1li ~~P:::já~:~~di~:~l~~:~~:'::~~:~~ Joã? Hatedio, LUIZ José. pereira'!1 Aprimeira terá a seu caq~o o
IJ 11 " ~ 111 111 ~ Uav damo E' que os seu~ resultados são I (::i.ullh,erme . Baschta. reverendo estudo das questões politicas e 

'UII'I"I',. fll'I ""al'l evidentes desde ns primeiras experí. l Llbono Greve, Renato <? de Uly- judiciais; a segunda .:.ccupar-se-á a M\III tllI ~IIIU 11 mentaçõee. !séa e ~enhora,. senhonta Ry~al-, das questões financeiras e san!
RI 2.5 O E d O d' Entbusi~.sta~ que_somos por esta.: da Mortt2. Ma~1O C· ~angabelra' l tarias; a terceira tratara' das 

Arth~~ Be~narde~'are~~beusr. hO;~ oova med,caç.ao, nao podem",. n" l Alexandre e D,aman\l?a da Con- Qucstoes economi.as. 
tem o sr. dr. Hercího Luz em fu~~r ao deseJo de tornar publi co a ~ celça~, José M. Schmldt, Bertlna Depois de approvado o pro
audiencia especial, Que decorrf'u ~pmlão que e~onta~ealUente ac?,ba \ SCb,:"ldt, O~waldo Baae~, João g"amma dos trabalhos d,," COI1
mui cordialmente. 

___

rante ~m a~no na Leland Stan- ferIndO g~avement~ o ~assagelro , 
ford Unlverslty . t.enente dyr OUlmaraes. 

Ha annos, tentou eJle levar 
uma vida ide:1tica à de T61stoi, A cutis e a Belleza 
na sua herdade de lowa, mas 

il~u~~~r~li~ic~ ~~"~. Xa~~!~G~;~~f'l:' lUn",·orr"noo;,o MAI.frde.dOAlmTei,bduarc'soenhJuo: ferencia, Rumbold, ~alan~o em 
com cOll!'m.ltorio à rn.l\ Bresser n. GO,: r',ta l;tL>rC~deS Brandão C' urt AI- nome da delegação bntanmca, fe.l 
desta Capüal, e aSSlm tplUscrevemos! l.. '. votos para que se chegasse rap'
abaixo a c.arta que o mesmo vem de LI temburg, Josi jacyntho da Silva. damer.te a uma solução satisfa· 
endereçar ao inventor do Sôro Hor- _.____ _~.. _ . _ _ ctoria. 
monico: Ismet Pacha' tomando a pala

"s. paulo, 27 à~ Outubro ,de 1921. 80RTE G RA N DE vra após os discursos dos reprE-
Illmo. Sr. Dr. Phll'ppe Acbe, preza- I . sentantes inglês e francês d"
do e di8tinct~ collega. ~ffectw?~as BlIbet,e D. 4079 . clarou que a dele a ao turc; nio
sauda~s. Em referellCla ao .Sore Os srs: La,Porta & yiscontl, creariaembaraçosgàÇmarch:t dOI 
HormoDlco cabe-me esclareceI q.~ conceSSlonarlOS da loteria do Estenho tido occaSlào de elllpre,,"al-o em d d S C· 
\',arios casos clin icos súmpre ~om op . ta o e. anta .atharma, paga
tlmos resultaoos. Milito autes d~ ler a ram por IOtermedlO. dos seus ~or-
no ticia exarada 110 "Jornal do UOlll- respondenles no RIO de janeiro, 
lllcrciol>,de 26 deAgosto del921,já Srs. L. Cost~. 8r: eia. o bilhete 
t~zia a applieaçào d~8te sôr~, preft;- n. 4079, premiado com 50 con

verificou que a agricultura mo- O creme de cera purificado s~ia no perimE'tro urbano Gdesta 
derna já estava tão altamente é cldade.lnform~çOes.ao snr C_ara
desenvolvida para os pensadores, la b C P t 
que resolveu dedicar-se a um;! C! mais po~eroso renovador. ~a N~v:~br~.mnlDos, a raça o de 
obra creadora que. no seu en- culls e o mais poderüso aUXiliO 
tender, elle sómente poderIa rea- da bellez3ir ' ,--~-"'.._~---
lizar, voltando a uma vida pri· Istrlbuldores: Nervoso? 
mitiva. Dahi a sua installaçllo Frank Lloyd Soe. • 
quase no ci no d t p Rua da Alfan.1egl'!:,108 Preclsaes d·um tonirD para os 
50, a viver tentreO ::nçaemp:~?~~ RIO DE JANEIRO nervos, um remedlO potente que

refaça e fortaleça todo o vosso 

do e rnzoavel. 
Tellho empregado sôro hormonico 

com muito bom rellultado nai:! depte.. 
sõeii nervo~Asconse,]ltelltesdagrippe , 
nas ast~emo.~nervosas e ua asthma e 
nãodundarel empregal·o e~n tOdO~OR 
casos. em que se fizer mister; hve 
occ.as.lão de ~~pregal-o em pe.s"~1\9 l,], mmh" lam".a, tom"'", ,om mmto 
bo~res~Itado.. ô I . I 
scxo~Ps~pOdr~O:'d~ ~~l~t~:~;~rn~~~c~~ 
tifico ~ 11m JlI"f':pll.!"ado que mui to bOllra 
oseu lIl\'entor. 

I"rlidtanrl" odistincto col!ó'ga por 
tão util descoberta subscrevo-me com 
a. mail'l elevada estima e cOllsiJcl"açãO 
co l!t'~g-n am' att· obro (al Dl'. Anf.o
nl0 XavIer Gomes.- ("3) 

- ---~----
TERRENO 

Compra-se um terreno que te
nba no minimo 30 metros deifrcn
te por 80 metros de funcos e que 

tado d~ Minas Geraes) p~r 10

ternl~dlo dos srs .. i\lba,no Vlann.a 
8l Cla. estabeleCidos a rua QUI
tanda n. lH5. 

