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DIAR..IO VESPERTINO...... flori8l1opoli• .,lluarta-l.lra..~·d• •A.iI. de 1928 ·IO.OO.OOpelu~o•.plete."em 
tomar pule 'Boentillo 
Rio, 4. o Estado, Cornmunicam de 'II'ES"TAOO 

Essen que, a menos que os franceses~ 	 4"'IES " • •fij% "'96... '*" ;;;.".,.".___...._____ 
prohibam, 50,000 operarias tomarão 

dornai inàependente ede maior circulação em Santa Gathaiiiia parte amanhã no funeral dos 11 traba
.ç===~ANNO VIll 	 Redacçlo e OHictnas-l\ua Joio Pinto,I3 lhadores mortos na occasião da occu

N· 2633 t Director e proprietario ,~ 	 pação das Usinas Krupp, no sabbado 
N. avolso 100 rs. 	 Anno ~~~:~~tre 12$000 passado. .Atrazádo 200 rs. ~ 	AUGUSTO I~OPES jb~ Telephone, 22-Caiu Postal. 139 

tL1JB EX CELSIOR 
SERIE LIBERAL 

..~.J_ ' Recena & Cia_l=\ 
As P('SS\C>f1-S- d'edade avançada· acham que as 

CAPITt3;õ:ooo$OOO ,~ 	 Pequen.as Pilulas de Reuter 
55.0 o U!11cO fC'me:ctio de confiança para as 

Delde 	Outubro de 1921 e8tá. devolvendo o total dn.8 mensalidades a seus presta- ': l'.';:C':-.S cor:,'.1TIu:"1S taes como d esarranjos do 
ntist-slI, accrescido do jure de 10 0IO ::gac1o, d6i"CS de cabeça, biliosidade, etc.

Total devolvido Rs. 342:500$000 
~ N:i" (kvem (altar em acnhuma casa de faroma. 

J Resultado do SorteIo 	 ------ I 	 . ---lU Q 3· 	 ~--'-- mento,ten~o no andar terrt~o, porreitlisado em 26 de FeVt,reiro de ;;.,; 	 um lado ClOCO portas, e Ipelo ou· 

Num.ero oontem.plaã.o 	 23.0e3, @@@@'4'&@~...........!I ~ic~~~~~ ~;~ :n~~~ sv~g~~r Mr~~ 

Tltnlos • 	 . I' . I d I rua Sálda-Iltcmplados pelo novo l,l'ulo' . co· 	 ".

No. 23.063 10.000$000 
No. 23.064 2:00C$.. 000 
N!). 23.065 1:000$000 
No!'!. 2306fi 500$000 

.. 	 _
No.. 23.067 a 23.069 (3) 400$000 1:20U$000 
No.. 73.070 a 23.075 (6) 200$OGO 1:200'il'OOO 
No.. 23076 a 23.090 (15) 100ÓjÍOOO 1':',00$000. 	 -' 
Nos_ 23.091 a 23.190 (100) 50$00l' o:LlOO$OOú 
Nos. 23.191 a 23.570 (380) 20$000 7:600$000 
Nos. 23.571 a 25.570 (2000) 10$000 20:000$000 

2508 PREl\1I08 no valor total de lts.50:000$ooo 
PORTO ALEGRE. 26 DE FEVEREIRO DE 1923. 

,. J. RECENA &. ria., limitada-- Antonio Tavares Leiria Primo . 
Fiscal do Gure1'-no Fedel'al : 

TTENÇAOA 
A Lista contendo todos os titulas contemplados por ordem de localidades acha-!':e á disposição I

tios interessados em nosso 
E . t· 1 R T· 12· t 1 8
~SCrlp orlo-g'era, na ra,Jano n' , caIxa pOR a n,

AO'ellte O'flr'11' J YDIO Llj)<rA
~ , , ~ ) ( • ...J ..... :.L • O 

NOTA-O proxim.o sorteio da Serit: Liberal(Novo plan~) será rcalisado ~~ dia 26 do corrente. 
AVISO-Commumcamos .aos nossos pr~stamlstas que nao nos responsablhsamos pelas faltas dos .noss.os Ct 
cobradores, devendo por ISSO, quando nao pr?curad?s, effectuarem s~us pagamentos em nosso ~scnptonr,. O 

NOTA-De accordo .com a nova lei . 	 le~ viga.r, desde J~nelro de. 1920, todos os prenuos SOffren.l 
o desconto de 10 010 para pagameuto do Imposto respectivo.

M.l. lftto*,_a~,i•••'••••'. á 

3-Prafta IIODI.-~dAO D-.y wa a QJ =-==-=:-:::-=c-::--:-	 I'etrolco H 'IV'! ' o to

DIPLOMATASEnderec;o telegraphico RECENA-Caixa Postal 11' 84: 
Telc]>honc 1!)86, Central 	 !
PORTO ALEGRE 	 j:t'r.. 20 

POMADA '~MINANCORAH 
(NOME E MARCA REGISTRADOS) 

Do Pbarmacentico E. A. GONÇALVES, Jninville 
Diple>mado pela Faculdade de Medicina do Rio de Ja

neiro e Universidade de Coimbra 
E' o ideal ; é o maior patrimonio 

legado á therapeutica dermatotogica,
apbs 20 annos de aturados estudos. 
Uura toda a qualidade de fe
rlduM nOVUM uu velhas, tanto 
humanas como de animaes, e muitas 
doenças da pclle e da cabeça: Ul
cera", Queimaduras, Emoingens, Sar· 
na, Tinha (favosa. tonsuraRte). UI.. 

~:~~sF~rJ;~~~isa~o~e:I1f~~~~s~a~~~~~~ 
Pannos do rosto, etc. etc. 

