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ANNO VIll 
N' 2632 

N. avulso 100 rs. 
Atrazado 200 rs. 

Jornal independente e de maior .circulação.em Santa 
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.A';·Saude~ 

tiaMulher 

doenças 
~d~uiero 
t 
l .' 

.) -Muitas senhoras, nos:.
"seus trabalhos domesticos, 

'nas .suas lides caseiras, 

8ão, com frequencia, ata

cadas de cansaço, dores 

nas cadeiras, nas costas, 

nas pernas, peso na cabe

ça, perturbações da vista, 


·dormencias, palpitações do 

·coração, dores no ventre e 

no estomago,-sem que pos

sam atinar com a origem 

desses males. Não coube

..,cendoacausa de taes palie

· cimeP.tos, as senboras logo 

,os attribuem a fadigas phy

'sicas ou a excessos de tra
·balbo. Entretanto, não é 

·assim. Todos esses males 

:provêm de uma causa uni

:'ca: Doenças do Utero e 

: dos Ovarios. . , 

~ O uso d'''A Saude da Mu
lber" é o melhor trata


', mento que uma Senhora 

,pode fazer em beneficio do 


;Utero e dos Ovarios. " 

~ A "Saude da Mulher' é 

·um remedio seguro para as 

· flores - brancas, as colicas 

· uterÍJ18s, as suspensões, as 

: regra8 .dolorosas. a falta e 

:,a ea~88ez de re'"graa, 08 

;incommod08 da edade cri 

~tica~ emfim, toda8 a8 Do

; .~ças.do Uferoe.dosOva

~~IO•• ~~."7f~~~·· ··.J ):~~;~ú//..~ ·~ l~~:::-'::: ·.: I 

DIPLOMATAS 
N.20 D~'icio8a Mistura 

C· d' LMARCA VEADO Igarros e uxo 

- \ ' 

UM MAGNIFICO;PEPURATIVO I! 

Sem &10001, dB bom J!làd81l '~' eltraordlnaria B~a 

O LUESOL 
- DE

SOUZA SOARES , 
PODBROSO DBPUBATIVOTONlCO 

Pode ser usado por todos; ~Q
mens, senhoras e crianças. As pro

prias mães Que amamentam e todas 

as pessoas delicadas podem segUir 
o seu uso. 

O LUESOL de Souza Soares 

foi experimentado com ruidoso suc· 

cesso nos grandes hospitaes do Rio 

Grande do Sul e Capital da Rep!J;" 

~~c:~oef1i~~cf:?stitue uma garantia 

O LUESOL é, pois, O melhor ' 

~Tour~~oC:S~ ~~e ~~dl~:~~~:n~~ 
pene, rbeumatbmo e todàs 

as manifestações (lu. SY1lhillj. 


Encontra-se á venda em todas as 
Pharmacias 

LUETYL 

.. o m.elhor reft\edio par. o trataft'lento de 

toda. a. enfertnidades provenientes da. 
impureza. do .a.ngue e da .yphlll•• 

" Poderoso fortificante. -li 

UM SO' VIDRO fORTALECE E AUGMENTA O 

PESO DE I A 3 KILOS E AS VEZES MAIS 


ffi 	 ffi 
BnilO Ispetlfllo adop· iJ!!I!OJerei!ido oelll 
lado DOI hOlpllael do espgllalislal pm oIra· 
fxerlitll Rda Malinha lamenlo edlagnosfllo 
depois de Off\[IILMEft· da Iyphilil, por li! de 
TE, esludado! experl· elfello muilo lapido! 
!llnladu, filando pré· absolulamenle Inof!ln· 
lid.qoleuInlomparavel 11'0 i qu~lqner Dlli· 
... valDr . . 111110 

W 	 W 

Um vidro de LUETYL vale por cinco ou dez 
de qualquer outro. Experimente. 

Tonlllnd~ um vidro dt Ludyl fl 7140 sentindo mel1wra, "no de
verá tomar outro, porqDfl nao u1Ilindo melhora alguma, O que 

~o(f're fk10 ~ devido sypllili.l ou laJlgu.e impuro. 

CUL.INARIO 
Fabricado exclusivamente com pimentão, não contem 

corantes artiliciaes de especie alguma, conformedemonstra a analyse feita na lJh·ect(...ht de Hygle. 

Ile do Rio GI'ande do Sul, Certlncàdo 


n. 78 de 29 de Janeiro do 1923. 

Fabricado cscrup.ulosamente na 


FABRICA DE MOAGENS SÃO )\'l}\.NOEL 

RIO GRANDE 


Pedidos ao Agente Geral para este EstadO 
""",Estado do Paraná 

dOSo F. C9L'I\ VAf1\. 
Rua João Pinto, 4 -Caixa Postal 42"":Aorlanopolis 

Companhia da fumos 8 
"SANTA <9IqUZ"

}'umcrn as exccllonlel marcas Ancora, Nan', LIII. KlslmA,
Miramar, Onze e Et,yreol. Estes excellentes cigarros acham-Ie 

a venda em todas as casal di la ordem, nesta capital. 

. Rcpresentallte-José do P. Lima 


. Rua Conselheiro Mafra, 43 

Endereço telellraphlco-Patrollma-Calxa postal n. 81 

Telephone. 16-Florlanopolta 

Rio, 3. o Estado. Dizem de Belem que está sendo 
esperado a cada momento naquella cidade o avião "Ju 1
kers", pilotado por aviadores alemães, e que partiu de 
Cuba Com destino a Buenos Aires. 

E' poslivel que o apparelho chegue hoje e parta ama
nhl em preseguimento da travelsia, caao não precisar de 
reparos que obriguem os aviadores a se demorarem ali. 

.-\eutisde 

_ças a 

ilUe não .. 
presta" de

vida atten

çio6 am.i· 

nada com 

o usodesa· 

bllo usual. 


Todos os 

Paes cuida

dosos usam 

para 88 suas crel._.a& O afamado 


Sabonete de Reuter 
OU' ..~ • virluf!e de COft!>'ervAr-lhe!i a cuti"! !!!lave e bnlb.. ut-..; 

como o .üm ~ perfumada qual um,.. Oor. 

fMam-seus-seguros Maritimos e Terre~tres 
.Na @ompanllia 

'~Lloyd Sul Americano" 
r\<3ENTE ELY8IO 81)\'1068

RUA TIRADENTES N. 21 

Enxovais para casamentos 
CORTINAS, CORTINABOS, Jogos para cama~. 

lavatorios e mesas 

Vitragem, Stores, Roule3ux, Brise-Brise, trilhos para '!lesas e 


muitos outros artigos. Confecção esmerada 

Exposição permanente 1no ESOl"ptol'io do 

)''''presentante 
Elysio Simões Rua Tlrsdentes, 21 

Juiz de fóra, 12 de Janeiro de 
192\. 

II1mo. Sr. 
Eu, abaixo assignado, alfaiate, 

residente nesta .idade,.!l rua Bota
nagua n. 107, t.nho o grato prazer 
de communicar-vos qu~ , tendo \lado 
aOI meu! filhos Maria e Vasco o 

~xa~:~:~h~~g ~7nR~~l~~~ eRI~S,ou~~ 
200, afora outrafi que não c,:)nteL 
E' extraordlnario o vo~so \'ermiru
go VERMIOL RIOS ~ Faço·vOI este 
attestado afim de patentear-vos os 

meus agradecimentos pelos effeito5 do 'VERMIOL RIOS e 
.~ mesmo tempo para Que outros páls de familia que 
amda nlI. o conheçam. o empreguem. de preferencia, nos 
S~~&:~~~~:n~odeis fazer desta o uso que entenderdes. 

00 amg. Oba:. e Crdo. 
<Ass,) .10.':' Pf\relr~, de Urites 

O .VERMlOL RIOS. de Chrispim A. Rios-.Vermi

::~oi~~rn!~iIV~ í~~:;e~~?~o?a:e~~ee~~~as~m"~~~~;:1t~s p~~~: 
~ag~~:. ~~oagi~adedM~~~Si~5?:'R~~itd~ol~n~:~a Gomes 
(Bulias em Portuluez. HespanhoJ. Italiano, Francez. 