__• _ _ _

M·ISc..."'1 A 
J ....~t" tados. obtido com. o emprego do 
_.- >-J -- lacredltado e efhe.z ·Pe;iorai 

Aluydc Eleuteria de Rou:-selet •. Minila fiado Amalia 
_ SOUSa. . Ide Queiróz, residente na c!dad.e de 


~ (~ ~ Os 3es e irmãos I Campos, Estado ~e S· Paulo,\,lnha 

d P Suffrendo ha mais de 2 annos de 

,l;J ~ , be ~ua Jl~npre !em~ tos~e muittl forte, com escarrhos 
~ , A~a d íhe }r",!3 de sangue, dores no pulmão·i es

ay e . ClI",erla querdo, fastio, cllll1lagrecendo dia 
de Sousa, Il~andam a dia; como em 1915 eu me en
~ezar u_ma rRlSi:!a em tontrasse nas mesmas condições 
In~enç,ao á su~ alma, curando-me com o "Peitorall?o us

. pn.melro aun~versa- selet.. , esc~evi a .minha ti:! ir:dican-
TIO de ~eu falJeclinento, a 27 co~- do-lhe o rcrnedlO Que me havia 
rente as 7 112 horas d~ manha, curado 
n,a Capella do ~ymnaslo Catha- ' Sendo meu conselho acreito, e 
nnense,' e convld~m. as pessõas posto em execusão, minha tia en
co~heJldas a asslstlre~.3 eSte trou logo a sentir taes melhoras 
~c ~ e,_,nos~asantd re Iglão,qdue que convenCf'u-se haver final

es e )a, S mmamente agra e- mente encontrado o linitivo dos 
cem. seus males, restabelecendo-se em 

menos de 2 mezes de tratamento· c 
Appar'clo de Quelróz C 

Dando agradecimen~o.s em I 2-5-920. C nome do sr dr Herclho Luz 
1 6 . . ------- i-

R o, 2 . O Estado. O sr dr \ . . ..
Joe ~ollaço esteve e"'t tod(l5 os Tem sIdu mUlt.o VISItado 

t b 11 P ra a lOS e que a orla Ottoma
n.a estavl. le,s(llvida a ~ar. gU<ln
tias de paz SI as negOCIações fos
sem conduzidas de boa fé. 

Nos circulos turcos existe a 
opinião de que a delegação che
fiada por Ismet PlIcha' só entra
r.' em negociaçCies a respeito das 
clausulas que interessam ao go
vemo da Turquia. 

~~ 

Etn est~!do gora,re ., 
.~

Cumpre-me levar ao. conheci
menta de ~odos os beDlhcos resul-

L 
das habitaçOes. sob o regime ali- E' no MOllroe que se do Dr. Ayer é exactamente esse me do sr. dr. Hercilio as respe-\ Herclho Luz, que se acha hos- C 
mentar mais ~rlmltivo, talvez va.f l.eaUz,ar o remedio, e e inteiramente livre de chvas representações por occa- pedado no Palace Hotel, tem si·· 

e os pastores, na mais primitiva 	 systema nervoso A Salsapamlha mlDlstenos, agradecendo em no- RIo. 25 O Estado O sr. dr. 

T.legr:;;:ra~o~e ~~Iôtal PI_ ~:r~t::~~"'q~~r;~: a:::~~~ ~:r~~: 8ummarlo da culpa aleool. (8) siAo da sua chegada. do mUito visitado. : 
.rll'ort. Alegro dizo.do quo tom tidão do morro hi,torico, dedl ••• Rio, 25. O Est~do- O gover- .....""".........0 .......00....- ....0 . ....0-... 0 ... ""-... I do a Apuilo e b Musas. no cedeu o palaclO Monroe para ____ _.... ..••W' ~_ _~. -~....... :
,~~ds~:;~a~·fa:t:t~I.R~I~a ":a~I~~~: Dr. Arthor Ta,ar6s,-lledleo e. que ne1le se realize o sU":1r.nar1a O " 

d, raça "Orplngton" amareila. Ia Fatuidade de lledleln.'do da culp.a dos accuiados,mlhtar~s O CASA A U ~EA 

com seis mesel de edade, di pro- Rio de Janeiro, ex 4fltl8teo. denu.ncl~d!)s pela procuradOria @ ~. , , L 
prledade do ar. Vital Veiga Ro- te da Cllnlca de 8eDhoru '4. cr!m1nal".da Republica como im-I 
drignl. guarda fios da Reparli- Santa Cua de MlserJcordla phcado8 nos lucessos de Julho. Q b 1 ' '1 d 
çlodos Ttiog,.pho" pOr ,"is dfz: . n, , ,,,,sta Q Q~lrI1Qnto ~Orn.rn.~p~la · n1.O Qpno 
(,.IS tüdC3~:: dIas. . ... zn:o ciCccllanh!:5 os result·"1 A t á . d d fi"I 	 .

O lacto v.<ificou-se durante oi- dos obtidos eom o Etixlr de Inh•. Uma estrada em presen a-se socle a e onanopolttana com sorltmentos novos de cal-
to d, .. sendo ,eolemunh.do por me GOlllart, em caso. de syphills" NO,va Veneza c;at~os para todos os gostos. Artigos reputadamente finos e duraveis. 
diversas p...o.s. n~. d::ntesd de ~'jha gllnl~a ~ n~ Rio, 25. O Esfado-Avisam de l:artada secção de perfumarias, essencias finas, aguas, sabonetes c ___._ ó1[~lI:i;de I~ta';ee~~n:sa :ran1dé Nova Veneza, nesse Estldo, que, pós, dos mais afamados e preferidos.-Cu.misas e lnelas-al'tigos ao 

CON'I'I'ATOSS'" vantagem dr não atacar o e,toma- .?btafldlr~Rcçlo do ••genhotro alcance de toda. as bolças. Vende o afamado e reputadissimo saboneteO .• .r.. g" o que o torna superior a todo. ç'V' Ula o.ha, estA sendo lel- YN K para fng' o pas Ru C Ih i M 'f 8 
" é de effelto HcnsHclo- 05 outros que tenho empregado. to o levantamento r nlvelamen" J I Ir r u • , a.. ODse e t:0 '~ R. l-a D. • 

nal. Medlcosnotltovel~ Dr. Anhor Tavares. to da utrada por onde lutura- Esquina da Rua rlajano=Aoflanopolts, ,
1 Travessa Mlrandl47-Copacabana mente passarIa as mac:hlnas para ' ~. ' I

" 1'600 tam. Rio de JIn.irQ londailm di catvlo, .............................. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:eolemunh.do
http:cr!m1nal".da
http:cldade.lnform~�Oes.ao
http:damer.te
http:economi.as
http:med,ca�.ao
http:d~scnn\lna�.ao
http:con,I"ua.ar
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1I•••"8CO**. 
.. Não ' E' menos exacto Que V"d " I O cousunlO do carvão 