Cura!! maravilhosas por toda a par
te. Aonde a .. Minancora_ vae che

,.adt). as curas, a reputlça:o e a sua protura vão augmentlindo dia I 
• di•• QUlndo todos a conhecerem lIerá o remedio de maior trlum

~~~ '.n:r:~:úO!i~:~~J~ u~~Ofl!:j~a ~~h~r:j~r.Ú5~i lli!~i,lleCCil~~~~~
de curados f 

Adoptada i4 em muitas casas de saud~ e grande clinica medica. 
Prcço pclo Cor.'clo 11)$00(}, /l duz./l 

Com~anhia de fumos ocigarros 
r "SANTA @FiUZ" 

Pumem :!:! excell""t~ m"rca~ Aneom, NRnA, J..IUt, lt"IMmA, 
Jltr....ar, OD7.e e Ep)'~. Estes excellente~ cigarros acham-se 

a venda em todaa IS calas de la ordem, nesta capital. e 
llepresentallte-.Jolll, do P. Lima 

Rua Conselheiro Mafra, 43 
Endereço tetelilraphlco-Patl'ollma-Caixa postal n. 81 


Tetephone, 16-FloJ'launpoU8 


I 	 resn ta osi

\ 

,I 

II
t) 

:Sempre henehcos 
. 

no'l resfl'lados, tosses, etc. 

Fal ia um honrado e conceituado cidadão, digno es· 
cripturario da mesa de rentlas Estaduaes: 

Attesto que tenho usado, tanto para mim como para 
pessoas de minha familia,o Peitoral de Augleo Pe
loteuse, obtendo sempre beneficos resultados nos ca
sos de tosses, restriados t broncnites.

Pelotas, 12 de Set'm~ro de f921. 
Estevam Luiz da Costa Ferreira. 

Atacado da Inf/nanza 8 am pODe0 corado! 
O sr. Nicolau Caputo. preprietario de uma das mais 

importantes alfaiatarias de Pelotas, membro proeminente 
da colonia italiana: 

Achando-me fortemente atacado de dnfluenza. acom
panhada de rouquidão. dores das costas e peitIJ. tosse 
pertinaz, recorri ao Peitoral de Angico Pelotense 
e antes de findar o 3egundo vidro, fiquei completamente 
curado de meus soffrimentos. Alem da verdade e para in
formação de quem se achar possa semethant.s eondicões, 
firmo o presente.

Pelotas 5 de Setembro de 1921 
• 'Nicolau Caputo 

Vende-se nas boas pharmacias e drogarias do Estado. 
Em Curityba na Drogaria Etzel & Siegel e outras casas. 

fabrica e Deposito Geral: Droga.ria Eduardo C. Sequeira.
Pelotas Estado do Rio Graade do Sul. 

EIII'FLORIANOPOLIS-l1odolpho Pinto da AO'IU\ Fi""II'o é a mais 

OO.HO;~;;;;;;"00_ ~~,alc~;t~;~:;'~:~ ec~~~t~~:b~~= 

t••~!to."U"I!~,:'.::.~ 

Enxovafs para casamentos 
CORTINAS, cy!~~~~~"O:'~:,:r.::,i' pAra ""m..... 

Vitragem, Slores, Rouleaux, Brls".-Brise, trilhos para mesas e 
muitos outros arllgo:!. Confecçllo esmerada 

iM A R C A V E A OO 

.~~~~;~;;~;~~;;;;:;;;:::;;~~ 

Expolillçlio perm/lnente no E8crlptol'lo do 
l"lpl'e8entunte 

Elysio Simões Rua Tlrsdentes, 21 
OCON1'UA'.rOSSE Vende,.e a. ca••, d. Rua 
é de cffclto sCllsIlclo- Nova Tr.oto 2, 4,7, Largo Oene
nal. Medlc081lotltvelll ,aI O'orlo 25, bem como algu.8 

n receitam, ~~~~~o: c~~u~o~i!':l"B~il~.Ior-

EdItal de PJ'a~a 

o Dr. Erico Ennes Torres, Juiz 
de Direito da 18' vara da Co
marca de Florianopolis, capital 
do Estado de Santa Caiharina,

I na forma da lei etc• 
Faço saber aos que o presente

edital virem e o seu conhecimento 
interessar, que a requerimento do 
credor hypothecario dT. Au~usto 
fauito de Sousa, RI,) dfa 11 do cor 
rente, ás 13 horas, na rua Victor 
Meirelles, d'esta eidade, o portei
ro dOI auditorios venderá em pra
ça publica o sobrado sito, á dita 
rua sIn, aonde faz frente, esquina 
da rua Saldanha Marinho, por on
de confronta por um :Iado t! pelo 
outro com propriedade de João 
Martins Barbosa., fundos com 
quem de direito, forrado, assoa-
i~=:~~:~vidJ~~~~~~ ~~~~~~t~~~~ 
tos, quer n'um quer noutro pavi

relles e qU2tro para anha Marinho, sendo o andarterreo
proprio para negocio. 

O Esse immovet foi penhorado a. 
• 	 Olympio Francisco Nunes :e sua 

mulhf~' em eXl!cuç~o hypothecaFrla_I que es move ° r. Augusto a
fi usto do Souza. Tendo sido ovo 
@ h.do PO! dose contos de reis,I (lb··tooo.OtOOd)' v2aOe a praça Â com o 

a a Imen ° e '1· ISto~, por 

i

nove conto. e seiscentos mil rei,. 


• (~,60o$000 ). SI depOIS 	 d~ suflí. ~~er"~elJ~~n~~b~~r~~~1!11~· r~~~or~~~~ 
• 	 eia. será o immovel vendido pelo 

maior preço cncontrad? E par.1Ique chegue ":0 co nl!eclmen to de 
to~os, mandei expe~lr o presen~e
editai. que serà afrlxado t: publt-Icado pela imprensa. rlorianopülis 
2. d.e Ab~il de 19?3. Eu, José 9ar.«I ~er: ~umor. escnvã~. o esclev~.1'1 ,Ass~nado sobre nuas estanml ' 

I 
lhas o Estado~ no valor de seis. 
eent.s 'reis). Honanopohs. 2 de 
Abril de 1923. Enco Ennes Torres. 

Está confo~m~. 
O ES~lIvao . 
Jose Gltrcez JunIOr 

I
• 
.. 

J\el"/I,'o0a M,'stnra Imais eHieaz para e:ti;'~Uir I~'C~S~11 U U 1 U ~i':n:n~~I~a~ ~!b~~t~~ e cmbranque-

Venda nas hoas C.1sas. Pedidos 
Cigarros de Luxo ~/~rc. ~o~iarUg1,~odrigO SiI· 

CULINARIO 
Fabricado exclusivamente com pimentão, não contem 


corantes artificiaes de especie alguma, conforme 

demonstra a analyse feita na lJll'cctOl'l:t (In lIyg·ic. 


ne do Rio GI'amle do Sul, CCl'tiflcado 

n. 78 de 29 de JUllelro de 1923. 


Fabricado escrupulosamente na 


FABRICA DE MOAGENS 8j\O fr\ANOEr~ 

EIO GEANDE 


Pedidos ao Agente Geral para este Estadô 
6,Estado do Paraná 

Jo.8E F: <3L>\Vf\JV\. 
Rua João Pmto, 4 -CaIxa Postal 42-Florianopolis 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Pequen.as


.r . ' . : O.F.8'l'AOO-"'Quarta-feira 4 de Abril de 1923 

o assasslnlo ,de um~: pha:phara: "PPJM~n" 1& hlenhio brasileiro 
por lllna- 'patrulha ' . 'Ez,a:i;ia ia ~Intawla Pal"agn:oya 

A ·Oazeta do Povo•• de Curi-, No dia 3 de março, Ponta Po
tyba, r~gistrou ,em, 7 de FeV,ere,iro, "ran f,,vi ,(healco,_ de um assas!-inio

Io se~ulnte : cruel. praticadO por.uma -patrulha 
.. E' grato 'pata nós, dar.mos ao paraguaya, na Avenida"lnterna

puhlico a noticia de que a Expo- cional. . NAPOLÉAO
sição Internacional do Cenlenario Em um salão de bilhar no lado VENtlU ,OS POv.oado Brasil acada de conferir diplo- ·parag~ay'~, da dita Ave.nida, jo
ma (Ie honra a uma das nossasIgavam dois meninos. José de tal,[ 
pod~rosas e importantes industri- ,brasileiro e Ramiro de tal, para
as. E' que por te:egramma parii- t(uayo. Por questões infantis. al oEMPLASTlfo 
cular, aqui recebido. soubemos tercaram-se, resultando Ramiro 
que á acreditada fabrlcadephos, levar uns bofetões de .Jofié, que; 