Inglez e Allemão) 
Evitem as imitações e falsificações, exigindo 

sempre Vermiol Rios, de Chrispim A. Rios. 

~~~~~~~~~~~~~~!)~~~~~~
~ 

t felisberla Eufla
bia de Souza e Sil

o Ya e filhos, profun
. . 	 I. damente COiist~iilói· 

I' das pelo passamen ~. 
'~~I~~' (, . I to de sua prantea- ' 

.... '. 	 ~ \ ~ 11 ~ da nora e cunhada 
,., "1 ' . = ' MARIA CHE1\l1BI. 
r~:;,.1'~;::~:::':; NINA DE SO':ZA tJ SU.U.';:!' ~ aDellli... eatal't'ho, ae.J occorrldo na Cidade de Lages. 
• '., (lô", DO oo~lio, ria., vêm çonvidar a todos os paren~ 
~8p o, pall86t. o In\eetlftOl.: 1el e plssoas de suas relações 
poataau, GOIIueluoh.e, CClutu--- para assistirem á missa qlle man~ 

:.ae. '? ou'Cra: t;ttermictodcs que dam celebrar, na proxima quarta
j::'~""'.<Iol>_dltaUleD~ .•eJ:te~ felra,4 do corrente, na Cathe. 
r· .~ . . dral provisoria, às 7 H2 horas 
I S' p ~eo Mlpladro fortift-· pelo descanço eterno da saud,)S~
doa;:.,: :::r~em~i::~~d.. extlncea· 

~~ ·tJalto .. depoalt..rio ~ao . Por esse piedoso ado de nos
, I~ ~.~.. sa IInla relllllo se confessam 
,. _-"--- • .,-.~ . J Ira'". Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- .. .\ 

!!I••••••••••••".'111'1· Ó 'ph5Ble'ilíá: ' da ' O acido 
Que Ii1ferlio 1 .. . · imirúsra'cã0:.j;""" .. 	 MISSA···· 
UTERO DOE"TE I .'<' . n •. . .. 

Que Sofl'rimentos Horriveis!' 
HOl'riveis ! I 

Palpita;-~sdoCoraç.~o, _<\p!!rtoe Agonie. no, Côffl.C3Q, rnltA 
~e Ar. SuincaçÕE:::', Senl:'açào. de Ap~rto na Gargàutn. çançaços 
Falta de &>mno, Falta. de Apetite, Incommodos . .do Estbmll
t"ll, Arrot<';l Fn'quentes, Azi", ~o,,('a Amarga, Vcnt("!ili~des 
l1a Barriga. Enjôos. L!\tejamento e .Quí'utm-a nu Cab~\~1, 1'('''0 
tln Gab~a, Pontadas e Dor",:'! dt> t:abe\-"-U, Dores no . _~ei to, 
no~ 11:15 COitas, Doreo: nrlll Cndeiros, Pontad niol f!' Dote;s no 
Yentr~ . Tont.uras, Tremurs.!l, E..<; citnçt\es Xerr~~, EscnreClnH'll. 
t('·~ de "ista, Desmaios. Zunihido 11(>S OU\'idos, Yerlip;(>ns, 
At~que:'l NeM'os.:>8, Estremecimento.!!, F(\rmigll.lllent..'"Is Subi tos, 
Cnimbrns e Frnqueq. nas pen13s, Suores Frios 011 Abuudan
te:'!, AI"Tel'iC's , Dormeur.ias, Sensação dI'! Calor em nift~n:!lI tes 
Pa!-u's do Corro, YontadedeCboMr ;;;f'm ter Motivos, ~llthqlle. 
cimento da ME'moria, MolezadeCorpo, Falto. ~e An imo parnFt\zer 
'lualqner Tr-abalho. Frio n08Pãs e nas MiiOS, Mancha,sca Pelle, 
Certas Ff'rid1lSl, Certas Coceirni',Cf'rt!l.s Tossps;Ataqnesde Remor. 
ToiJlI..",etc. Tudo ilfso póde serc.'\usndo -pelas Molestiasdo U tero!!1 

Ate o Gt:nio dl\ Mulh er ode nc.'1.r alterado e dla de nle. 
~.. que era, l-'!lSSl! ' zungando.se iaci l. 
mente pelasconsas . 

Sentindo Rlgmu destes Senhora de\""e logo dcscon. 
n:u- que o seu Utero esta solfrendn d~ lntlamnç.ão! 

O L t.ero i< :l5Sinl quaudo elle e,;t.A DQellt-E' t-odos -09 outros 

OrdL~ sentem tambem. , 


A rT(l\"3 de que tudc \'em do L"tero Do('ut.e • que cÇln: -a 

Cura dene Orgào todos os outros Males de,;apal'~Celll e (\ ~n
lher sente·se outra, como que resusritada., alegrp. t'-,)U! n Vida e 
Ct1m o :\1 n11l10 que lhe parccia dumnt.e a molr-st iR um \TerOO• 
deiro hfenlO! 


Cure-se ! Cnre.se! 


Leia: 	 REflnAIIOIl GESTElIL~ é,:e'j~':'~l~~ 
~Catarro do Ctero, as iutlnmaçôes 40 U(,l'O, a Frnqu&Z& 
do "["teTO, a Anemi:l, a Palidn e a Amarelidão da.; .Moças, 08 

Tnmore!. do 1:tero, as Hemorragias do Utero, as .Dores e Co. 
lieu no Utel'o, as Dores dQ>J ovario~, ao> Mentruações Eu. . 

li:~:na~:i~al!o~:sM::8t~'!~~~~'\ JSI~~:~~~d(li,,\}~~rzü:~·· ' 
çll.e>, a Pouca. }[enslnlnção, ao .HYilteria e 08 At&'Jue8 'Nervosos, 
a Ql1eda on Descida do Ctero, os AbortOi:! e PS Hemorroidas 
das ~enhora8 ! .
. . 

Leia ainda: lJTEIUXA lIo unicoRemedio que cura 

__o _'_~"_ ~ Flores .Brnncas, 0$ cor~ 
rim('Dtos Antigos é Recentes das SenboT.ns, 
uPurgaç/oes e a Blell('lrTagia da Mulbér!! 
Só! Só I Só e Somente Uterina 
é que cura o Mãu Cheiro e t) l!~etido dos 
·Corriment€ls e das Flores Dl'sllcns ! . 


Toda Senhora deve ter serpre em sua casa alguns Vi
drosde UTERINA eoulroode REGULADOR GESTEll<A 

1•••••••••••••••••••••i 

",,1,"11 JeuHrOI':l.C·.1 MI''''I '" ..1°1'1'" J. Vi. ,i. 'I'rlll' J um emprest,mo, que.~.w ... 6f a "'Wã '~W'iilUi"ltQ l y MHM ~'"" ai ",IW I 8 i íII a11mente, se paga pelo traba.ho be vemente fendas o pnnclfJc Osaka 
J TI '~IJI 	 I neflclaao. e a prlnccza Hlte, Que Já tinham~Ol Ilzr&jIiIIIl IIID ~lIIIIa ·0 governo federal tem, por- entrado em coma ao ser dIvulga

~IO. 3-0 Estado-Regressou ~~I~~~ ~~ p~~~: ~e3s~~ 0g~~~~~e~~~= da esl:t dolorosa nohcl~. 
~io. 3.-0 Estado-~. t~legra- 1 h~Je de B~Uo HOflzonte, a,opde rente lmmigratoria, desde. que, - ..----- ..- 

phlsta ~d&ard 5!)bo~a l.nJCIQU ho- i fOI a pa~s,elo, em com'p~nhla de para o transporte deUa utilize ús I ~ 
je na 1.•R..t. ~. 'olrei•• uma · sua famIJo •• o sr. MIOostro da nav;osdo L1oyd. . ~XOllel'at:õrs 
sene de artigos sobre os Tele~I· VlaÇa.". cConcedida a passagem ao O sr. Protasín Lea l, quarto es· 
graphos. onde suggere varins ai· _ immigrante.- com co ndições de cripturario rio Thesouro do Es
vilres a serem eMudad.:Js e ad~ I . re.:..embolso, so nos faltarz. ter em tado, foi exonerado a pedido. 
miltidos na prox im.a reforma do DEVOL'TE-SE cónsideraç:io, para que posterior- Tambcm a pedido fOI exone. 
reg.l:lame.tlt<') dos 1 c!egraphos. O DINHEIRO m~nte 3portem a nass.as plagas fauo ° sr Carlc:s LU1s GC\ acrd 

~. sahldo que nenhum tel~gra~ a quem fizer uso do .PElTO- rt;J1.l hares de ~raços u~els, as des- do c:.rgo de tahellião do publico, 