D:"; C....;urro houvesse ~ro-J I a socla catha,'lnensl) na RIfIIIBII c~od&IÍI,Aia; \:;
poSlo simplesm,ente um festival 	 Centru.l 
em b'!neficio da erecçâo da her- --~._~"".=..-:--=~.. . ,rtlllMf.l .fi", allll \ 
~a~ ~~a;u~~s~:~fin;~la~~~~~10"10 AnnÍVel·Sados .No \ cqrrer do .anno ~ pa-ssadd "~~oiecia:~s~. a iêrónn4::do calen~ ',. 

a -GentraI- dó· Brasil consumiu <latio, ficando ·os ;meses com 28 . empreg.UêM 
"PER1UMl QUE r-OS FAZElI ANNOS HOJE: 14.000 toneladas de;' carvão de dias, privilegio 56 conferido a te

,'PR ESE~TE rI.1 IDÉA. 'I Santa Catharina. -forne.CidO pela vereiro, afbr:aa soluQlO ,de COftti- 1 

:J. Companh;(I Brasileira Carbonife- nuidade de "quatro em Quatro an. imento
Dbr"o·.br~~~oO~e~O ::::0ce~~; i ~~~l:!~:~~~ndhausell Donner, 	ra de Araranguá. Este carvl'jo foi nos, corll a addição de mais um 


quase todo · consumido pelas 14 dia. E' verdade que por essa reM I

doce o meu coração. Basta E.s tl1er SaUes da Silva e Leopol" locomotivas de carvão pulveri- l forma, o anno teria tre~e meses. 

isto para que tenha o es- dinl ~erreira. zado. que fazem o serviçQ dos IMà cOlita, pelas superstições quc Hin 


(l.l"" in', Fooa ;
malte da maior belle1.l\, U trens de passageiros, miitos c desperta .. A novidatJe vem dos I 

:~: ~~,~~~tl~d~~O~~lll~:~ ~~:~l~~iataê':'nceiç~o, Emilia de carg=<s, entre ;,s estações de Estad.os Unidos. Não ha de ser A mostra' fclhe w u~,i ~"I'; .; ,' Guc]1l~!~~i' 


~ Cl~ ASIlIE) ~(,li:l:>\ ,.. ', ,'. J "C,"

projedo que 8e impõe 1\ Crespo. Caimen de Araujo e as 	 Ba.;:~~s ~~~:~~~~~(j: c~~~:n~~S~x Ifélcll :ro~n~~~~it~:,qia!ólda inlClati' j 111 \\ , L L: . \\ 11 ' \ \ '-'", I ~UIO , 

sensibilidade eatllodoensf:. ~len~~~t~li!.il!ah Corrêa e Oscarj· clUSlVamente o ci.\rvào nacIOnal I va, é opporJuno accentuar-:-,e que · · 1(Il'})fut ldl'l'" 11.. 1, 1'\,"'1 

E O DA ERECçlo IH. pulverizado. Dr1s ui limas entn;'j de anllo t'IU anno se aggnvo a 

HE!!ll.l DE LrIS nEU·'[" Srl'Õ. gas lle ..:arvão feitAS, O dr Ass s v.'ld1açao nacltl nal. O remedlO p 1

:SO que foi, em seu tempo ~ JOélquim Martins Baptista. Pe- RibeIro, sub dlrcctnr da locamo ra ° ma! não esta na rd6rma do 1 

ta expressão cnlmiu8ntedo dro Ernesto de Souza. Orlando Ção, mandou distribUIr grande ca'endar 0, no senlldo de a'ran 

lIrismo uaciollai". Conceição, os jovens Ralllino quanudaLie pelos dCDOSliOS, e lar ";Ial:l. um mês. De resto, ta l A futura grande prova aerea 


Horn Ferro, Nuno d'Eça e Raphael forn ecer, de mistura com.o in- provldeltclil. lem1-)ra () expt: lllente de Sacadura Cabral
E, linhas abaixo: O: Giacumo. g lês, p;ua o serviço das loro mo· vel!1.l':fl, em uso na construcçiio de 
tivas communs, que queimam certas estradas de ten '.': curvas A'" f d r - d ]}irectoria tIe ]tetcoroI01;ia 

"' •.\. erecção da hrrnHl -- o carvao sobre grelhas. Da effi- f.orçadas, para multlplkaçào do voltal~~1a~~I~d~ ~~ I::~~;lan ~ I (SEH.VIÇO FEDERAL)
está solicitando o concor· 	 cada dessa providencia, que kil otnetro, pago liberaJmeole. \ 
80 dos iutellectnaes 11081111· S. Vicente de Paulo é p~r mittirá augrn.entar mais o conw Que adeantAva augm (? ntar u~ ~~~~Uca(~~af°..r~~~:~~!n~~r~St~,~~= Synopsc do Tem po Oc:coríi .jo 

ta ('at.harin~. Já nã.o me festejado pplos detentos sumo do carvão !laciollal na mê.s ao anno, se cad~ mês r:erdla bem de estudo eto obedecerá á 

"ue~'o ,refe,rlT. ao da ,PJ,A- Rio , 25-0 Estado-Os presos Central . do Brasil, onde estava, dOIS e alguns tres dias? FeIta a5 rota seguida por f<~ernão de Ma- Capital, das 15 horas de hon-

f.ONIC! SoelCdilt~e~ ta~h.a. da Casa da Correcção, com o até então, limitado pelo co~sumn conta~, volt~vawse aI) pO'lto de galhaes, durando , talvez Lr.m an w tem ás 15 ho ras de hoje: 

~n_eu,~~ ,de ,L_~,h,II'1S., ,Q~ ~ consentimento do respecti vo di- de 1.000 toneladas mens31.s · da partida. Serlam ':5 mesmos doze no. Em companhia de Sacadura O temp? tornou- se.lnc.erto , hon-

j<,XISI,E APE:\; ..S ~A~ :.'\{:- rector, soltnnizaram ho n1em o pulverização da Barra do Plr.ahy, meses, de 2~ dl3s_ooda um. O t t:1 á t t cJ ' d I 

TICL\S D () N .JOR~AIS. ann',v'rs,r,' o de S, V,'ce"te de se póde concluir pelos segumtes que se faz mister nao é emenda.r Cabral irão varies outros a\fi~- e. no! ~ ..e~l ,~ ;1.:'':' o r ~ ?m-