phoros .Primor-, da firma Azam- em seguida, correndo. procurou PHENIX 
buja &: Cia, acaba de ser conferi- atrayessar a avenida Inlernacio
do diploma de honra, que equiva- nal, para fugir -do seu contendor. VE-JIICE QUALQUER 
le á segunda 'distincç:lo conferida Nesse momento uma patrulha DOR.Ultilll~S noticIas do i Em tôrno da condBlDnação lançada Dirigem-se ao Commissaria- p.lo grande certamen inlernacio- p3'aguayo, 10mando as dOres 

RIO Grande I I S . t do Brasileiro mas o chefe nal ainda reunido na capilal da pelo Ramiro, atirou cerrado lO- CURA ~TISlilO. 
' - , 06 O OVl6 nlo ~ lá Republoca- bre o menino. que cahiu moroo DORES no PEITO.~C05rAS 

P. Alegre. 4. O Estada - Os I1 , 5 .•. E' esta a segunda e valiosa dis·· varado por balas . A I ndígnaçâ~ nos RiN$,"STllIIIA....GIN.-

coroneis Hyppolita Ribeiro, Ju- O tribunal revoluciona rio de .- . li " tincção ~ue acaba de obter a im-I na cidade braSileira enorme con-[ LUMIlAGO, C09UELutlll_ 
vencio de Lemos e Lucas Mar- Mt>scou,a COrte do Soviel Ou Que t IRlo, 4it O Esta~o: :De Berlim portante industria que honra o tra essa scena de banditismo e . EXISTE liA 50 A""OStins perseguem em marcha bati. outre nome possa ter, condemnou ~ egrap a~ nohc'a~d~ que o Paraná f' Que já em 1921 foi a crueldade. i 
da as fOrças de Zéca Netto á morte o a:-cebispo de Petrogr.a- ommlssarlado Br~sllelro rece- unica marca de rhosphoros n~cio- Consta Que b ministro db Ex

-Em S . Jeronymo as fôrças 1do, monsenhor Creplak, e o ad beu numeroso~ pedldo~ de pes- nal, que em Londres obte ve iden- ' terior, sr. Feli x Pacheco, man

r 

do coronel João Rodriguei de Imínist.rador dos bens doi igrejas sOâs q~e desejam emIgrar parZ tico di.ploma de honra. Idou pedir informações ás au!ori

Carvalho preparam·se para re·lcatho1Icas. Bulkevitch. Cinco pre- o rasl.. ., ASSim sendo é motivo de justa dades brasileiras de Ponta Po.
I IsiM1r aos rC\'olucionarioi, Para lados e padres calholicos foram .Approxlmad~menle cem mdl· sa tisfaç,ão para nós, o saber que ran, afim de apurar as responsa-! 
isso foram colJocadas metralhado- ainda condemnados a penas que rlduos da BaVIera e .Wur,tenberg os d stinctos indust riat:s para na- bilidades 110 fac lo. 
ras em pontos estrategicos, sen- vana,:" entre tres e dez ~nnos nforma:am o Commlssallado de Ienses Azambuja &: Cia., virem os ""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.... 

Ido nos arredores con~truidas de prisão. que estao promptos a paga,r as seus esforços, tão juslamenle pre- ----- - ..... - - --
cêrcas de arame farpado. O crime commetlido por esses sUM~tassagens .pa~a ? BraSil . miados. e por esse motivo df'ixa- ha8tl"amellto IUuemvai ;u'ar perdo

.No poria permanece um rebo- I homens era o de resistencia á re. U!.O!l- negC'c lan.es !n!eress~m- mos-lhes aqui as nossas fchcita- . l ' 
cador, afim de auxiliar os repu-I quisiçâo da propriedade sagrada. se pe~os productos brasileiros, ções-. autorJzado 6 uga.r", 
blicar.os. Elles nl.rt'sisliram, porém,á m10 especialmente mat!e, e pedem i.n- por d(~creto . 

-As estaçOes tel~graphicas:de armada, nem utilizand8 elementos formações a respeito ao Commls- ------------ Rio, 4-0 Eslado-O sr. mi- RIO, -4-0 Estado-Noticias de 
S. Jeron)'mo e de Trtumpho estão df' força Que os tornassem peri. sari~do. o qual ....ümmull ica qu:. Tte. Olymllio Cunha nistro da Viação autorizou por Buer dizem qu.e os franceses oc· 
gua.rnecidas por fôrças ::lo Exér- gos.os a ordem material do pais: devido á ausencla <:0 chefe, di· O nosso conterraneo tenente decreto a Compdnliia de Estrada cu param as mIna! de Bergmann 
cito. reSlsliram pelo protesto, que é vers?s. problemas r.ao podem ser Olympio Falconiére da Cunha, de Ferro S. Paulo-Rio Grande a e OlueC"k. emqllanto OI trabalha

- O c<?ronel Hyppolilo Rib~iro u"'.1 recurs,J consagrado ~a .P!O- reso v!dos. que se acbava no 17' batalhão executar por conta do custeio da dores se ar.:havam em férias. 
comm~nlc?u .que ,o federalista pna technl.ea do pr~cesso JudiCial, _ _ __ __ de Corumbà, foi transferido para linha S. Francisco-Porto Unilo, ESSAS minas têm duas entradas 
AntOniO Silveira dissolveu a sua Io q.ue eQ.ul\'a~e a.dlZer que ,3 sua , o 16' ba,talhã,o de Cuyabà. o lastrarntnto do trec.ho compre- e empregam 5,500 homens. 
gente. reSlstencla nao tinha por SI mes ComarCtl. de Bl~uassu I . hendido entre Hansa e S. Fran- -~_ _____ 

-Ama.nha: cbegarél ih.~ui ü 2" ma effeito prático. Senhores do Foi exonerado, a pedido, do _ ......_ .-- ciseo. 
bl1talhão da Brigada. actualmen-!poder, senhores da fÔ,rça. senbo- Icargo de promotor pul-lico da Etn est.ado gl'~lVeO[ HOS 
te em Pelelas, res d.o terror .:jue implantaram na Comarca de 5iguassu, o Sr. dr. 

-Chegou a Santo Antonio um. RUSSl3, os membros do Sovil!t de Heitor da Sítvéira Carneiro. J As pugna,s da. 
fôrça da Brigada. Moscou poderiam tomar conta Para Substitui-lo foi nom~adoI int.elllgencla Cumpre-me levar ao conbeci

-Em Camaquan reina calma. ~e todas .as propriedartes da igre·- o sr dr. Manoel da Nobrega inflammaçOes e purgações. COL- P' . . _ . menta de todos os benificos resul
• Ja c3thohca e não eneon.trariam .. _ l YRIO MOURA BRASIL (nome ans vai aSSIstir, .conJunta- fados obtido com I' emprego do

,! 
-------- Dara esse a I h d' I mente C6~ aS,Olym, pIadas ,do acreditado e efficaz .Pe,'loral. c o nen um lmp~ 1- .registajo) Em todas as phar- anno prox I ã d 
O nTtão do rald Cuba-. menta, cllmo nlio encontrarllm .ln8p•.~.(~ção é:l. Est"açã.o macia~ e drogarias. Imol a rea Izaç, o e. In· Rou~seleh. Minha tia d. Amalia 

Buenos ·Aires. "ua.ndo o Q.ue lhes despertou a Meteo"olo 1. a. teressantes conc~rsos Ilter.arlos, de Quei róz, residente na cidade de 
Rio, 3. O Estado. Chegou ao cobiça sequiosa foram os palados . , _. g C _ _ _ _ -+_ a Q~e CO~correrao os maiS no- Campas, Estado de S. PaUla,vinha 

:~~~a~i:~~3r~s·Ja~~~~ress-: pilotado ~e~:i~~s~inios do grãos·duques teo~~ol;i~~:c~~~t:sE:t~t:~~e:c~== SOCo Catll. de Letras ta~~~aesj~~;~~re~odov~~~d~~sS~5 i~!~~e~d~t~af:::~~ c~em2 ::~~~h~~ 
. Mas, por uma quest1io sem du- se ".tosta ~apltal o sr. dr. Eu~bro Na séde do Instituto Historico pugnas da mtelhgencla,basta ~dI~ de sangue, dores no pulmão es