phlsta faz parte da comm.l~o RAL RQUSSELET. c não al.can- pesas -de altmentaçao a bordo judicial e notas e mais annexos 
nomeada para elabor~r a refertda çar o resultado desejado. Mais de Essas mesmas podem ser levCldas da comarc;} de Brus~ue. 
refr,rma, o que ronslltue flagran- 15.00') pessoas completamente cu- a credito do Thesouro, para en- Por convcniencia do serviçe, 
te injustiça á numerosa classe. radas em pouco tempo garantem a contro de contas com o L1oyd.. . foi exonerado O sr. Theodoro- .._-•._~- Iincon1estavel efficacia do -.PEITO.. . wanderley guarda do llhesouro. 

RAL ROUSSELET. em rodos os - - - '---~- ' 

Prisão da Ventre ~::;;~~n~:s T~;gl~~s ".:\t~~~m~:!~ ' " -~._.-;

D. pr;.'o. de venlre continua O .PEITORAL ROtJSSELET. que TERRENO ft ltn• UM UIIC I '11 ftU , ."tr~
rtsulta IDJurl 8 para todas as par- supera ,a todos, Leiam com atten- Compra-~e um terr-eno que te- lllil'ÃiI "'1I1IIIt, W6 rll "111 ti 
'ti do corpo. A prisão de v"'~re ção o folheio Gue acompanha o nha no rnlnlmo 30 melros de fren- Rio, 3-0 Ellado-Avisam de 
caURa enxaqutca. de.o~dtn& bfiJo.. frasco. Exija o "PEITQRAl RO- te por 80 metros de fundos e que Berlim que o ministro do Thesou-
UI, dyspepsla, ntrvoSIII'ID.. S3n.. USSElET., sem que vos darao seja no perithf'lto urbano desta ro Heinrich Albert cujo posto 
"UO impuro, 'Ilta de 3"pltltl. As outro qualquer que lhes -de mais cidade.lnformaçOes .AO .Inr- 'IIra- AC~b3 de ser suppri'mido 'oi 110
1'11111'11 (lO Dr. Ayer produze'J1 al- lucro na venda o que estragarlt I mbo$ Co "'nos à Pr ç 1& d " d R • 
livio prompto I te.ura. (12) vosso estomago esperdiçando vos. él m I , a a e meado ministro as econslruc-I 

I.li",~ }\'G,~reITf.~t'l.;dOt ~%n~I. . ; ,oezet".t o· . 
J..... , ~iº,._ J,. _o EsladQ. o coronel 
l"OaeliefNetto foi designado pa~ 
I ra promover na Europa Central
a propaganda da" iminigraç~o 
para o Brasil e de pr.oductos bra

sileiros, principalmente matte e 

cacá~_ " 

O mesmo sr. acaba de dar im
PQrta{1le eiitre\,ist~ it. .. Noite- O el.cesso do nCldo IU1CO no sana 

tratando d.ai.mmigraç.:io• .Diz elle~ mo, d~nedo~ :C~n~~:: ~olo~~~~~:td 
-·Como um doos prlme,lros P3S- debilidade dos rius. 
S~s d~dos e~ pf.ol da , Immlgra:- . Os nlimentos de diffi.cil digestão, 
çao, fOi orgamzado_.n~ Alemanha 8S bebidas alcoolicas, o trabalbo de
e na:. Austria um plano Que me- masiado e os excessos, 8.ngmenta:o. 
receu O apoio ' das' àutóridades consideravelmente a formação deste 
do~_ dQis pai~s,g\le:. Q julgaram \"eneno até O extremo de tornarem 08 

excelle~te ,Esse plano visava en- rins fa tigados pelo esforço que faze?J 
cal1)intiar para o 'Brasil, desde paTa. sepa..ral.o do ::Iangue por meIO 
logo, 5.121 agricultores escolhi- de J~~a~~d~ hv~enica emoderada, 

dos, .c0 l!1 passagem d~ reembolso. üacilitli o trab:l!ho dos rins, e dimi-Infelizmente, a po.stenor falta?e que a formação do acirf(, urico, ed
v~~~a or~amenlan~ nao permlt- tnndo-se qne pll(' ~e cry~tnli::le e de· 
tiu :.Qu,e m~!t~s .."QultO!? awiculto- pOl:lit.e nas veifll:l, musc\dos e juntas. 

I ~~Sst~:~:~: l~o:~ast~i~t~~!~~!ã~S~ In:~!~~c~al~~n':e°s~~~;;;~:~ ~;~~ 
emb:iri;a~ para aqui, lograssem o este.'! orgios, IH\O HÓ?S defendf:m 
seu iniento~ q"ando a agricultu- contr>\ todas ns enfernlldndcs, como 
ra,i"a'cionaf: carecia (e carece) de tambem Rctuam com ~xito nos casos 
b ~. ,. - ,. . I t clll'onicos ile rbeumnt1smo, ~or lomraço~, e, esses eram e emen ~s bar e 8c:aticn, hydl'Opcsil\, mflama
de primeira ordem. por serem \~i10 d08 riml e da hexign e todos os 
gente. do trabalho e de bons cos- domais transLOI:nos oc.caijionados pela 

ItU~~:'correnles emigratorias pa- pre;:np~'l~ia~cj; F;;;~er não arte. 
Ira o Brasil, seja de onde fOr, ctam os iUÍ!'gt,iuos; acturull directa
nao podem ficar estabelecidas d fil; mente soL"e os. rius. e a beJ.:iga ~fl n.-!o 
modo proveitoso e seguro si não uma ~cçàn, an tlseptrca, pl'\!veutl va e 
houver continuidade de acção da Cl11flt lVIl.. S,io amplameute rec':"l1men 
parte do gov~rno no sentido de .und:\!'I em todo o mundo, desde ha óO 
nao serem interrompidas por fal· allNo~;b\lrn mcdi~mell to para OI! rihS 
ta ,- de -recursos · or~amentarios. e tão; afnmado.como bfl Pilu/as de 
Como nesse caso, os maiores . e Fosler, as quaes se ,YCllJem .em. to-
mais uteis esfúrços se perdem; e dllB as pbsrmacias. Peça o nossoJo
desta f6rma apropria acção dos Ibeto soove as doellçns rellae~ e o elJ
agentes officiais encontra, de- visren.o;;..absolutamcn~e grat.ls, 
pois, no seio da população que FOtiTF.!J;l~:\lcCLELT,AN Co. 
tende a emigrar as maiores re- Caixa PO!1tRl 1062 
sistencias. ' - -UlOlls J:molro 

cA situação actual da Europa - --.- - - 

I:i~~;~~ d1:~::::~i;:;:~~~::~I~;; Prln~I~la ,lltllllu ml um ~la'lt!l 
Ique lhe convêm, pois os roa. em 'LI!' I'C" 
grandes tevas, faltando'lhes só- &UillDlglllil w 
mente recursos para a viagem· 

I' Mas, de acôrdo. _com o reg~la' Rio, 3-0 E~d:l-De Bernay
menlo d~ reparl1çao que dlflge com municam para Paris que, em 
esse serViço, o gove~no, . conce- consequenci~ de um accidenfe de
Idcndo passagem ao Immlgrante, automovel falleceu ali o princi-
Iapenas lhe faz um adeantamer,to, pe Hlto c'unhado do Imperadorpo~tenor: do Japão FIcaram tambem gra. 

D. 	 FranCisca 'Formiga 
Cardoso 

Os filhos, , irmã, nÓBs. gen, 
·TOS, "netos. cunhados e demais 
parentes·de 

D. FRANCISCA FOR
MIGA. CARnOSO, 
mÍlndam celebrar . missa de tri 
gessimo dia, por sua alma, sab, 
bado, 7 do correnle, ás 8 ho
tas, .na igreja "de ' S. Francisco 
(Calhedrai ProvisOria). e para 