I II t 1 t 	 dores. E1 provavel que o Alml- pagos cn, ,!nfhlS ü,rc t çoes . H( 'lC o 
Porque. o~ )P. 6.S. :\.cu os de Paulo. padroeiro das prisOes. te~c~rammas recebidos p~la .ad. o caJendhariro, mas e!11endar ~ Vlw rante Gago Coutinho I1~O possa tde~12~? cIOgn.t. ', i:~souCIJ~\,;~' r'S;~ ,)flsb.~:, I '-':',", '\';)
da gelaçilo nO\8 ,I.ao se realizando uma festa a que con" n~ln!stra,âo da nossa principal da. Trll~alhc-se m~lS,. va~dlewse tomar parte no magmhco empre- .. '- ..,., 
rennem, e organi'lSam no correra m varios el ~ m~llto s 50- via ferrea : menos e o calendano ficara rei:u- horas e as 10,14 h,oras. 
Theatro _·Hml"o de Cana- da is. cTenho grande satisfação vos laudo maravilhosamente como um hendH1~e~to Serão empregados . A tempe:éI~ura 'lSo ffreu uI? .k rtis 
lho, nma festa tI e arte, a com;nunicar que locomotiva 735. chronometro. Nada de tanto pon" no :rald t~e~ apparelhos espe- s!n~o drcllnl o. ten do a 1\11111111 .1 S6: 

que o pnblieo aCOrt'esse ----.-..-- queimando unicamente carvão to facultativo nas repartições, na- clals, ~o. mmur.o. . re~Jstr2do á~ 9.'.0 ho~as , ,cn.!1l 17,8 
com o sen ~uthu~iasmo, a nacional, acaba de, chegar aqui da de bancos f~chad?s por doii. ta ~O~~l~St~~ud~ :~J~!~~:t~p~~:~;~~~~s23,/,~~~~."l)a as U ,(I nOias 
sua presença ~.~ seu bilbe- DEVOLVE-SE com C . I lot~do, ~ hora.. Com ~r~s e quat~o dias !l fio, com pre- terial á iniciativ~. Homem gã lloite houve ve ntania 
te de entrada. . O DINHEIRO esta é a terceira .vlagem Ida e JUJZO~ e,ons\deravels para o c0!1l- O rimeiro porto em que toca - de Sut que se prolOllguU i?or t0da 

a quem iizer uso dO cl'EtTO- \'~lta de Entre RIOS a. Palmyr~, merC10, e v:vereluos todos mUl.to rá a ~x edição será Dükar. a ll1<ld.rugada.d~ hoje , co !\l ~ lH::'1 Il c!o 
Em nome ,d.a meridiana. dare- R,\L ROUSSELET.. c não alcan- feita por esta l oco~otlva, .quel- em harmoma .COlil o calerldano, Referrndowsc ao novo ... raid" à ?uranle o dIa a '::>up rar Sul , bas. 


za. dess~s ~ala lfas-re-aVlven10S çar o resultado desejado. Mni s de milnd? sWnenle carvao nacIonal, que Deus haja. volta do mundo, prcjectado pelo .ante Jr:s;: o.", . 

qu.e, ~(Imelro, propôs com.o. de 15.00) pe~ sO<lg COElpll'tamc:ltc cu- vaporizando bem. m?nten?o ple- .. .. __ ___ ... ____ intre ido aviador commandante r\ 1I1~ O) <lÇ<.l.O, (brilho so1;,o, ~. I1-
pnrnelra mão, que se englsse radas em pouco tempo garan tem a n ~ pressão. sem ser precIso pa- (p " rante ~ d' ll (~C nQntem rOl de ti "I) ' 

uma herma a Luis.. Delfino; e incontestavel e[fi~acia do cP 1:ITO- rar em viagem limpar fogo. _ ff]0E3-E:3-E::3- Sacadura. _Ca.b~al, este aeclaro.lI r.!l~. e 30 111 111~!~:~S.' ... 

que, segundo, qualifiCOU de pla- RAL RO~J,SSELt.T. ~m todos ~s Allcnciosas saudações- J . fran- W Que a maio! dlffl ~uldacte que ~l?le --stado do 11:,.. -- T em p...siJ.dc. 

tonicaeapenas ex istente nas no- c.a~."s de ! 0gS.f~S, .)8 dos mais co, chefe 3·deposito.- f1l Dr. J. Moraes sent~ a travessIa. do Pac/flco 

tj"ias dos jornais a Sociedade Ca i.!'lli nc ntes hl....D!cOS attest;lm ser "C rn . vos q locomo W . 	 consiste na necess idade de ,3 ·er ~{~m~o5 : , ' unh._,or 5",_,Oc·?,_,!t' o ;r'-'~~ L:l•.',:",9 _~ O!Ctl;arinen~e de Letras a. que pre- o ..PEITORAL ROUSSELET~ que. °S7lTIUIl}c,o- d ue I S l- a .lUEDH~O OPERADOR escala em ilhas que 5:\0 ha bi ta- .. .. 

'd ;:, J . B ·i supera a todos. Leiam .com at(en- tlva 2 esta azen, o esc~ a , Formado pela g 'lCola Medica doi das sómente uma parte d o anno , L a.~cs __ Dum. 

S1 e o sr. ose OI eux. çao o fviheto \.inc ncomp.mha o sem n.: nhum atraso, ~ue ,mando Rio jP, .TnIJí'iro. o que póde ser um obsta.culo ao S. rf a nci,;l.:o e Gltnneliau--,\Lo . 

. Agradecemos, entretanto, a po- fra~co. E. ~: i·· a ("I ~PElTOR ;\L RO- metade de carvão na cIO nal e me- Ex Interno do~ professores Fer- abastec,'mento dos -ra',d,nen', Hontem ~ tarJe llO Il\'c
l	 a"C'lcet-

I dez d~ resposta. l "'ue .~~ USSELEr. , sem que vo~ dar~o tad~ de ca rvJo in ~lês. -- J . F ran" Pl na.ndca F~gueirtl. e Alvaro de Accrescenta ue e s t li d a o J ' '''C',-, ' ,O"C, C"" 'L .",.~ " "1 om 'i TIOS 	 O ro e", ,:-' " CI " .. ~ " ...."
retorqulo Uom Casmurro. Alias, outro qualquer que lhes de maIs co. chefe 3' depOSito. WPaula GUimarães. 'I ... q . . _ houve rel dl11 pagos em ~. II,l 'l' Iscn. 

sabíamos que era re:.lm:::,nte ca· lucre na ..... en da o qUI! estragarà 1'1 Etlpccinlist.a em molestiüB de 1!1 rald co.m toda a metlculoSlda Icl.1J11 pagos cPll !' ()\(lCS Clll l'lll '<
valheiro aquelle a quem nos es· vo:>so cstomagu esperdiçando VO$- - ..... .--- - 41 crianças. app~relbo respirotorio. de, examtnan~o-o sob todas as que (: lro\"u('5 em HllIlill'n J.'J. 