vl~a de principio sectario , elles Berllnck, mspector d~ Instltu!o reunir·se-ão hoje, às 7 horas, os antcr que entre os membros JU - quC'rdo, fastio, emmagrecendo :iia 
qUIseram dar á resistencia apen'as Central .de Meteorolog1a do RIO membros da Socied~de Cathari- gadares das producçôes Que fo- a dia; como em 1915 eu me en-Ulceras nas pernas mNal do clero catholico o cara- cle Janeiro. nense de Letras, aInda com o rem apresentadas ao concu.rso se contrasse nas mesmas cond" O 

Com o uso do ".t:STU'AJ/' cter de uma contravenção penai. ~esmo proposit.o tomade nas ul- enco~tram nome~ como os de curando-me com o .Peitoral ~ço::~ 
do dr. Machado, o sr. Gregorio Arrastaram, assim a um ~r'ibunal tlmas sessões, Isto é, para ~stu. M.au!lce Maet~rllnk " Rudy~rd, selet", escrevi a minha tia indican-
Pereira dos Santos. residente em polluidode paixOes ede rançares Quem perdeu ~ dar a remodelação da Socleda- Klpltng. Gabriel D Annunzlo e do-lhe o remedio que me havia 
Pedra BrancJ'l, ESlado da Bí:~ia, os sacerdotes que se havi.nn Ii- ~i~Tl~ i~~ dE: lhe dar maior effi- Blasco Ibanez. curado 

Cureu-se de ulce as rebeldes rias 
 mirado a cumprir um dever de Sendo meu conselho acceilo, e 
pernas. consciencia, imposto pela regra C O sr. Pedro Leao Coelho, ____~ _ UOmaI'Cl 

lO 
posto em execusão, minha liaen

de suas communidades, creado aixa da casa Eduardo .. de Canlpo8 trou logo a sentir taes melhoras 
pela fé , cultivado no exercício Born. encontrou hoje no interior EDITA L Novos que convenceu-se have, r linal.. 

I'd ' daquelle estabelecimento, umade- • .O numero de alamuoA da quo 1 lano da piedade chrlsta. O d Reglat U. 11 foi nome~da. para exercer o mente encontrad'J o Imttivo dos 
Escola Militar crime do arcebispo de Petrog:rado termina aquantia que depositou ro I.V cargll de prlmClro supplente do seus males, resta~eleceudo-se em1:."11 

Rio, J, O Estado. Foi fixado e de seus companheiros de in- nes a redacçao para quem com Faç~ S8,' ~er que p~etendem ca- juiz de direito da comarca de i' menos d~ ~ meles de tratamento. 
em 400. o numero de <'Ilumnos forlunio foi , port:mtn, em summa, direito 3 reclamar. sar-se. Jt:lho Pauplt~ e d. Eisa Campos Novos o sr. dr. Olhoo da Appaflclo de Queir6z 
'lue serão a.dm lttidos na Escola o de possuirem uma cünsciencia. Treska,. ambos soltelr,o~, natu- Gama Lobo d'Eça, Que, at~ ha 2-5- 920. 
Militar. Não se precisa accentuar o ca~· , rae~ desle E.stado, doml~llIados e pouco, estivera no desempenho _ ._____________ 

_ _____ racter revoltante da sentença. Mal"gal-lda Lf>pes de r~'I~entes nesta Cap~lal; elle, das func~ões de promotor pu-

Conlra ella. além do senlimenlo Altpeida :::'J'~:.'~~: ~~D~lo,mmmO edrec'OO'erdmOa2nol blico de Lages, Exonera"io e lomBl""
F' d ' I collectivo da humanidade. já se ~ V vau
Jngo,- 0" fi ki O~ pronu,nriaram, em manifestações Amanhal 5 de abril, deverà ;ea Paupil:z e de d. Hulda, Paupitz. O Sr, JOSé Antonio dos San. 
C!.ljou~se de eczema com mequlvocas. os orgâos dos go- liz,r .o seu primeiro espectaculo tlla, .a nUbent8' dl!t pro~ssão d~- Um seg"fedo ao alcance de to- tos foi exonerado do cargo de 

ventos do Brasil e da POlonia de ,declamação em Campinas a ":,estlca, de 2 . annos, filha legl- dos... _ Uma saude vigorosa e dneolse,gadO de Policia de Coritiba..
ELIXIR DE INHAME OS esforços de Sanla Sé afim de senhorila Margarida L 'd tI ma de FranCISCo Trelka e de d_ ale I d 

R J obter que se poupasse a vl"a 'Imeld- a, opes e Elisa MOrltz Treska. A, P,resenta- gre em o seu segre o num Para substitui..lo foi nomeado
io de aneiro, 6 de Abril de d d' u . ram os documtat d s I corpo bem nutndo· A EMUL- o Ir. Paulino Pereira.

1916 os OIS condemnados encontra-
t"\ 

A. récita effeduar-se..á no Cen- . S I os eXlgl o pe.a SÃO DE SCOTT, com as suas ,: 
111m. Sr. J. Ooulart Machado um o melhor acolhimento noselo troJ ·de Cultura Arlistica dali. leI. t e ajguem souber de Impedl- muavilhosas propriedades pOe 

Nesta de outros governos,quc procura· . ~ee;ido:s efi::~ EacpcaurSae " ocosn.Plaarraloa~ o segredo ao alcance de' todos 
Com grande I2tisfaçJo venho ram com a suspensão da exectl- - - ------ aqueUes q nle '1 l' 

c.().m~lInicar ..lhe o mila~re que o çJo da sentença, attenuar de qual . vro O presente Que lerA affixado Uf' se m a sua \'1 a 1- EPILEPSIA 
f:!Jxlr, de Inh~rne prodUZIU em mi- Iqüi' r modo u ticla dI: st1vagerb Liga Nautica de Santa no logar do costum!! e p.blica- de;s~~tar-se., . 

nhJ'l filha Dalila em v', d Catharina do pela imprensa. g ) a vem em Vidros de dOIS (Ataqnew (te ao"tta) 


HJ'l muito vi~ha so(frendo cU.. I e conSurmar-8e. Amanha ás J9 112 horas have- Florianopolis,29 de Março de tamanhos. .._~~ ....... __ , Uma senhora que soffreu esse 
de uma terrivelwczema,cmmagre- --..... - -- ráreunilo df'ssa Asssociação na 1923. . O Poder t I Imaldurantecincoannos.tendosa_ 
cimento e 'J'llta de apetite qae mui- ~~1ó'.Y.íl' • ~ O/. séde do Ctub de Renatas Aldo O Official do R Civil. as ra rado radicalmente Com o uso ·de

Irl~e"s'u'~ldla~d'g"oc';.'I'di'.i'~a~C~I~o~r·Si·o·~\Á';d"lc~CO·e·n'''I:"I.uh-'~Ci.~. panta'IB~ãu~""'A't"'bau"'''a'J]~'o*b~lll Luz, para tratar das t d I Ni,oohu Naag'ih NaolUl.[ Um \'!'.!:oso ohji.·ctc \, que" - sei; uma receita de !Im me,diro Am~,ri ...Fo 
r. (~ ti d J h ,rega as e util pa \/idll e I'OS ntKóci(\s, pode [cano, em cu~pnrncnto de um veto 

. e un o proxlmo. ~--- rá pessuir. Q\It'm epviar o seu off.erece gralulta~e~le a, · àita re
de um amigo conlprei al..,n, vj.. li 8 _._____ .i' ....tI,!I-- .. ...... ... .. .. .. .. .... ..... , "' .. :...... ... ender('ço;:o Pwf. R, Silva, rualce~~id~:e~O:o~I~~ar. D Ai,
~~O~udal f~~u Ur:~eb~J: :::7a:::~ I 8rDb ~ R \ VMUNnO I C 'n'.V}' eGeneral Canabarro 39, Rio de de laledo [.ra~ Ru! ~ag'pur:I~~ph·tam~nrf' rCAlllheleclda tendo A ~ . . ora .... . 'P ro'messa • ' e h • ~ ~ Janeiro. 3. S. Paule. . 

eczema desapparccido por comPle-1 ~ partiCipam aos seus P, are~n\ ~ 

t 

SKNJIORA . --- . 

to e tC'nou..se rosada, voltou o in leI e pellsoas de suas rela- Umn h ff I !i: 