acto de . religiãO convia seus parentes e amigos, 
aos quaes se confessam, d.·s 
de já. summamente gratos. 

ti 

--- ------------ --__4-'---__ 
O cDnflic~o na occasiáo da posse ·1 .L"'~lla Fhral"o 

u 
aént',!a emna,;s_

c::> "" 

das usinas Krnpo tural 1int~ra para o cabello e bllr
• 	 ba , côr flrme -preto e castanho. 

~io 3. O Estad?, ~izem. d.e ~~et.,~·()leo H a,Y;I . én ~ ~o~ 
Pans que, commentanao os InCt- maIS ef~lI;:az para exllngUlr a cas
dentes de ante-bonrem, os .p~o- P:3 e eVitar a queda e embranque .. 
prios alem:l.es, segundo notiCias cimento do cabello. . 
r@cebidas de Essen. reconhecem Venda nas boas casas. ~edld!?s 
que só cepois de ter sido alvo a Alvares & C. Rua ROdngo 511. 
de pedras e blocos de carvão foi va, 36 C. Postal, 986. 
que o destacamento fran..:ês 'fez _____ _ 

em lingua al~mã vàrias intima- . • 
90esa~s maDlf~stantes, deu al- O Centonarlo do .CamOlo 
gUris tiros para o, ar e. ~endo . Castello Braneo 
que n:l.o era atte~dldo. abrIU fo- A Assocl açã~ dos .archeolo&;os, 
go sôb,e 3. mulhdâo, matando cem sede em Ll3boa. de a\:cOrdo 
1,0 pessoas, ~ujos funerais se rea- c?m a dellb.e~a~~o tomada ant~
It.zarao depOIS de amanha, e f;- florm~nte~ IOICIOU. por intermedlo 
r,mdo gra.ve~lente 23. C?utros •O da sua dl~ectorla, os t~.bal~os 
ficaram Itgelrólmente fendas. preparatotlos das cerlmom8s, 
~lIegam , nO ,entanto, os ale- c()~ que serA cele~rado o cente

!"ães que a agll~ção deve ser narlo. do ftaclmento do grande ro-
Impputad~ á Indl.gnaçao espon- manClsta port':lguês Camillo Cas
tanea d0s operar!os e nao aos tello Branco, a 16 de Março de 
d"ectores das USlnOS Knipp, 4 1925. 
dos q..,ais, como é sabido, ~uram Aquella Associação iA couta 
presos pelas autoridade!' aliladas. com grande numero de adhesOes. 

_._,~.,-~. Apolice perdida 
NOlucaç.õe~ Perdeu-se a "police estadoal 

n. 44t do valor de rs. 200s000. 
O sr. João Martins Vieira foi Oratifica~s e a quem entregar na 

nomeado quarto escripturario do redacção deste diario. 
Thesouro do Estado. 

Para o c.3rgo de guarda do The. 
souro fOI tambflm nl)rneado o sr. 
Amerlco Gomes de Melrelles 

__ _ •_ _ 

Dr. Everardo Backben~Br 
I 

est~eC~p~t~1~g:rd;.0~:~::~d~'~sac~ 
kheuser, nolavel engcnheiro 
orasile;ro. professor da Escola 
Polytechnica do Rio de Janeiro. 
e que representou o Estado do
~io, durante seis annos, na Ca
mata de Deputados. 

S. S. pretende fazer aqui e em 
algumas cidades do interior, COll':' 
ferencias de propaganda da 50. 
ciedade Brasileira de Amigos da 
Cultura '}ermanica_ 

A I 
culis é a Bel eia 

o crome de cera I'nrificado 

, . é 
<? 111<\15 po~er(Jso renovador.~a 

CutlS e o maiS podcrúso aUXIlio 
da belleza.. , . 

DistribuIdores: 
l'·rnnk Llo)'d Moe. 

EllE E'RECElTADO PELOS 
EMINENTES .... EDleos: 
O:R.S.WALTER SEIiG, 
AMl.ItU:O lAASll.IENSE. 
CAAl.O ÇOMi!I'tAl.E.DIOGO 
d' ·'A~IA,~J.<k"OVA._ 
(,ELlO ttlFA.NO.U(.i.TCo. 

Usado (l4Sant1~s.. dA 
MiJ~""t:()!'dia.. 'l)Sp"·
!'U€5/fl!.i7'be,·, I eS~. 
Cdthil,rntd. elt. 

10 dinheiro. . Novembro. çOes, 	 Rua da Alfan.1ega, 108 

.Iut;;·-I-I~ I DOU ~~·fGnn.rn Soe. Cath. de Lelt'as RI!!!!! ~~~r~ I SDU. I·	 RIO DE JANEIRO 

R,., 3-0 Eotado·-DlZem de IYI UJ.'U 1 	 . '1=-----____.....0-••
Roma que o ~r dr, Epitac10 Pes- UI Em sessão de AS6cmbléa gc· Está ergUida, no Lugo Bcnja- O 

.oa partrrA daquella capital com ral, reunlram,se hontcm na séde mIO Constant, a linda herma de '. 'Grande Remedio das {Senhoras

dtstlno a Paris na pr~xima Na A. veulda Het"cl- do Instituto Hlstorico 08 tnembros Cruz c Souza l em tOrno de cuja 

quarta-ferr. . Porém. em c,cur' Iío Luz vmuln'IIC lImn da Soc;edade Catharinen." de Le- base Já foi assentado ° melo·(,o . . .. -E'- A FLuXO-SgOATI NA ' 

Mo, passMá por 51cna, f"orença, CaMA. nova, COIII tel"· tras, p:-osegmndo no estudo da e está sendo plantada a gram! Porque cura Colitas Uterinas em 2 horas, 5us..;: 

Montt Cat;nl, Salso-MaK~lore. I'CIl08 nó Illdo e 110S. r~,!,odelaç~o dos seus estalut~s ornamental. . t pensões. Hemorraghias exceS.sIVllS,lnllllmma""es,

Veneza Mila. e pelos lalOS de r · '1 . I r - ' e, reglmenlo Interno. ' No flroxh.. sabbado. ás 5 ho ~ O' d d' ~u 
C',mo ~ Maggíor.. .UI1( OS. . Il ol'mllçoes. . E' de 10llvor a boa'vontade,do rasoda tarde••erA eflectuada I ...os vartos e lo as as oenças do Utero. 

. com· o prOlll'tetA.l·...' que os inemhros da IIlustre ag· SUl Inauguraçlo. Na edade critica das mocinhas. regula os pé" , 
---.-.-.----- lia redacçilo destfl sremioçlo lO ••ntem· anlmadoa rlodos mensaes, e nas senhoras evita os Tumo(e$ . 

dlurlo. P.~ra Ihc,dor lima vida producto- . -----••---- Uterinos. 
,.' ~ . JO ESTADO .. ra :m~~~1 (quarta-feira) 'S 7 ho. Dcsignacio Nos Partos; dIminue as Dores e as CoUcas e 	 ;aiPrf'{·llIa-!l" dI' menl- NoticiAS da.fmpreolllt raa.r. , m.esmo tocai, r"II.•or...",' .0 Ir. BraulIo da Silva Freitas ,evita as Hemorrhagias"Antes e Posl Partum. 

' • " Rio, 3-0 .Estado-A Impren- nova se••ao. para a qual 010 401 ~eslgn.de para exercer o ca.- . Em todas as drogari~sdo Brasil. " 1)111"" parn V(HUledOJ"''', sa noticia a ~roxima viasem do convidado. todos quantos dese- Co. 'de agenle-fiscal em Nova
til,st., dlal·!". Ir. dr. Herclho Lu. ao RIO. Iam o renascimento da Sociedade. Trento. . , 	 . . (: 

~ . t 
• ' l o Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:eslgn.de
http:NOluca�.�e
http:alem:l.es
http:flagran-15.00
http:traba.ho
http:SenboT.ns
http:lntlamn�.�o
http:zungando.se


o ESTADO'-Te'1e.-feira .3 de Abril de 1923 

LUGOLINA & 