tavám QS dirigindo. 50 dinheIro. 	 '", . cl!tomag;o e vias nrinarius. suas face.s,. ~fim de c~m prov?r a ~ E~t? dr' do IlIZlr em L i.' ;!!l:! e S.I


Procuràmos, some.nte. corrigir _ A.. s.("I~.,nCl.::t revela-.no~ -.que ~om . lon~ pratica .no~ hOSpl" sua ~oSslbllldade e consegUIr a hO:IlClSCO--Pl'q llel1 ~i5 \ ~g8S.
um eq ulvoco em que o preLiaro • .. ..... - ~ a.' eSlsÍc;1Cla da Vitalidade é rlta~s da Europa, prlllc1llliLhnen · autorização do Governo p.lTa a 


~hr~nlsta laborav~. Eis o nosso Uma nrJta alemã aos que g1~~to de~~re~fds~:sq~eueosc~~~~~ ~ s~:)SSh~~l"!iÇ~~rt~l"~s~!!~::~: sua effectuação. deNl7\ ~a )z, em ',.,clal. as 9 l'ora~ 

lntOUltO ~adal maiS, nada ~enos. assignaram O tratado la,lÍas oofermidadcs não são te- podendo ser proC'ut"""ddonesta ci- _ __ ___~ _ __ I p\ rto .\Ic ...rc. I nrrcs, RIO \Tr<lI1_ 


e mo o a g'J m p'o~urana~os de Versalhes miveis quando e~conlram no dade na _Pharmacia Popular" de. Paim,'":> . Muz,lInbll1ho. M!'1!ltc 

~~:~S~:;~t~~ ~g"';;.~~~~JOqU~~~~1 25, 2;_0 corpo da sua - m ~~;G't0 ';',0';'," ;i';Ph~;~:'::'~: Q crhm' de um mlllio- ,~:~_~:I:,:"!a':"c"~~;t.~,,:aÍilo\'~~ 7:'
E" ,dn-lnJorm am vicHma a força nc

mos da Sociedade Catharinense\de Berlim q ue o gabinete ~!e_l cessana para resistir a elles. M~-\~ 3ás 5da tarde. l narlo paralyt1co neirn--Bnm. Paran a!!L1~·. C:' r:h'ba 

de Letrafi, lá mesmo tomamos a mão pr: tel1de enviar na proxlma Ihares de h0n:tens, mu lheres e C;I- O tir. Moraes h'ata tambem, 	 e Bello Horizonie. -lnc \.'ílo . S:uitcs 
iniciali va de sug-gerir admittisse sem~na uma n o ~a a lod ;s as po1_ ança.s, q ue ~1nham pouc a~ rcs.• s· com optnnos rcsnl tailol'!, ~ por.. . Ma'o. 

ella belletristas njoc-atharinen· tenClas sign."It.1 na s d'l !ral?do de, lencléI , .' r:.ro\i.am _ t n~()~ ~... ~.I~~ ~p.rI)~eiM''''S modernos, d" Blpby- umO:rd::ni~ar:s~j~~~~te tra~~~~a~~ Esta 1ll .1n ilJ h'-Hl\'{' chuva:~ em 

ses natos, entre 05 quaisapont2.- Vers~iJ hes,cnm municandü os ler- ~ue a ~.MlLHA() .ü.~ SeOl.]. , h~~ .i!!I.Je.relllrlse PUlll,l ollar. - rtI .7 do corrrnte em Ni'C~. Parana fJ;u a' cl~lo lT ra ndc . 

mos o n',m e illustre que mal Si" mos das nU\' as propostas s ôbr~ <.;; um. ~I!!n.ento·tonl cu d e rlCo.S ( .. I.UlS aos pobr(.!~. ~ O mlJ1ionar.io Jean Barts, que vi- Honte~l ~brde h',lIv(' r.{'I~. ;npa-
occu 1ra no cryptonimo de Dom reparações, propostas e:; S<iS Que proprldad t s. , . E3-E:3-~-E3-E3-E3W ve, ha tempn f'aralytlco e sempre gh.: eUI CU1]S~' ?a .e .:If~ :n~~ A I~~~e; 

fasmnrro. s:lo base~das . no pr?jecto formu- Ag?ra vem ~m Vidros de do s r~co!hido ao leito, recebeu em s~u!J ~ ~~~~'i~lllou 'l.~:~~'S l~(ltll~~!~'\..\ I~lre 


Mas. porque nos dOêsse ? me- lado em Janeiro ul:Jm0. tamnl,hos. ~ . :\pose!1 los u.m Il~ente de negoc~os Hor:z<nte~ .1- <..: I e o 

ROS jus ta ;)vcrbação de platoni- ()oisa,s i ascistaH que Vinha dls~.tJr queil ões de In 
ca e .penas existente uo§ DOU- .__ .. _ . . .. __..... Deddidamente, o fascismo está terelSe. SU~l t a111e~t .~ a~ pessoas 

darlo8, viémos rebale;- aque1las As paLvras de Lurd OUjzon dbp l) !HO a Urlla CO lllplelu remod cla- dlt. cua. ouvlra~ bros, .dlspara(!?s \ 

increpações. salientando ser da esteve. pessoalmente, a rqnescn- çàu p:Jlitica C social. De quan llo n ~ camar.addO s r Barés, Iloacu~ Ir. 


. d .' . . S i ,I . ( J é · . . em quando nos "em uma nOVidade VII am cal 11 o agente de ncgocws.
SOCle adealdela da ht:rma por tar a oceudde , ) sr. os; prJvr.m pr···.. ··St.l3p ..,l-l-IV :- o , . ,..ti.; t ·t , d .·d aquemomillionarioenfermnnCaba-\
levantar ao grande Luís Delfi no. Boiteux. que, em nome da meSIll",· . ,.1 .,p. . '~.l! ,\ Il a re ":>pt.. to os ..11 ~I I S u parti o va.dematar 
idcia que, na verd~de, já par~: lhe .~ ~ u ,IS ~ H)as ' \';nd '!;, c· ml·.lm'l· I:i,\ ?S-O 1::":""I :l :1" ._. Ll!, jl· lln:l\!~~l ~~~:1~:SU~;I~I. ~~!~:~J~~~c~~~r~ O s.r Joan n~r~s, fez a.sua for 
al.me~t~ se co~cret\l(·u na. dl s- n otlCl O ~ a Imprcnsa l(,cal. d,' He 11 i1 , lle ,1 "11 g >'1a.,'. f(:l;a \du:s hUJIlCIlS desse credo politicu , t~na na ~(' pu bllca A gc-n!11ltl on.de I 

tflbulça~ das hslas de ~ouatlvos Ao Inaugurar da .her m<l d, p ·r I o d ( urz I' e t, ce .... !lIldOa Iparcct:ndo lIH' VI,avcl o enCOntro, VIV \" U wUltO~ annos entn'gne j cnawI 


A SOCiedade Catharll1en~e d.e Cr~z e Souza, a Soncd (lde ~:u J rrOV,'Olra .. I.P I.. .... e:lI . ç-:o.ft: P'.I'"l qu.lnuu :) c ;<..:fe re .nunal prl.lhibiu çãodecarnelros. 