apetite e augmentou fi kilo! nr, leu çOes, o nuscfmentn de seu gos a~"~:nd~r: q~e slo b'eu ~,7- I a partiCipam aos seus paren- ~ i ~;; : i) ')" _ .;)
>, ; • : : . 

peso. primogenito ANTONIO. aSlhmalica c II~O:ro~~. Irromn~ 'd'C • les e pessôas amigas o nas- • 0 _'( ',.'IIUI~ ;De' Ille' d'-(l ' (" 'la"} S' e 'll' ) , I - . ,
VCilho eom clla cumprir «) meu · 3-4-923. • U ", e ~ cimento de sua filha CeUua. " 'n, > 4 o ,lOI't S · 

d d tid3 . rebel~e e pertfn~z tosse,"to pio . . E FI S •p~v~re;I§;aum g.~~?c~··:~~~~: -..,.-~. ctlmprllllehló' de Orna promessa 3 , 9.2~3 " " ío! ' . a " uxo- edatina ~f'polos, 2-4-~ ~ 
dldade sóffredora' _ __........_ _ __ offerccem·se a ensinar graluita! ~ Porque cura ,Colins Uterina. ,em 2 horas, Suspen.. 

AatonJo P. 8ampalo · mr~te ás p~5soa8 que aoUrem' "'. .. ... "' " ,. OI .. , l'Ôes,· Hetnorrha~ias excenival. " lnflammlçG•• · dOl . :· ~ " 
Rua Francisco Eugenio 67 (S .A. Abortu'rÁ dá.' aDiá" dOI de Identlco mal o remedio que .-'---'-"-' . Ovarios e todas as doenças do Utero. . 

Chrl..ovlo). ' - ' eolle.I08 ,....I1I~~e. ai cu'ou. Pede-se ás pessoas ca- Apohce , perdida Na ,edade çtllic. :ot:os ,noelnha.; reg.f. os ,' ,",riodos 

de°p~;cl~a~rl~, t Dl"t,ol~tmoIIT·'.!!~ Rio, 3.'0 E.f'~o.' Poi adiada rldosas' Iransmllllrem ••ta notl- Ptrdeu-se, a •• pollce ,.stadoal m.n..c~, e lia. s~,,,h,,r~. : ~.U••s ·rO,mor.s,,: Ulerln9S. 
'" "" ela ' a08 que soflre,n'. Carlas à n. 441 do valor do rs. 200s000 , Nosl IIrl?s. dlllllnue; ~. O?r~S e as CoUc.u ovU. as 

do resídldo muitos annos em Bel- para 16 dO ' cdrr~nfe a abertura Sr..' Adelia Rocha, caixa postal Oratlllc:â-se a quem entreaar ni I Hell1orrhagtas, Anh:l?e ·PoSt'Pattum~ · ' . .> ' -Lid 
I" tlorl,onfe • lul, de, fórl, dau.fas dOI coll'll.. IÍillltares. 142/ Porto AlclI,e, ,edacçlo deste dia rio. -, • , , " ' ' ,. '1.01 l ' , , _," , m 
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o ESTADO-,Quarta-feira 4de Abril de 19~3 
_& 

ANTARCTICA 
E 

R •••..,8CV*:a:A 

Ter-se-iam separado o A canonIzação. @o~REI08 Vida social-TO 10 B4I~OJO DlWILI'co~~~ c3,~tM:~ltã>- ?I de Lms XVI . . . á cerca. das escolasex-Kalser e sua esposa. foram considorados licencla- ---~-. - ------ POR CJ.U84JMIS·VALES OURO 8upprlmidae 
Um numeroso gr.upo de. ~alho. dos, de accordo com o § 5 d~ . . _ Rio, 4-0 Estado•..;.... Expirou Rio, 4. O Estado _ O profes-

Rio, 4. O Estado. O correspon licos Iranceses c~glta dorlgll ao art. 3 do Re,ulamen~o que 7b~ AlJlJIVerSarlOs bonlem o pl.... plr~ pagamento sorOresles Ollim,,~cs. em long" 
dente do .-Yorksblre Journal-, PapA uma supphca para que s~... xou com o. decreto n 11..44, ~ das taxas alfandeganas. q~e, ~I. carta ao Correio da Manhã, ex
~m Dooro, telegr~p.hou ~ara Lon .da iniciado o processo da canonl- 20 de.1an~,ro de 1~15, .Vlsto te FAZEM A.NN08 HOJE: \tabeHa antiga, eram de 55 lo, pl!ca que as escolas supprimlda:; 
dres, dando a nohcl3, ahás. nlo zaçlo de Luis XV.I. Fen'entes I rem St~O lulga~os Inv~hdos p~rl entrando em vigor a tabella ~e nesse Estado nlo o foram pelo 
confirmada. de q~e o ex-kals~r_ e i admiradores do indltoso sober~- I o serViço, na Inspe~Cjav medIca I senhoras: . 60 0lo•.Por isso todo o commerclo governo local nem pelo ministc. 
sua esposa, a pnncesa Her~I~la, I no querem que elle seja consl- ~ a que loram submethdos, os Srs: Ruth de Freitas N~ne~, Maria 1correu ao .B~nco do Brasil par. rio da Justiça, que s:ubvencion;l 
resolveram separar-se definitiva-I derado como martyr li como tal Jo~o Klettenberg. e Manoel {oa. Olympia da Silveira. ElVira Sou-! fazer acqu1s1ção do ouro ~~es- escolas nos Estados do Paraná. 
mente. . . . Ivenerado nos alta~cs . . IqUlm Romão J~nlor, . respect v~_ za, A.lice C.mpos da Cunha e Isario ao palamen~o dos direitos Santa CathJrina e Rio Grande. 

Allega a nollcla que ess< é o i A este prllposlto um lornal : mente thesourerro e hei da AdIDI Virginia Madalo"i. de suas mercador'as. Se undo elle a suppressão só 
motivo por ,Que s~ gU~~~~A!an~o ! francês enlrev;slou um all~ pre: In'stração dos Corre'os d ste Es- Apenas 10 empregldos loram pÓdei ler sido f~ila pelo ministe-
sl&llIo em torno ua I·H.,U........J: lado, que, ~egundu . p.ue... e. S"'I t...do. . . ',_ . Senhoritas: . . Idesignados para rec~b~r o pa~a- rio da Agricultura. 
pnncesa do cast,lio d. Doorn. i mostrou. muito s"pt,co sobre o I. Para ser~ ' r , CO,1I0 th"o~re",o lLOlona Olov.".. Mana dos imenlo dos ,.Ies pe~ldo. ungl- Acerescenta que, segundo o. 
ha 15 d~as.· . : bom exilO da sUPJ:lllca. . i lf~tepno_ ft)1 \, eS,I,g: n ·du li -' ~rfl. I-assos Lobo, Lu z.a Ft!rmlna d,,) nando se d'ahi, grande tumulto. dados que possue, em 1923 exis~ 

Diz alnd~ o boato. que, ~O.l~-.. Dl)~ mu h..'S ri.' l lg~osos gUlll.lI,ti'l (Ia I . Ioan, d e.! <?Ivl lr, 8..~b :.;=Cn~ it Slha, Olga V\onguuhot, ' com g~ltaria e atropêllo. . tiam em Santa Catharina 19Q e<'
vis de .ter Ido ~m "'lsUa dt. .ms- nados dur"nte o rem,ldl' do ler- ilut! fera l.:Um .• fie ,.~ " nf"rm, ~' ~ngellrta Alves e i-,MM'Ot Isabel 1 A dlreclorla 'do Banco pe~lu colas com a frequencla de 9.097 
pecç.1oas propriedades r~als•.8 T,'r, muit? Po~C?S par~ os.quCles post.1 ~ua, d aux ·llar Irt!ne EI ~ y a Custa. pro\'ldenClas á delea:acl3 aux.'har alumnos. 

e8posa do ex-soberano f01 resl- i o martyno TellglOs0 fOI e~ldente, Barbosa. Ivlzmha, e para o locI1 seguiram 

dir com os parentes. Contudo, :foram canonizados. . I = ~I"I'. autoridades, guardas Civis e um ...... . ""'-""~.....t____

noticias de outras fonte~ deda- j De mais não s.e cunhecçRl: m'- Foi ,íeslgnddo para chefiar n- Juyenltno Viena Oa!cez, ca- conhlente de praças de peIteia. 

ram que ella regressara breve- ;lagre algum realuad·) por m', r- tenn,lmente a Quar.ta Secç;\o. o pitão Solon Zozlmo di! !j;lva Be- Re!;tabelecida a calma, os tra- Tragedia em Nloac 

mente ...o Castello. i vença.o de Luis XVI ou s~bre 2' offkial Jorge LuclClno Moreira lisarlo Paulmo tios SantOi, VII-lbalhOS,f.or .. . normalizados. Manuel Peixoto casara-se no
. ,.m

iseu lumulo em Samt DeniS, que 
\I 

de Souza gilb Mauricio e Or~stes Mu-. dia 3 de março em Campõ Gran