do DR. EDUARDO FRANÇA I os DOIS JUNTOS REPRESENTAM I CAROBAE M.AiNACA' de HoUaílda 

preporado ,pelo Dr. Edu.rde I'ran\ll\pa:~Ik,U;'. :~i;~~ =:~::i'a '!f. ~~~~~~~:~~r~:m:dr~·br~::~~t ::::t~d:oS I ., IDEAL DO TRA1A.MENTO I O rei dos depuratl,ol oarl I tu,. ·lnloml de ' syphllls, l.pu.... dO ".cue, 
nl Europl, nl Amlriel do Nortl, ArEtnliol, Uruguay, Chill, Ile. I Preço de cada um 3$500 I ,b.umati,mo, feridas, tIon., etc. . . 


Uni~oa depolilariol no Brasil: ARAUJO FREITAS .r. C. - Rua dos Ourives, 88 a 90 e S. Padre, 94 - Rio da Janairo _- N. Europe : C. ERBA o A. ' 'MANZONi - MILAO - ITALlA 


o que o chanceller I V·lda soe·aI IO.Joaquim OOrríingUeS!
declarou á imprensa : I de Oliveira 

Rio,3 o E;'do. Informam I' .. cc . .-.--~-·I Mães e arvores Passou honte", mais um annl' 

:~n~e~:~~ a!uel'~r,,~~st::,t~~~i:!~ Anuiyersa.·i.os I .pV:~~iOJ~~qE!~:fg~~:~:i~:'~::I' 
.Iea, lOi~ no lar dlsereto 88 soberanas,

ce'~;:U~il~~:~:S~e~esS~~~~r~~~OSl FA.ZEM A.NNOSIiOJE: Al'Tores,soiB artlatas oa deTesa: eU!:~i=::t~d~l;:r !~it~:a.p!:~
desde o inicio da occupaç20. a Senhoras: TeceJs l8St88 de folhas eom as Uanu, loas e por todos es cathoUcos, 
Ale",all'jla e o mundo tem espe- Margarida Oaasch e Ber,.r. figurinos modelos d. I•••••• " .cl.slastlcos de.sla capital. 

~~:~:::bj:C~~:~: ::S!~~ ::ç:~~ dina Rita Machado. ' .1l~8, sacrosaetas anores homanas 1 ta.Ec~lec~~:~~~~f~:~ s~I::~~d:; 
Ffiizmente. um dQS mais ,J,stu- Senhorltne: Arvores, santas ml:s da Nat~ez:. t f Cathedral Provisoria, cantada ROBUSTEZ 
tos estadistu franceses.Lotlcheur. Christina Zomer e Maria José ~r,ored' tP088~ 8n ~r~T08 Dl °dsaDo:S p310 Rev. Cura e assistida por 
nu:n discurso publico, 3presen" Nunes de Freitas. ias, e erm 00 ass Dl T088a gran ·eza todo o clero da capital e por NA VELHICE 
lou ba pouco os motivos pC'or O' mies eatharlneose8, vossas filhas, muitol fieis amigos e admirado~ 
que os Iranceses se propOtm cor~ Srll. Rebentos 88tlv888 do V0880 amor, rei de S. Exa.. Gozar a vida nas ulti· 
tar a zona rbe!,ania d~finitiva~ Manoel Francisco Roberg. Ri- E de888 amor nativas maravilhas, As associaçOes de S,enhoras, mas decadas não só é ~atte da Prussll ~ d~pols eman- cardo Bosco, tenente Leal de com aMe na Cathedral oram em 
clpar essas prOVlnCI'S alemJs, Souza e o menino Romeu Sch- c:lnjuncto cumprimentar IS. Exa. logico, mas poosivcl. 
f Ú'.fn'.Cd'.o.ld. ellas um corpo politico milit . Rewma. offerecendo-Ihe um artis.... -810 ponlndolras arvores reHze8,

Arvoreta8 que estio agora em nor, tico quadro--A velha Cathe- Provae-o 'Iomando 
So te L h EU Esperanç.. de mies reprodnctrlses I dral q e r t 

es~iilc~':clar~m::t~ ~~r; ~AI: \rit\jantp,s poSi~Jou.C~~~'~..u ;o\~ec~-:ne~~; hJ EMULSÃO 
manha, por terriveis experien- !3arreires filho melhores do photographo artista 
d.s, sabe ha secuiol que a po- Dr. H. Rlchard No ado da olferta discursou a n DESCOTT 
liIiGa (rancesa visa o desmem- Do Rio de Janeiro, relilressou ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Exma. Senborlta Edésla Aducci,
bramento da Alemanha. Nao ha , hontem o nGSSO conterraneo sr. -: digna Presidente da P. U. das 

porem. outrl respo~ta para iSS8, dr. Henrique Richard. filhas de Maria. 

I nlo S.r.st. : que a rona rhe- _ Ultimas notlcllls Os estudantes realizam uma E como, no seu discurso,allu- ""!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!"'! 

nani. ~ uma parte integrante da David 811.. do Rio GI'ande grande passeata de protesto disse aos louvaveis osforços de -

Prassia e 010 admittiremol que Regressou de sua viagem a P. Alegrt. 3-0 Estado-Em Rio 3. O Estado. Os estudan~ i. Exa. Revma. na reconstruc~ 

• França intervenha, visando o Imbituba o sr. David Candido da Uruguayana as fôrfJas de FlOres tes de Medicina, em grande nu~ çJo da Cathedral, obra que alem QUEl\1 PERDEU! 
desmembramento do nosso pais. Silva, representante da Cia , An- d: Cunha derrotaram os revolu~ mero, organisaram uma passeata de servir 05 interesses da Egreja, A' senhorita Stella Sohn entre

·Isso sienificaria nAosomente tarctica Paulista. cionarios, Ipprehendendo Irm2.S, de protesto contra a atitude do vem embellezar sensivelmente o gãmos hoje o cordãosinho de 
a ruina do povo alemao, como muniçOes e grande cavalhada. lente que reprovou u estudante aspecto geral da cidade e parti- Ouro cgm medalh~ encontrad o 
lambem um desastre para a paz Armando Blom -Procedente de Cangussú cbe~ JdãO Pedro Martins, cujo estado cularmente o ponta principal da em frente! igreja de S. franci s
da Europa e a tranquilidade do De lua viagem 10 RIO de Ja· gou a Pelotas o 2· batalhão de de saúde melhorou consideravel- nossa urbs, o dienlssitno Antis- Co pelo sr· Vicente Carvalho. 
mundo, Por conseguinte, a poli~ neiro regressou honttm o nosso Brigada. 'Iue aguarde ordens. mente. tele modestamente lhe obtempe
tit"a agcreuiva da "'rança, com conterraneo sr. Ar"'lando Blum, -As forças de Zeca Netto ___ ._--_ rou : 
• chlmada lancçlo, não póde representante commercial. partiram em direcçllo a São Je .... a reconstrucçl0 ela 110 ne- ..-- -... .~ 

por m,J,!s tempo ser consider da ronym.. C d fi cessaria e opportuna que nós - - . - - - V 

comolssumplo apenas Conter- Dr. ArthDr Gnlmarãe8 -Consta que em Sant'Anna ura. a aqueza nJoflzemos senãoexecutaroque ~ RAYM UNDO.L. C. T}; n' .: ~ 

nenle a 'ranceses e alem!les. Regressou domingo de su,;, do livramento se estA tramando sex.ual másçullna .encontrAmos em desejo e proje- t ~ 


cA intençao 'ran,ela dt des- viagem a Capital Federal o sr. a revoluç~o, lob a orienlaçJo de . cto; pois possuimos duas. anti- ' SENHORA ~A 