Letras esteve, realmenfe, lnactl~ maIs um.1 pn·va ri·' q'lf n-lo v'v(' poslas pOs .t.I I·a'" da ra i r· d . Ae ~I Uo,; '15 l: tJf;e igionarlOs !;I! bah's 
fa. Negá-lo orçaria pe la estolidez. apenai nas columllas dosjol'naiM, III ,mlJa . St! IU .._ _____ _______ _ _ _________ _ 


Mas, já des perla, já se arelrecha lendo o sr . AlttnlJ Flô r ~ s, I" 5e- COn1. o apnlO d \.s pi O·"r'. S ! 1- '1 l'ara [orn-,r dft::.ti va .a .pr,.llibi- . 
'l. :ipara ser o que o fin r, chronisla cretár io del1a, p rol1unc1.ld'( lIm..l Just rla\ s. um a. COfll1ll:sSj (l flna .I- 1çãu, o ellerg .l:U Chd~ f<\s~lst .. <lpe- ~.l i , ~ ID'- 'TA ~,'ros ,_ .:\ fi? ~ ,Jr,T.~ " .' 

d<l Repuhlica desej.l €' !hc nola oração comm~morJtiv<: e depo~i C,,: ITd e~l~ rf ' ;c~' delldo a" ex í'llll"( :.la,; kz.s.l:.llur a0 ô a~ldgvl~lstas que, 1 ~ _'- ,t L \.; <. )}.l\..L......l" L:n. 

çomo ~'fi \ I;nci.; actual;. tado Ao? pedestal d() l~onume~l(J dos pe.nhnres ce sc~uranç.a: ÇOi ~.I · · ~fl~n":>~~::~~~I~n ~a ~1:~zv~1~~ d~ ~~= 


Oahl, porê~, a co nslde~à la ~("I w u~a fica palma. \~ohva. Alem pa~lvels ~O !~ a soberania no pul;os das iiJeiia~ . Mas n~~ será 

mo apenaM "xlstente nos JornaiS, disto, uma COmlTIlSSaO de mem-\ Rt!lcll, a fllu de que possam ser permitlido O desaggravo do brio Cn"U1C Del'lllal ~:I~;:lçnte creme, amac ia c fUitlflca a 

e ta,;, fícticía que . par~ el~a seria bros eflectivos esteve pr~sente ao o!ferecidos à França denlr ,) dI! 8 entre os faicistm;? ' Sim, por meio 

inut" appel1ar; a julgawla lOca paz aclo. Isso tambem a Imprensa dias. de um jury de honr~. Pó de al'roz o melhor c mais perfumado 


~oí~~diC=~~r~~f~~~~J;toqUCe ~:~ nOM~~~~mente ter'; a - . ---..-~ - an~aam~~~p~~~i~a ~ú:~~ ~~~~~~~ Agna de Culonia De delicioso.Sociedade pcrfume 

pudesse dar um benefício thea- uma revista biwmestral(coisa que ~ • de de.sa \1atu,e~a, 0.1 que fi elle com" A d 

Iral em proveito de um~ herma é do seu programma) para cujo A conte.I"CUplU parece. machlayel.lcaR1lnte,: levando gua oxyu;ena a o melhor desinfcctante, 

ao mais fecundo Iyrico da Ame- primeiro número já está deslg.1aw Mirnoso Ruiz ~ préVia e dlsslmula.da resolução AS!ua hurleza Excellentc tonico e appcritivo.
ríc~ Lalina;-ha certamente !Im da a m<lÍcria, do q~le póde dar 	 ,;ja rd~:f~~or:v:I~~tença. caso lhe <...><...J 

abismo ~, testemunho o sr: TIto Carvalho, ,. . . Não ha, pela laelhor conjuntura, Comprirnidos de Aspirina ~~~~ç~d~ :~g!rad\g~~~~ de 
. A SOCiedade vive porque quer qu<!, ao sr. pres~dente, entregou E hOJe que Ml!ll0~O .RUlZ, gtnte dean casta.ntre.o& f.scistal~ d ,: 

vIVer. a sua collaboravao,-a bella pão um dos vultos mais dlsttnctos Interpretem como quiserelI atitude P.oIDI:)l·inlidos e , ;\spil'inu. f" p~ena("{H,ina 'I 
A iniciativa da herma a Luis gina regional I~utR de tonr08. do moderno jornalismo por.. delSlS re..lormadores de lostumls. 'lndlcado nos resfriamentos' em gcral; influcnza j "grippe ctt. ~ 

DeX:~~ rJ;:~r.~~,I~:s~~~i~e~Obe- p.~a Th~i:~ti~::~~in~~;I;~,t~;,:: t~guês, realiz& ," sua a~nun-~,~~el~n~:~Ooué~~'i~~: ~:~~~r:~ Compl'imidos de asperina e (·.afei!la ~~di~h~~~ I.• 
neríclo desse projecto f f;Jí lançada remos o concurso dos cathari~ clada conferênCIa hterana no .tabar,.. ___w___ matismo arti.cular e muscular; dores sciaticas; dores das costas. ouvi- ; t 
em sessão peJo sr. OI11on d'Eça, nC"ttse!t e, por igu11, o dos que, theatroAlvaro' de·· Carvalho. dos e dentes. 


a,ndo acolhida com enthusiasmo entre . n6s, com ~rilh. o. , .P,TatlcamI ,Ao pr~zadissimo t ollega, ã Loteria ....'edcral Peitol~(\. AkJitla '~~\r:ã~o::;; .hr'o.,ictiites,. cat,arrho"s, rou~ :,