.. ,por outro lado, muita gente, com nhóz. ._.- - '- - E d~, com Hermenegilda Mendon-

A fe6re amarella será Iboas razOes, assegura que não Foi ajustado para" serviço de - 13.R INfc) ça transportando-se em seguida 

eliminada da America 1contém o corpo do rei guilhoti- conducção de malas d~ Ii~h,~ ~e Sr~ Ro~.r1a JUcbar~ Por intermedio do seu repre- ao ado para Nioac, onde de\'6

. nado. . Ardanguá a Torres cldndll.O Festeja hOJe o seu annlversa-, sentante nesta capital, o sr. Lto- riam fixar residencia.
oi 

do Sul dentro de \ O historiador Lenôt~e sustenta Ai;lpollmario Campos, ,611\ subslt: rio natal~cio a ex~a. sra . d. Ro~ poldo Haertet. je Pelotas, offe- AUi chegados no dia 5, dois 

um anno que na crypto dos .rels de Frao- tUII;ãe a Ib~ahlm Baptista Carva saria Rlchard, digna. eiposa do receu-nos hoje algumas garrafas dias apenas após o casamento. 


ça o lo&ar q.ue deVia ~er oecu: lho,. que fOI exonerado, conforme sr. c,orf!n~J Gustavo Rlchar~. da conhecida e procurada c~rv.- por motivos Ignorados PeIxoto 

O Dr Lewis Hackett do Dl'-' pado por LUIS XVI. esta occupa pedIU. A dlstlDcta senhura enviamos ja COJllmorcial (typo Tortmun- assassinou !ua esposa e suicirtame~to Internacional de Sau. )do .pelo feroz Ha~nat, o famoso . - respeitosos para bens. der-Bier), de sua fabricaçao. dou-se em seeuida. 

: e da Fundação Rockfeller, nU-I amigo de Robesplerre. . Tendo Sido exonerado. po~ 	 E' um praducto de grande pu
·ma entrevista concedida a3 voltar A exhuma~:to d,~s pretendld~s ab.andaRo .de emprego, Jotge Pe_ Nascitllento reza e delicioso sabor. _____ 

de \lma fs1ad~ de SCII annos no, re~tos de LUIS X'J.l ~ de Mana reHa da Silva, conduct~r d! ma Agradecidos. 

B '1 redisse ue a febre ama- Antonietla no cemlleno da Mag- las da linha de P. Unolo a Es- E.t:! em festas o lar do sr, O TEM PO
~~Sl ~e~'a elilT!i~ada da America 'I dalena foi feita com grande I'.re~~ 'ação, foi ajustado o serviço com Pantaldo Athanasio, commerci
~o Sul dlentro de um anno. te... Chateaubriand. que aSS'Slla o cidadlo Manoel Vicenle da anle nesta praça pelo nascimento A morte do cunhado Dlrectorla de Meteorologõ"


O Dr: Hackptt der;larou que ao acto., affirmou haver c~)fth,ecI- R~sa. do seu primogenito que receberá. (S RV ÇO ED RAL)

artir' dentro .m breve para a do a ramha pelo seu sorroso. - . o nome de Antonio. . do M ikado E I F E 


&alia afim de dirigir lá uma cam- Ao fazer-se a solemne. t(.1sla- Para executar o serviço d~ .___ _ Rio, 4. O Estado Foram trans Synopse do tempo Occorrido 

ha contra a tebre am2.rella, se- dação dos restí's pa~a Samt De- conducç:to ~e malas enlr~ J:f.er porta~os pa~a .Paris. os ~estos Capital até ás 16 h. de hoje:
p.~ d • acessos adoplados Inis, a mystificaçãofOl desooberta, vai e CruzeIro. em substltulçAO morlalsdo pnnclpe Klo Soraka- Honlem à noite obs.rvaram-'. 


gu;n osco'JIPrde hygiene torasi- II mais, pelo receio do esnndalo, o a JOSé Maria Gonçalves, foi ajus· Os passageiros no .Pan wa, -::u.n~ado do mikad<? do Ja- ,elampagos e trovOes na direcção
er a e o feroz jaenbino conlimlou oceu- tado Jo.~ Baptista filho. America. enca·ttados com pio, vlctim. de um accldente de 'Noróeste' repetindo-se estes 

ma. panda o lagar do rei, desgraçado - . O Rio de Janeiro automovel tm Bernay_ pela madr~,ad., bem com chu-


Iainda depois de morto. Para balancearem e inventarla- O vlpor .Pan America-, da ~ corpe do pn~clpe .ficou dse·· vaso Esta manha o tem?o voltou 

ram a Thesouraria, por occasilo Muson Line, chegou a li de posltado na embaixada japone a, a -Som,- aggravando-se porem,


Provisões de quitaçõe S I - ---.--- da passage:n do cargo que occu- março a Nova Vork, levando a transformada em camara ardente. novamente, á tarde com ameaças 

! . • pava o Sr. Joao Klettenkerg 00 seu bordo numerosos passageiros At' este momento ~ada se. de- de trovoada lO .Sul-.


não reclamadas I Coronels que solicitam seu substituto, foram designados do Rio de Janeiro, entre os qdais cidiu sôbre os funeraIS do I?nn~l- A temperatura fOI em ascensão 

. retorma. . os Srs. Ferna~d.o Eva~gelista d,a VArias personalidades distinctas. pe, visto como esta e a primeira accentuada, regIstrando-se a -MI-


Rio. 4. O Estado. O Secretaflo Rio, 4. O E!;tad.o. 8n1tcltar3~ Costa, 1'. Officlal, Heitor Adol- incluindo e Sra. Edilh Kermlt vez qu~ acontece morrer fóra .d.o uima- ás 4,40 hs. com 22,4 ~ráos 

do Tribunai de Contas mando~ reforma os corunelS ue cavalla~la pho da SIJ~a Dutra, amanu~~sl, Roosevelt, viuva do ex.Presiden~ seu p~IS um membro da famlha e a -Maxima- até ás 14,20, bs. 

fazer remessa a diversas repart~- yaJerro Barbosa Fal~ao e JoaquIm e Jorg~ Miguel !vhlty, .auxlha~. te Coronel Theodoro Roosevelt, impenal do Jap~o, 9ue recebi~ accusava 30,6 gràos. 


C'
çOes nos Estados. de 384 provl- Ferreira Prestes JUIIIOr. A refttnda commlssão Jà terml- as duas irmas ~o Presidente Bar- honras e cultos Id~n!ICOS aos tr Continu'iram a predominar os 

sOes d~ quilaçõe'S. mandada~ ex- ____ __ nou o ba.1anço, encontra:1do tudo ding, a senhOrita Vo~am e outras. butados às suas diVindades. VtlDtos fracos de ~Norte.-
pedir pelo Tribunal nns ultlmos em pert~lta or~em. . Todos 08 passageIros slo una~ A chuva recolhida esta m:.nhã 

3 annos, e as quais não for"m Pros~gue O inventario, que de- nimes em selsenthbSialticos elo- foi de 10.0 millimetros ou sejam 

até esta. .d~la reclamada.s, send05\. ~~I verá fica! prompto dentro de gios á EXP~lliçã9 ln~ernaclonal }'o~hlnha . 7,6 millime~ros acima do valor 

de admlOlstraçôes datu Dr J Moraes poucos dias. do Centenano do Brasil e ao co~- O sr. Cynaco ·-Athermo, que normal diano. 

I .. ___. ~ tez acolhimento que lhes f?1 .~IS nesta p~aça ~ a~ente das e:randes A insolaçao (brilho solar) du
! Mlt;DIC'O OPEUADOR pensado pelo Governo braSileiro. Industrlas .ReuDldas de f. Mata- rante o dia de hontem foi de 12

Um atlas mundial pa..a I FOTmad.... pf' la Escoll Medll:1I. do UMA CIRCULAR DO raZlO &: ela, de S, Paulo, teve a minutos apenas. 

. d r S R'O':'6 J auu r0 . MINISTERIO DA FAZENDA gentileza de nos offerecer u!!la Estado do mar--cspelhado.•