membrlr j Alemlnha tem~se tor dr. Arlhur Ribeiro GuimaTães Manoel J'lsé Silveira e Joio Pe- Já. se t~m divulgado que o Slor.o gas plantas de uma l=,roJectada participam aos seus par'!n- ~_

nado cada VIZ ma;s um perigo Chefe do Serviço de Propbilaxitl reira Martins. IHorm~ndrleo, é um e:s::ccllente eltl- reforma n'aquella egreja. tel e pessOas amigas o nas- l ~ 

internaciOnal. que dil respeito á Rural . -Na, villa. da En~ruzilhada .os :'o':!-:~~ I:: t~::i=e:~:u:e810 ~~ E posso declarar: paTa honra cimento de SUa filha (;elinu. i.~ 

paz e ao progresso do munda.. Ao desemb:lrque de s· s. que revoluclonaJICis retiraram da ln- ico pois es 'e Sôro 88 co":'J.ôe dglls ~o Exm&. Dr. Hercll.'o, Q~e este 

f 

Fpolis, 2- 4- 923 _ 

se rea.Usou no Trapiche Munici~ tendencia o retrato do dr . Borges esÍimuJü:a&s da glandula ioteraticial !Ilustre home.1n pubhcofOl "uem • _ ... . , ...~._.__ . ' ''' ._ ~'. ~',...__ .'
. .~. 
pai compareceram diversas auto~ de Medeiros· \ diluida DO Sôro HermoQi('!) Mascu- mais propulsl0nou e alentou no ' ... .~


Em e.t.ado grsve ridades t os funcclonarios da -O governo pretende concen- liao, cuja BCoAo toniea e estimula0' noslo espirito, O des cio de exe-

Prophylaxia. trar fm Sant'Anna do Livramento te p~r li 8Ó, já é cODsidaravel. Dia· tutar O que as neceslidades da 


Cumpre-me lev.ar ao conbeci~ ! .OOU homens. riament9 regiatram-ae IlUooe&80S eom Egreja reclamavam e o progres- F311ecimento de um vice
mentode lodos os be..iflc81 rtsul- Padre Antonio Fidalgo -R~bentou o movimento revo- esta. medicaçio. A~nd& agor. , rece- 50 material da Florianopolís mo- almirante 
 ,>Ildol. obtido com o emprego do Chegou de S Joa.o Baplista lucionario em S. Francisco de b~mo. neste. sentido uma COD"?1u. derna exigia. Rio 3. O Estado. FüJl eceu o 

acredl1ado e tfficlz .Peitorll (Tljucas) de cUJa parochia lt vi~ Assis. ch~tiado pelo!t, drs. Alvar. M:a~t... ~i~::r~a cfi~?eod:~ ~:~ .No a~to da entree-a do valioso vi~e-armirante Octavio Lu iz Tei

Rou••e.1el •. Minha lia d. Amalia gario, o reverendo padre Anto- Cosia e Llncol~ Martlns.As auto- rê, ,Est~o de Slo Pa lo). Eis co- mim? fizeram~se. representar a.s xelra. 

de Que1ról,residentc na cidade de nio Fida'go. ridades sairam da villa, ~l1Jo pa- mo elle se exprime: 5e,~lntes AssoclaçOes Catholl- ___ _ _ .~ 

Campel, EShdo de S. Paulo,vinha trulhamerito está sendo feIto por "Nos casos em que teuho laDçado caso 

Suf'rendo ha mais de 2 annos de Reverendo .Julio Nogueira pessoas ~Iheias ao movimento. mlo d~s8e magnifico recurso de t~e. Pelo Apostolado da Ora-;ão: ReassuDlttI O cargo 

tosse muito forte, com escarrhos Acompanhado de sua exma. -Partiram fôrças para Ere~ rapeutJca moderna só tenho coIbido d. Maria Julia de Freitas Moura, Rio 3. O Etttado C f 

de sangue, dores no pulm10 es- familia, seguio para Bello Ho- chim. vista constar existirem ali resultados os maia compensadores. d' Argentin l Caldeira, d. Stella annunciei reassumiu· a ~~ or~e 

qu~rdo. f3ltio, emmacrecendo -:lia riz~nle onde .vae residir. I) rev revolucionarios. , pent~e o~tros, avult&~8C. pell. 8UI. Montenegro, d. Enedina formi- dos Tel;graphoS ° en ~~~c~ao 

a dia; como em 1915 eu m~ en- Julio Noguclra, w. pastor protes- -N~s proximidades ~e Sto. ::po~:':f~a. u~u~:r~te u:S:ed~= ga, Anna Ma~ia V~eirJ da Rosa, Behring. g e.ro 

cD~lr.lSe naJo mesmas. condlçOel, lanle· . . . AntoniO houve combate, Ignoran· eo~letam~ete apÓs • I.p~lieaçlO de Alf~edo . Xavier Vieira e Heitor 

elo ~Ind()-ome tom o -Peitoral Rous- S. s dlstlngulO·nos com a SUd do-se o resultado. uma Hêrie de d07.e ampolaa de .Oro faria Veiga. 

lelel-,escrevi J minha tia indican~ Visita de de~J1edidas , o que mu ;- hormandrieo. Deixo de lbe enviar Pela Ordem: d. Manoela Mon
do-lhe o remedio que me havia to agrad'!cemos. observaçlo detalhada para não ShS' tenegro, d. Anna Duarte, d . . \nna 
 Irmandade do Senhor Jesus 


curado citar melindres ma! comprebeodidoa. Camara. d. Maria Falta0 e d. 
 dos Passos e Hospital de 
Sendo meu conselho acceile, e PODlpUio Beato EaperamOll que a noticia acilDa sir· Miuia Augusta Rodrigues. Caridade 


posto em execudo. minha tia en~ O sr. Pompll1o Bento gerente ~ v~ de alento ãs .pePS08'! qu~ 810 vic- Pelas DaDlas de Caridade: d 

'roa 1010 a lentir faes melhoras da filiai di firma Constantino tllUS Jaquella IPsuf6C1e~cla.organi~ Almerinda Trindade, d. Euthala 

que convenc:eu~se haver firtal . Oarofallis &Cia. em laguna . re~ inflammaçOes e purgaçOes. COl- ca, as .qul.e~ podem lo.le dispor de Trindade Faraco, d. Be1lisa Ca~ MISSA .1
melte encontrado o linitivo dos gressou , hontem áquella cidade. l YRIO MOURA BRASIL (nome ti.o cel to e elDsl}~ e cura. (7) breira, d, Benta Pereira de Sou
seUl malt1f restabel.ceDdo-se em registado) Em todas aS phar~ ---,.--- sa, d. Adelalde do Livramento e De ordtm da Mesa Adminis~ 

..... de 2 mere. de tratamtnlo. Habilitações macias e drogarias. O d d d. Claudlna Campos. trativ. desta Irmandade e Hos' 


O [HOS 

.&.ppar1lio de Q.tiróz S c~gos e ona Pela P. U~ das Filhas de pital. convido a todos os nossos 
2-5-920. _ ____. Ibaplena Maria: d. Edeai3 Aducci e d. 'rmJos e mais fieis para assi5ti

No Carlorio do Registro Civil ~IO 3. <? E~tado. Os Jornais Iracema Aducei. rem a missa que~ no dia 4 do , 

desta Capital estJo se habilitan~ Registt.o Civil registram Ironicamente a Romea~ Pell Associaçlo de Dootrlna corrente mez, às 8 horas da ma-
f " 