~::a~:~:~!~ opporfuno, se tor· ~J~~na~~~url~~est~i:e~sop:,aÇ:rl~ quem nos liga~ estreit~s 13- Numero da sorte graRde. da UNICOS ' DEPOSITARIOS : Vict01." .Rllffi·el" '"~ Cia.., \ 


Quanto ao desembarque de oratoria, qual o valoroso <hrl>- ços de sympa!hta, almejamos loteria lederal extralda hoje: Rua S. Pedro n' 126 Rio .. . . 
Margarida Lopes de Almeida, ali nista da Poeira do 14ol.s. t1tldoso triumpho. 8,209 Encontra,se na8 Pharmaclas dcsta Capital 
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I Q, B"'d~3Quarta·ltIr,a;a5 de Abril deI 1923 

t 
.;

. . ~ 

! ~	 ' - .,.Que faria O se\1ao~toi'r,. ~=- : ", ~ ~ " ,~~\\aãtua~'l;\alt\\~,a"'~~l\st~ ' !·:·II~'.(JA"NÍIl!1!!!s~p1jF~t~~IT-,.l~-DI{! -j. :. ' i. 
~ 

;Qu.ndo V. S. tem !Üldig,~ \~ ,..' ~, . ' ~-C,ERVE~:-A.~;~ p~rtfcfpam:;oá;~~ªp~~:Ptes
~ai , ao tdo.utor.queH"S iel~:?: ~e , ; 1 

ncelta o melhor' remédio 'que '" ~ '.: ~=~.~ec~:~~~::!:I:~
eSCURA samenlo de sua filha Alzlra 
conhece. H. vinte e" cin~I!I1lI0. ,~ com osr. J"rancisco;da Silva. 
a\t"aZ o Dr: Richa"da receitava 'o Fpolis, 1 4~4~923, 
melhor r"medio do mundo para PR.:1A 

a dy.pepsia e in.!igestlo.. EUe ". Unt,eO·.!r ,PreUnna' FR.lIIiJI8COEDA sltn 5. 
chamou " ~sta receita 

ALZIRA FREITAS ~; ~~_*mAS, ..~_!' aLaML 
1 participam que sla noivos I' 

Fpolis, 14-4_923.PRmLBR8 :~,lIGBlIBDS 'Giuger-kJ:e " ,,'Â'g,lla~,()nica de Quinino ~~-_.. 

I 
'Li0o:res c~ ;X:81ro,pes 	 ,---~ 

porque estava 0",,"11.050 de sua ~ lolo·Fell"'ao AI<••• Ao· ~ 
mêdicina. Durante vinte e cinco ~., lI!lllna, da SJha ..lhe., com-to 
unos essa medicina têm sido a GE'LADEI'RASM1l1tCJ\ PERFEITA I municam aospar:entes e 

~ 'pessoas, de suas relar.;Ges o '· 
primeira do mundo; durante vinte 	 li A ,R ,6 O N I G O @I contracto ·de casamento de 
e cinco annos ell" têm curado dy•• 	 '52 sua IiIha 's.teUaAlves com o .. 

pepsia e indigest!o, Qu6 feria o 	 1. " sr. José Pessoa. I 
riflT r<a1dcs • ·DAVID CANDIOO '[)A SILVA, Rua João l'into n.6, Florianopols ~ Fpolis. 13- 4-923. 

, seu doutor? EIl.. recllitar.lhe·h. 
(i~~~~~

Pulilhas do Dr. RicharcI.: Com. 

prll-aa hoje ao 8611. cbJ,gw.ta li 

6cará bom.. 


lIMA macE PARA ASMÃFS 
"A ~ .ri/u/in' Clmt broug"" é o . melilor un~!lento ' para a eutis. 

Dl've ler empregada desde a m:bS tebra influicia. E conhecida e utada 
em todo o mundo. Conserva a cua ea, maõs m:lcias e rapid:amente 

.como manda o rotulo, devolveremos immediatamente u dinheiro.do 
L~t~ria n~ E~tan~ , nlo produzir o eHeito ,que amiunciamos desde que ~eja tomado 

al!ivia a. excoria5àes. queimadunts, chagas e todas as irrita~õe, 

- -DE- menarel d. pelle. hdstam em receber 3 ,"V.fle!int ChtstÓ"UMg/I" 
custO......J·cõNf~ATÓ~~~éR~~. effeito sensacional, não tem dieta como originalmente acondicionada e vc;am que tem o nome da:

Sta. Catharina :a! ~~r~~~~~::::m~~q~~I~s;h::mX~~~~:, ~~~~~*~çfo:oR!~~~ida;~~~ CHESEBROUGB IIFG. CO. 
culose e hemoptises tomando-o convenientemente. Pela arção do 
lnsomnias, Dores no peito e nas costas. Efficacissimo na Tuber· 

Distribue 75'1. em )Irem ios Intrato de Guaco de Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen· 
tos de Igual valor, o CONTRATOSSE ê tonico fortissimo e se26 de Abril de 1923 ás 14 bOl'as dativo, principalmente do apparelho larynjo·broncho·pulmonar.Pu~ 


107' Extração-Plano P blicaremos sempre 'um attestado por semana,. differente, dos mi· 

18.000 BILHETES A SfOOO Ihares e milhares que temos recebido. l4:is o Gesta semana: 
MENOS'l5 	.1" O Se. Joaquim de Souza ferreira, esfabelecido á 


Rua do Rir.chuelo 421 , Rio de Janeiro, curou-se facil

75 'I. BM PREMIOS mente e, por isso, deseja que todos saibam o valor
PREMIOS do CONTRATOSSE, assim: 


I prelPiu de 30:000$000 Exmo. Sr, . pharmaceutico Reynaldo M. C. de Ara

I 	 3:0IXlf000 asgão: A todas pessoas que têm t0sse e fraqueza ge
I 	 2:00($J00 raI, devo aconselhar que tomem O CO ~TRATOSSE,
4 pr• .,ios • 1:000$ 4:1X8JOO 

!\OOS 4:000$000 , pois eu, apenas com 8 vidros, fiquei curado de uma tossea 
3~ 2()()$ 6:400$000 pertinaz que dois medicos me disseram ser de certa 
91 100$ 9:900$000 gravidade,· E' o que sincera e espontaneamente allesto, 

760 20$ 15:= pois jà tinha tomado muitos xarope5 sem resultado al
18 3 U. A. l' premio a 5tl$ gum. Joaquim de Souza ferreira-Rua do Riachuelo,3 2 50SI'
II 3 3 50$ :=: 421.- Rio de Janeiro. firma reconhecida, 

ISO 2 I 20~ 3:600$000 AHenQão. Quando pedirem CONil{A1 aSSE não devem 
180 2 2 20$ 3:600$000 acceitar outro medicamento. 
ISO 2 3 20S 3:600$000 
1000 milhares do l' 20$ :10:000$000 esta ~~~1t~IS~ae~e~o:r:sêórf~~r:g~s~ e~r°lc~~~~tod~'a ~:gs~: 

ia de·.Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro·Marra, 132-Viãro 
J.!IOO PRI!MIOS RS. 108:000$000 ~ Duzia.24SOO1J. 