OI aVia o e . Ex Interno00,., .,) " ("':'II':(,r"" F"r- O VE SE grande folhinha de escriptono, 


A FederaçJo InternaClona.1 d' l nand .. h . "",. " Alvaro d. DEV L ",- represenlandoem .stampa sobre No Estado. ás 9 horas de hoje:
Aeron.ut~ca de Pans examonou, Paul. O,,,,,,,,,", Rio, 4-0 sr. mlnislro da Fa- O DINHEIRO folha de Flandre.,o Pavilhão Ma Camboriú o Laguna-.Bom •. 

a poss'b,lodade.da elaboraçlo de , E.pec..j,_t. em mol'SlI", d, zenda fez .xpedor a .eguinte cir- a quem iozer uso do -PEITO- tara"o na Exposiçlo do Cente- S. franeisco. Lag.s. Blumena. e 

um atlas mund",.... que offereça aos II CTlllnças, apparelho re8pur~torl" , cular.--Dt= conformidade com oRAL RQUSSELET, c nllo alcan- nario. Brusque-"Incerto. tendo 3.inda 

pllc.tos aereos as Ind1caçOes50bre I estomilgo e VIM lITinnrll18 que ficou resolVido no processo çar ° resultado desejado. Mais de Gratos. esta manhã, havido choviscos 

ost.rreno. de aterrossalem,TomJ, Com tonga pcotoca no. h,"'p - r.ferente ao aviso do minosterio 15000 pessoas completamente cu- neste ultimo ponto. 

ram parte n.1 reufl1ão represen~ I P'''''L d~Euroj:'" p"nelPrf meu da Fazenda sob n 7. de 17 de radas .m pouco tempo garantem a • Estado do mar' em Laguna. 

lanteS de numerosos paises. !! ..:~, .:,!,ço:'t~,~.:'o~::~~ janeoro de 1922. recommendo aos WÃ1nt~g'u~S~~~"i!a e'::: ~i.:~~; Um di li" nllctuante qu., .Pequenas vaga.,_ em S. Fran

• I podendo ser procurado nesta CI- mspectores das aUandeR:3s e aos ca~os de TOSSfS ó8 dOli mais '!.al ao fun40 cisco cTranquillo._ 
. . Jarll'! nA .Pharmn~la. Popnlar_ admmlstradores da mesas de ren- ~,"inentes MEDiCaS attest~m ser . O E d I f m da 


O dlrector da Saude PUbhca ' ~I.otel Mr)ura TeppectlVBlnen te das federais que, no CASO de ap- o .PEITORAL ROUSSELET, que 8 RI.O. 4. d~ta °fl ~orm: UI No Pais em gerll, às 9 hs. de 

pede auxílio à policia : 	 rla~ 10 ~s 1I 112 hOTa8 e da" prehcnsão de OplO, commuOIQuem supera a todos LeIam com atten- ahl3 que ° Ique 14U uan ea~1 baje: 


3 á~ 5 da ta~(Je a este mmlsterlO, sClent ficando-o çl\o o folheto ;:;ue acompanha ° pre~tava serviços Inaveg o P t AI T i RI G 

. 	 ! O ~r MOraf>8 trata t&mh~m, das deh~enc"ls realizadas a fim fra~co EXIJa o .PEITO(.,)AL RO- bahlana. sossobrou. entamente, or O egre, orre. O ran. 

RIo. 4. C Estado. O ~irector ... om °Vtllnt>H r~"ldt"rloB. ~ por r'llde dando-!õõe !>clenda ,,"o minlllt~. USSElET., sem que vos darão levando em seu b(\Jo, o vapor de, Sta. Maria, Campol, Victo
od. Saude Puo,lIca ?I!oc,ou ao , r,..e~",o" m "_,".." d. ,,,,h v- 101' n" do Exoero r,,,.,,,, ,,_ d, ,,,ai' """,,, q,,,lquer que li"" de ma;s .Morallu·., que ah se achava r'a, Jui. de Forl, :quidaoan. e 

chefe de policia soliCItando 3u lu:, e tlJ" ,.,. ml tlO/J at. - I ~ f I lu ,"" na Vl' nu<\ o qu(' t'~*lgarà em conserto:; ftio de Janeiro-.tl~h('n	 om-.t
 

XI1!o a fim de o.bter maIOr etficl- HrRU!( ao,", pflhl'~!<I p~;~~; mr~~~I~~:' ;~"r nfI~r: 1("11 ~ I~-' \n ' fi t:stomagn e~p('rdH';(lndo VOl.-· Bagé, Parana'tuá, Curityba, 

Incia no serviço de vlgllancia E:::t q d r d i. hJ1 h(' l rn Sautos, Muzambinho e Monte 

medita ~m domicillos de !'assa~ l :~s ~~ ~;;: ~ :~I\~I~\!t'~~I~. r~~~;~ 1 	 Vl~~elltQ Leonardo AleGgre-clncM-e~to••
oeiros vmdol do Nurte, alguns I -' !J ••,"". - , " 	 T d' oyaz-. aO.
d . I~m pretendido bur~ar IIdll;'nt"lt.· ... , In RHS.... ru c, Hontem á tarde em RIO I.:iran.. 

•::' ':::~~da. dando fa:sa. indi- , Appareciment~ de uma ilha U ". nova UptWIl d., Em servIço ~e seu car~o~ de. St•. Maria. Porto Alegre. P, 

ca lei deresidencía I I . Glovannct,tl acha-se nesta CI ade o. sr. llranae:'à MuzamblRho, Monte 


ç • I vu camca U ~ . • oi·' t . de Heallzo!J-se a 20 de março elo ccnle Leonardo Truda, IDspeclor Alegre e Santos houve chuvas 

Informa Oes recehidas da (lS- .11.' M:: Ci, u:;t Ronla noThcalro Costlnzl, apri~ d.o Banco NaCional do Commer· acompanhadas, de trovoadas em 

s@15Ao fra~cesa de Sailon,tnf In· ... 1140 Jl meíra tepr~sentaçlo da nova ope- CIO. "I&unl po~o_s.__ 
Reformador d 'h' 'e d . r••Petromo·. do maestro '1,0-	 "I I I 

- d~cu:.:':,ela:~~:ro~~I~~ica e~~~~ () .();mn,'. rl'lt.ti,. p".hlko" "nllclt: 	 " i\tIâiifiiãil',M_
(00 .)ornal da. Mnças., Rio d. i ma PdiStlncia de 00 ml- I 21 de março uma cancatUra O exito foi completo e o aulor Monsenhor Budklevlch r 


laneiro) g u I U '1 do chefe do governo, sr. Benito foi chamado á Icena 21 vezes ~ i executado esta Em Toklo extstl,. r~stallr.ntu 

Se a lua CUUI esU f'stragada :hat:a .oo~t~.~:: d:o~~a~~~~~ Mussolini, feita pelo seu redac- sob os Ipplausos enthuailsticos O hl :nr1r: e n:vod~' Os ~nhlOs, est~-

pell paUldez, manchas ou saro aSS e O . tor sr. Orcar Musacchfo. Este, dI! selecta e numerosa assisten- man t ec 06 es e QlUI",:S leraçoes 

das, d. nada serve o UIO do pó. :.rifi~:u~!~u~,.2 d:,::::ed;"'M~~~ antes de mandar publlm a ..,1- cia. Rio. 4. O Estado _ Dizem d. :.P:I~I:II~~m;~~~.~f~:~f~ r~~~:~ 


. pjntu~a:; ou loçOc:, cremes ou ou- ÇD. cat~ra, aprrsenton·, ao Sr. Mus- O trabalho ~ baseado no ro~ Moscou Que a ~JleCuçl<!. ~e mon- e~.ro ru que se acha e.. Niont_ 

trai (ousas p~ra de.saparecer es- 10l1nl, que escreveu, ao pt da ma'lce _Quo Vadis-, sendo autor 'cnbur Budklevlch. adm,n1Ilrad.r Ea'kl. Os reltaurantes novos s50' 

AeI contratempos, e a menos que --...~~_. mesma, a seguln.te phrase: -Sfa8- do libreto o sr. Vilgino de No- dos benl di Igteja tathalica n. uma miltura de cozinha nacional e 

tenha uma habilidade de artista. cio, ma lon faclsta per I'ltall••. bili. RUSII., foi levada a effeUo hoje estranaeira barata, df lal~s de cer~ 

·de.flgCl,ad o.eu rOlto multo mais A .bra de TobJ.. Barreto __ lIe mlnhl, de conformidade com veJarlas I 1110••. Uma cra.de par-


O novo mefbodo admtltido ~ li 	 o decreto do Tribu!1al SoYletista.te da população commercial recorre 
>rIr O,CUtil d. lodas a. sua. '.1- Por Inlclltlva de dr. Orlccho Producçllo de metll. no TERRENO Apesar do grande numero de I ..... I':fc.r•• par. a aua ..reõça.• 

tal 91fe'1sivas• Compra-se um Cardozo. presidlnte d. s.r,lpe, Mexico Compra..se um·. terreno que te- pettçOes de cle~encla recebidas do ":::beo dI •. !' população offi