Taxas de cam bio do pua casar o sr. Julio CapUz. . çao. nu Estado do Rio. de uma Cltristi: d. Sophia Veiga Faria. nhl. será resada na Egreja do 
com a senhorita Eisa Treska. . Movt"!e~t& do Carto.rlo do Re- se'1borft Iccumulando os seguin- e senhoritas Helena ,\toura, Edme Menino Deus em inh~l,çao da; 

glstro CIVil desta Capital duran~ les cargos: primeiro offidal do Simas, Maria Autonia Cardoso, alma do nosso fallecido irmi'o ex-
No Banco do 8rasil vigoraram Casamentos te o mez de Março. tabelllDo de notas, escrlvlo do Luira Vilali, Meti.a Alves, EI. vrle-provedor l'OlI\PILIO f DU-

hoje, para a venda de cambiais, Nasc!mentos: 42. crime, do civil, de ophAoS e au~ vira Lobo e Palmira V. Faria. ARTE LUZ. . 
li ....lnl.1 taxal: Reafisou~se hontem b 10 ho· Casamenlos: 5. sentes, e da provedoria e resi. Pelo Apostolado do Menino Consistorio da Irmandade em 

'."aterra 5 112 ras, na residtncia do Ir. tentnte Obilo5· 56. duos, tudo no municipio de Can- Deus: d. Martha Beck, Elvira 3 de Abril de 1923.

Franç. Sfi30 Slnezio JoS4! de Bessa. o easa~ tagal10 R s Ad I id M M C tlll AI

AI.manha '001 114 mento de sua filha Julia Dessa, Uongrega~ Marianna A r~ferida senhora chama~5e ri:~~';'os. e a e arques e a- :t11 (O ves. 
(talla :::g com o sr· Alfredo Marques. Reunem-se amanhã na sala das Albaplena de Souza. Pela Irmandade d08 PUSOtl:
Porlugal conferencias d. Calhedral Pro- _ desembargador Anlhero de As Conferencia!apank. 

Elladol Unid~1 
 := ho~::~i~~U·~:I.hO~~s Alu~1e:e:~~ ;~!~~;IOo~a~~:~~i:.dOS da Con· O Senador Vidal regressou :~~.corOntl Oermano W.ndhau: Ih~~sT:,3ôtr~a~I:i~~od~oh~i:,"~
Uruguay 

Jj04iiú do 'ulro de Paz, no Pallelo lIu- - di S. Lourenco . Pel.. Congregaeaes MorIan ..t sr. U1vss.. Re.mar ."ectuará a 

~~f:,~~na •541 1nlcipal, Tcas.",e.to ~o .r. Ali- 1\'1 issas Rio 3. O ESlado, Ac~mpanha- Angelo VUali, Camillo do LI.",- sua eõn'.rencià sobre a archl-po

-..- ~o:~!~~rlt:i~!~~~~na o·::~r~~~ Na Cathedral provisorla ser' do de sua famma, regressou, de B:~~~.Miluel Melelo e EuCtnie teneia athletica de Ruy Barbosa. 

_ celebrada amanhl às 1 112 ho- S. Louren~o o sr, lenador V'dal P I C re oi d 8 fi 


.. ' Melhoramentos N" t ra. mls.. por alma de d. Maria Ramo.. ut'!"ud .o~h ·",n ': ; • 
Mo Jlrdlm di Pr~çA 11 d. Nó' R!lUmp.n ,08 Cherubfna de Souza e Sil••,lal- _ _ .__ "':' r . '"110 . ~ onsec~, ' . 

nmb,o loram co)l..ld•• bon· Cellna, filha do sr, Raymundo lecida .m La .s. . A fredo Xav,.r V,."., S.rF'o Tambem cumprimentaram s. 
tem d,.or.o. bane... Luiz C.bral Tel.", Wanda, filha g _ Um princlpe repteaentante ~1Ia.co, Herondlno SII.elra d A- exa. revdma. OO!, re.dmos. mon
T.m~em foi Iniciado hontem do .r. Lulr Emmel Junior; flfrlda, A 11... Administrativa da Ir- de uma firma de Café v.~ia H::~~~: ~~S~·Àd~\~~o ~enhor Topp, frei E.arl~to, pa

em vaUa do referido Jardim, o filha do sr. Manoel Cardoso; mandade do sr. lesu! dos Pas- Rio 3 O ~stado. Os Jornais ti. SkoehrlK e Jos!! Medeir,.s. " o N:rJ=r.:~· !:,~reB~~tehol frei 
cllçamenlo com pedras bra.e.. Walp.rcla, filha do .r. Eurlsto s••• Hospital de Caridade destl 81f!1,. notlc,am que o prlnclpe Pela Conllreclçlo da Irman- Pidlllo h=r t' '1.' padre
e pr.las. C.rlo. de Lima. jalr, filha do Capital manda rezar amanhl .. SellSmundo da Prunla, filho do dldo .a DI.lna Provldoncla' deltos ifra. ~~ceu '00 oDo MeLote·;'-;-i.' d I or· Joio Barcello.. 8 hor.a n. Ilre,. do lIenfnO prln.lpe Henrique, con.elulo a Irma Bene.tnula, Madre Proyln: por .~a Famll;,:~en.ano, porsl e. 

I r e era -- neu. ml••• em 'ntençao • alma represenlaçlo om Hlmburgo, d. clal, Irma Ooorll. e Madre As- Orande u I d d d 
Num",. da sorle Iraode d. C;.m o nascimento, honlem, de do no.ao prantea~o conterrante" uma firma de CIU da Amerl.a do Ilatenl.. "ammas e ~.~els a f e e tele_I
\J~eria federal .xtralda hOje:' ~.hna 'dotaoL deCparabena o ar. Pomplllo Luz, que naquell. pia Sul, l.hando-ae a.ora .m .Ia- Polo 8J.nulo; padre dr. Lul. doa de.ta Capl!al e ~~a':;lenvia_63 777 Iymun o . . T.I.. • lua Inatllulçao exerceu dl.eraol Clf- Clm para eate contlftenle, a.olll- Zubor padre Frederl .. Maull. ponlo. da DIocese versos 

• u~a' tlpOsa. gOl elcellvol, panbado d. elpoll, Orey~o, padre Vllltador, rndml, a s. exa. 

I 
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'" úPí;eç(fS" aé:'"á~sii~ar 
, . -D/.- ,i:;Se O seu estomel~i'fàlaSSê'~ , ., . , .: J:> ·e~~\ia"~(âf;,~t\~at~\\ca;' :,,~u\~$~â' 
Refinação a va'~or 

i~ S·.;:~"i1t~ : ·· ·
l dyspapsia • Indig .. stlo! ' 

PIS1IUInu...~ 

Porquê:? POrqUê estas paeti li 
lhas scÍenti6cas levam para o 

estolrtago os seus proprlos' sue


cos digiostivoa na fónna de pas


tilhas. Elias digerem os ali. 

mentospelo eslomago até que 


êlle os possa digerir, tn,balhan

do por si proprio. Isto é, como 


um novo eslomago em lugar de 


I. um vélho. Tome.as hoje. 'I 


I ".....,.",....~~,%.,,-.,-~.: J,I 

- -DE

Sta.Catharina 
nblJ'ibu(> 7;1"1" (>Ill [ll'(>llIio, 

5 di" Abril de 1923 ;í, 14 horas 
10-1' Extração-Plano N 

16.000 BILHETES A 11$5(1(' 
MENOS 2fq. 
7õ"r. EM PREM1QS 

PREl\1I0S 
50:000$0001 ,remio ~e 

I • , 	 ~:OOO$OOO 
I 3:000$000 
i premios de 2.000$ 4:000$000 

1.000$ 3.ooorooo 
SOO, 5:000$000 

li 
• .. 10 

200$ 3:600$000 
1001 4:400$000 
30$ 31:200$0001040 

1. premios • ]·U A 1° premio a 100$ 1:600$000 
" • ·3UA2·· ~06 800$000 
li • 3 U A 3' SO. 800$000 
16 • 3 U A 4" 50$ 800$000 
li • 3 U A S· SOl 800$000 

110 • 2 U A I' 30$ 4:800$000 
1«1 ' 2 U A 2' 30S 4:800$000 
110 2 U A 3' 30$ 
llJJ • 2 U ~ 4' 30$ 
ll!O • 2 U A S· 30$ 

r~s, 138:000$0002,000 	 PREMIOS 