_ ••=a'iL;Af~ 
Os bilhetes são divididos em decimos 

A gerencia ca Loteria de Santa Catharina obedece à 
direcção do Socio ANGELO' M. LA PORTA, que foi 

durante 6 ánnos socio·gerente da Loteria do Para fazer boas co:.upl'as é pt'echlo 1)1'1

Estado do Rio Grande do Sul 
 melro ler os annuRclos das pI'lnclpaes ca
sas commerelaes publicados u ' O ESTADOBilhetes a venda em toda a parte 

Os concessionarios La POI·tn & Viscont.i ~IIOOOl(X)(oIOIOICXlíDICX)lOO06:X~tOIC
Administração-Rua Deodoro n. 40 .!' )I0IO, 

fLORIANOPOLlS Esfomago Finado Intestinos
N. 	B. Os socios componentes da firma concessionaria da ' , õ , 

Loteria de Santa Catharina, nlo fazem parte de DigestOes dlfficeis, azia, prisão de ventre, vomitos, cn

°uutrasemPrezaS.loN '_ · .A' ,.-:-' ;' ....:1'.; j005, dores de cabeça, vertigens, dor e peso no estomago, Bter1caS'A 0 ". - ; gastralgias, gastrites,. l1epatites, enterite. agudas ou ... chroni
cas-curam-se êom o Elixir .eupeptico do Professor Dr. De
nlelo de Abreu-l caUx-no fim das ,refeições. , 

e L
fabricado exclusivam. ente com p.imentlio, alo contem I· · Rheumat'.mo, SJPhlll., Impureza do Sangue "s---

corantes artificiaes de especie alguma, conforme Eczema., d.rthros, ulcera. obronlcas e rebeldes, curam. , 


de:~s::~ 'iU~al~~!~d:a :tolr:~~~~:rt:n~;Ic!e- " ~ar~~'II,oo_'l:N~~:' a~~m:::.t':3~s "Je :eus~g:.~' c~~a~~~~do de I'COmpanhla da fUffiftS '-o 'c,'gatTOS
n. 78 de 29 de JauelI'o de 1923. ' Tosse, Broll«llUes, Astbma I (j U (j ' 

Fabricado escrul!ulosamente na o Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, excluslfi 
FABRlCI DE IOIGEIS E;~O M ANOE.L · ·· vam~~~':':!"~t~.~al~; :~~~~::~ed"e de e;:~:: ~~~:da.o ' I "SANTA @l"{UZ"Ij~ J-~ .• limam. p . ' !'umem as excel~entes _ marca, Ancora, Naná,Llll, Klumfl,

:aIO GEANDE . ' Neurasthenia esgotamento nérvoso ' Miramar, Onze e Epyl'<lo•. .E.t•• exc.Uentlsclgarrosacham•••
Pedidos ao Agente .Geral para este ' Estâd.~' . . ". a venda .m todas as casas di la ordem, nesta éapltal. 

6...,Ests.do do Paraná. " moi~!=~~;~~r:e.,:rl:.mPh~SP~:~~~ e~~rvaJ~sc~w~od~: ;'. RepresentaRle~o,:,édoP. Llm~
JOS.c. F. <9J...l1\:Vj\:)V\. !:C...alho'·-'Extraordlnario .consumo P~o. proprlos medlcos .:r Rua.Co.nselhelro Mafra, 43 

Rua Joio Pinto, 4 -Caixa Postal 42-Florlano."".I.is. · " qO·e':!·ImLu1~:;ioln~u~';{~5E:ll~t~'lfÓDuzIDA l'OR VElk ' E~dereço teTlégraphphico-:-Patl,ollma-caixa postal n. 81 
..~ , ,' ';;', . -,')'''''' · .~.MES tlnlestina~5. cura lapida. em" :: ' ' . ele one, ·16-FlorlallO,polls
"ri IX ....L. '1','. t. ·.cu i'éo~.o:'Plíenlto_W de , Alfredo' 'd~ ·"Carvalho: ," Ntlll\arcs dE! ., - .~ -. -.. - '-' - :f· 
A Sapalla a 'D$,paJilíO .~ , '. cura•.em:'d~Z':d:l; ~:I':~~:;: :';B~~~ft'rgántei. ' . ~nxevas,para easamentes 


DE ' : Qepo~ltarlos : gerae~ : ,Allredo;,de ' carvalho ci . € Ilaj' '
" .CORTllll,",S, COªTJN,AIlOS, Jogo. .....l'!'cam..., 
J I' G á J P 3 ' Rúa 20 ..de ,Abril, 16 _Rio.ide .janeiro ·. ' .. .. ,laV!>toriO. ......".....; . 
u 110 	 agego .rua 010 into n. .-a~aba ,de re- . S. Paulo o Min~s:"';Nas., prlnéipaes . L>rogarlas; ' . . , , . .V'tr~lel\1, .Slore.•, .RQl\I'~~l',·,Brlse;,BrIoe, .lrl!ho• .Pl!fa ,~•• 

ceber um grande sortImento de calçados para homens, . ed . te " . p . ta., _ . ,h. me ...• ..• , tlu . u .'r.,'.". . . .. .. . 	 . . . •o.••R1trad. , ., ". .,11 . ,an. . ...• 'e ...... ' . tte'.p..r . • ,q. e " , ..I)1.• IIQs.oulro.s.. a.rl..lg.Q•... CO~I.o:çe senhbras, saltos baixos, altos e á Luiz XV. ~ . . ;I_r : . ',. . Jlxpq81~Ao" pe~m..nellte ." no ES.Ql'lptol'lO ' do 
Preços convenientes. Fazer uma visit& á' casa 'Oa' . . :, .-., .. . . , .\ , 1~~pl'e8entante 

aeao. 	 ' ''''1lI~)l~~~ ,', EJy.s!~ · Si~Oes Rua 'Tlfsdentes, ~1 
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