Os bilhetes são divididos em decimos 
A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece à 

direcção do Socio ANGELO M, LA PORTA, que fOi 
durante 6 annos socio ·gerente da Loteria do 

Estado do Rio Grande do Sul 
Bilhetes a venda em toda a parte 

Os concessiollarios La Port.a "" Visconti 
Administração-Rua DeodoJ'o U. 40 

FLORIANOPOLlS 
N, B, 	Os ooeios componentes da firma concessionaria da 

Loteria de Santa Catharina, nao fazem parle de 
outras emprezas 10lericas, 

Bõa occasião para adquirir um 1 'Yende-se 
bom terreno I A casa li, 3, a rua ~I. Ouilhcr· 

O~e5~,e~'rsaCzã! '3!e~:rJ,~~~~3: ~:et~.a ferraria n.32 à rua V. Ouro 
fote, terreno alto e saudavcl, á rua InformaçOes nas mc:smas casas. 

Petippe Schmidt, esquina Padre I'@~>~~"""~-"'~l~"'__&><'lq! 

koma_ IIssim \:0111'.1 Ullid ... l,;;,câía ;. ~ 

mesma rua, co," 20 melros por AoS ,arentes e pessoas 

105, com 3 casas novas dando bom ami~as, 

aluguel, U:Ui(l 11 .. A/,M.:IIJA 

4t~nformaçr,:! 'Rua Padre Roma e 


"}:NIIOII,\ 
participam o nascimento 
de seu filho Hal'lo (:0180.

BvaristD Carlos de Lima rpolis, 30-3-923, 
o 

Cecilia Lima MOVEIS 
T,"rlicipfl.Tn n nl'lMr.ímrmtl"l de Uma família que se retira 
'ma. filha WaIJ,~reJa. fóra do Estado, tem á venda 

vels em perfeito estado. Para26-3-' 23, ver e lralor 1 rui· le.onle SII
WE:30E:;KlJE:M~D<E:;JE::aW I .elra, n, 80 

A.lmtt<~I,-;:RV.11 e;~c~$ E~CURA 

Ham,burºu~'~a '.CLÀf~A Cla,mbach 


,I "PteUnha 
.V_AS"
'ILUDIL 

.~ Hillger-Ale Agu~ ' Toni~a de Quiuino 

Lic~res ~ Xaropes 
GELADEIRAS MARCA PERFEITA 

A õ 	11> .0 GAR60NIGO 

irigir pedidos • . DAVID CANDlDO DA SILVA, Rua João Pinto n.6, Florianopols 

-DE- ' 

UNO SONCINf 
_ 5 -:'. RUA TRAJAl'IO';" 5 
Tel,eg; 'Re!ln.çii"-Teleph"~' 95 , 

_3 ' , ,'" I~~k) IArf()ba" I~ar.jo 
Pr"ne;r.1 80$0061 21iOOOI (1460 

Terce;taI70$0()()1 18$5001 1$300 ' 

I 
Quarta . . 62$0001 16$50011$160 

Crystal I 78SOOO1 20$500 1.$420 

I 
O aSSUC31' está 18em

pto de sello 

Condições de venda 

Contra satlue a 30 dld ou com 
2 010 de desconto desde que as 
fecturas sejam liquidadas atê o \ dia 5 de cada mez. 

Em 20 de Fevereiro de 1923 

se o CONTRATOSSE 

Parl~ [aZClO buas c ..m]Jras é prcclso 11101
melro ler os ltUlllHlClos das prjllcip:~llS ca
sa.R "ommel'ci:~es pu hJ ie,ul",; 11'0 ESTAnO 

Estomago, Figado, Intestinos 
Digestôes difficeis. azia, Ilrisão de ventre, vomitas, en

jOos, dores de cabeça, vertigens. dor e peso no estomago, 
gastraij!ias, gastrites, hepatites, cnferites agudas ou chroni
cas-curam-se com o Elixir eupel)tico do Professor Or. Be
nicio de Abreu- -I caUx RO fim das refeições. 

Rbeumntismo, SYllbllis, Imllurezn, do SUllgUC 

Eczemas, d&rthros, ulceras 'chronicas e rebeldes, curam
se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 
Carvallio--Milharcs dc attcstados de pessoas curadas. 

Tosse, BrollchUes, Asthnut 
o Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi

vameiile vegetal, é o que maior numcro de curas reune. 
Illnumeros attestados medicas e de pessoas curadas o 

afHrmam . 
Ncurasthenia, esgotamento nervoso 

nto;e~~~:, ~~Ir:~e_~~ri~omPh~sPl~~~~~~ge~~~,,~~se~W~:dod~: 
. Carvalho; Exlraordinario consumo pelos proprias medicas 

que trlll usado c inmlmcras attestados. 
01'11 AÇ \0 ANEMIA PRODUZIDA POR VER

. J .1. - MES íl1tcstinac~, cura rapida c cHi-
Cal com o Phcnutol, de AHreuo de Carvalho. Milhares de 

. cúras em todo o Brasil. Facil de usar, não exige Ilurgilllles. 
. A' VClld:t eru todo () Brasil 

Depositarios geraes: Alfr~do de Carvalho & Cia, 

Rua 20 ,. de Abril, 16 -Rio de Janeiro 


S, Paulo c Minas:·-Nas · principaes Drogarias, 

Mediante vale postal S0 remettc prl.ra qualquer


lugar 


É a melllOrr: rn,ds r i'.ra C'j UC se f.1brica. 11 n rou/;"' Chtu6rD_gIl· 
Br,W{ll P"r{llf'l_:dti i-ara:t CUtlS,pc!'-: c aindacomoungulmto;édelicadt.
mcllte ~ r01~;lti~:d,a c ~'llucia a pelle. ExpeTimentem-na I': vetão qU20 
maei:ts .. lill~ S trll!'h:c r,i.:.J a sua cara e maõs. Insistam em receber a 
"V,lJn'·::t' Cljf, rhrot:.<lt" {'omo originalmente acondicionada e vejam 
que teu." m_lTIl: da: 

Officina electrica I TERRENOS 
I Rua V!8COIUlo (10, Ouro VENDE'SE,-;m loles um ex-

I J reio, n. U, cellente terreno para construeçao 
Esquina da rua Annila [com 3000 metros quadrados, si: 

I Ganbaldl tuado á rua PresIdente Coullnhoo 
Concertam-se machinas de costu-, Para tratar com o proprietario 

rar, de escrever, blcyc1etas, gra- rua João Pinto n" 12. . 
mODhoncs c revolvers. Solda-se - 
qualquer oblcclO, V EN D E-SE uma boa. casa 
Ih;~~~~r!lcSo~~~ro~~:er dy~rft:~~:· S. JOSé (Praia - comp~fd~~da:e U'!: 
ventiladol'cs, fcrros dc engomar, terrcno com 3<1 ~ectar~s,., ~als ou 
panehls elec,tricas. bobinas. para menos, de bon~ p~~tos e..i rn3tta, 
qualquer apparclho c motor. ma- n8 vl\rg('m. de Maro!m- Hat3~se 
gRetos etc. nesta ~apltal com· o d~... Fulvio 

fa~-se inslallação de motores, AducCI, e, em ,S, José. com .o sr. 
dynamos, de luz e augmcntos -de felippe Petr,y- _. . . 

peS~~~it;~~ grantidos, . O E-S-'I.' DO $en 
vI'clor1o M, Gando18, do ojolonalmâis popUlar' 

ELECTRICISTA, e de maior circulaçAo 
V .. "de-se as casas ila Rua em S. cathil.rma , o uni 

~r:~sJ,\~n~,\:';'\'ó':t:~o ~~~~; co qUe o1fa~ceas malho 
•t,.')\(:~~lK')I(:)(;~~IOII:OO,)lf.)I(:l!Cl!ClIOnlt~~t",.~9 terrenos . a . rua Bocayuva, Infor- r.es .vantagens l .&Q8,.rs, . maça•• com Norberto Braga. annu,uçil!>l1!"I, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Infor-r.es
http:A.lmtt<~I,-;:RV.11
http:T,"rlicipfl.Tn