P&uc:o de creme de cera purjfica~ i.lel.·•• Igora. recompUatlo d.. _ nha no minlmo 30 metrol de fren- de loda parte do mundo, e ao- ~!:~!nt.. r: ~~~~~~ :'::;~bre8.. 

do numa perfumaria, appllca-se trlbalho. conhecid.. de TobIas Em Jlnelru d~ corrente anno, le por 80 melros de lundos e que velno de Moscou rlCU.ou inlelvlr ..rlm-•••..I•• de jant.~ mllnlcl~:: 


. ao r...lo como se fOla cold-cream Blrrelo, afim de li reunir em edl- Mexlco ploduzou 180,000 kl· leJa no perlmelro urblno de.11 em 'avor de monsenhor Budkle- I. em lodos •• centros d. Toldo 

e .flva-se pela manhl, com agua çlo •• eKrlplo. fnedlt.. que 11· 108 de pr.la, 2.300 kllo. de ouro. c1dade.ln'orml\loes lO .nr Carl_ vlch, allellndo ler elle sIdo jul. OOIIl..ento. 810 10rnRld.. por

quenle e s.lbon.'.e, .alplcando-se lunl .eus dlllClpulol' Idmlra· 13.000.000 de kllos de chumbo lambol ComnlnOl, l Praça lIi ae gldo com Ibsolul. imparei.H- um ..ereado ol"clalm••" IStlbel.. 

çom um pouco d. aiul 'ria, dor.. conltr.am. • 2.700.000 kllo. d. cobre. No••m~IO_ dld.. 	 cldo. 
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POrqllêPerdeose~t~p,ó! : " I" '.: A:S ' : \ . ; . ' , ...;:-T_ ..L~ll' ,,T~m CERVEJ· ".l~r /.. DS;.!... ........T_ .: ;.l, .. 
~~.:::e~:oc::~:!el:t~~ 'I' · 1:Antarê·t1~à {" .~;T: ; ;.>- "..~ I ';'Monch'eó : ' ESCURA 5- RUATRN~N~':'" 5 

ecIia ' 1'.eleg.: .~!.i~a~'!:::-Jel~p).!pn~..,~9 
ao eeu roguiSIa'OUoot . :. • "n'- ; .!." ~ Hàii1i)úr~ô"e~'â-'!-''' 'CLÂ'ÁA ' I. Glilmb'achd 

• comprar um fra"",orle . ,. , ., . " ' , - . : PR ~1 A ISacco I 1-'tadíl.V. H 1 ;IPreUn'ha(~k) Arrobii Vár~io 

·' D· · .·. '11 ·OO,DL ~~:::;: ~:: :::PRSTlLBUS :~. 'HmBRBDS· · HIB·I · · :·S. ···S·E'.. . . . A.L.. I ~~=I 
- Quarta 66$0001 \ '1$500\ 1$~40 

V. S. usel.u.hã · eventualmente! I IGlnger~Ale Água To~ica de Quinino ICrystai _ ~iOOOI21$.800IU580. 
Porquê nAo agora? Porquê ex· . . L' X 
perimeiltà produetos nlo experi. ,.lCOreS ~ aropes O assucar está Isem

menlados? As Pastilhas GELADEIRAS MARCA PERFEIT AI I pto de sellodp Dr. 
Richards têm curado indigestão e . ' . fi Condições de venda 

dyspepsia durante 2S annos~ Elias A Õ I D O C A R B O N I C O Contra saqae a 30 dld ou com
Ocurarão. N!i.o perea o seu \2 010 de desconto desde que .s 

. fecturas sejam liquidadas atê e 
tempo. Tome as Pastilhas do Dr. irigir pedidos DAVID CANDIDO DA SILVA, Rua João finto n.6, Floriaaopol> dia 5 de cada mez. 
Richards immediatamente e terá Em 3 de Abril de \923 

perfeito o 8pparelho cligesli'fo. 


~ome-as hoje.. 


UMA MERC~ PARA AS MÃES 
-A " r ase/ine ClustbroflC"" é o ungy.ento . para a cu• • 
n've ter ~mpr~g.da d~sde a mal.!! tenta inr.anda. Econhecida e usadlse o CONTRATOSSE• ·DE- , em todo o mundo. Conserva a cara e as maõ, madas e f1IpidamCDtC 
al:ivia as cxcoriayõcs, queimaduras, chagas e toou as irritaçôet: 
menores da pelle . Insistam em receber a "Yaulbu Clrtu6r/JlIgj" 
como originalmente acondicionada e ...e:am que tem o nome da:8ta. Catharina 

Dist1'ibue 75'(, em prelllio~ CRESEBltOUGR MFG. CO. 
cc..-rMlaI.d)5 de Abril de 1923 ás 14 horas 

NEW Vilil LONDrES 10IfllUI.
10-1' Extração-Plano N 

16.1l00 BILHETIlS A 11S5~ .._._------- --- ----- --- MENOS 2Eq . 
'75°'0 EM PREMIOS 


PREl\IIOS 

I ~remio de 
 50:000$000 
1 . 5:000$000 

3:000$000
t 
2.()OO$ 4:000$000
2 premias de 


1 • • 1.000' 
 3,000$000 

300$ 5:000$000
10 
200$ 3:600$00018 
100$ 4:400$00044 
30$ 31:200$0001040 

100$ 1:61lO$000 

16 • • 3 U A 2' 

16 premio! • 3~ U A I- premio a 

50S 800,000 
50$ 800$000 


16 • 3 U A 4' 50$ 

15 • 3 U A 3' 

800$000 

800$000
50* 

180 • 2 U A I' 30$ 
l'fI • 2 U A 2' lO' 
180 2 U A 3' 

" • 3 U A S· 

30$ 
tfl} • 2 U ~ 4' 30$ 

30$i60 • 2 U A 5' 

NS. 138:000$0002.000 PREMIOS 

Os bilhetes são divididos em decimos à Para. Í'!tZVI' boas cómpl'as é pl'ecÚw pri-
A gerencia da Loleria de Santa Calharina obedece meiro ler os alluutlcios (!:tS pl'incip:wl! ca

direcção do Sacio ANGELO M. LAPORTA, que foi sas commel'clael! publicados 11'0 ESTAUO 
durante 6 annos socio·gerente da Loteria do 


Estado do Rio Grande do Sul 

Bilhetes a venda em toda a parte 

Os cOJJ(:essionarios La POl'la & Visconti Estomago, Figado, IntestinosAdministração-Rua DeodoJ'o n. 40 
FLORIANOPOLlS Digestões d ifficeis , azia, prisão de ventre, vomitas, en 


JOas, dores de cabeça , vertigens. dor e peso
N. B, Os socios componentes da firma concessionaria da no estomago, 
ga5tralRias , gastrites, hepatites, enterites agudas ou chroni


Loteria de Santa Catharina, não fazem parte de caS-Cur3m-se com o Elixir eupeptico do Professor Dr. Be

outras emprezas loterieas. nicio de Abreu- -l calix fiO fim das refeições. 


Itheumatismo, SYllldlis, Impurez:\ do Sangue 

Eczemas, darthros, ulceras chroni cas e rebeldes, curam
se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo deBôa occasião para adquirir am \' Vende-se Carvalho--Milhares de atlestados de pessoas curadas.

OOm terreDO Tosse, Brollchites, Asthma 
O Peitoral de Juruà, "de Alfred o de Carvalho, exclusi
po~e;g,er-rsaeza~ 'â~e~:~~~~~~: vamente vegetal, é o que maior numero de curas reune. 


lote, terreno aito t lusuuavtl, .'i iUÃ affir~~;:::'ercs attest!!t!os m(,'rlkn~ e rif' pes~nA~ ('urArlA~ o D. Francisca Formi'l'a 

felíppe Schmidt. esquina Padre 1JJ'r."-'-""'_""';"~·"""""""'~l!1i1! 

Roma, assim como uma cbacara na CardosoNeurasthenia, esgotamento nervoso mesma rua, co:n 20 metros por Os filhos,

195, com fi casas novas dando bom 
 Falta de memoria, phosphataria, convalesecnças Elas irmã, nóra.s, .gen

molestlas, 'curam-se com o Hematogenol de Alfredo de ros, netos, cunhados . e delnais*luguel, Carvalho. Extraordlnatio consumo pelos proprios medicas 
que tem usado e innumeros attestados.Informações ã Rua Padre e parentes de . 

41. HF.~JlORA D. FRANCISOA FOR
partfclpam o nascimento OPILAçÃO~~~~~~~es~~~~UcZJ~Ara~~~ eV~f~: MIGA CA;RDOSO, .. ' 
de . seu filho Mario Celso. cal ,com Q Pbenatol. de Alfredo de Carvalho. 'Milhares de .çel~br...r , de, tri man~am lÍIis~'curas em todo o Brasil. Façil de usar., nao exige purgantes.Evaristo Carlos de Lima Ppolis. 30-3-923. gesSlmo dill, 'POr suaallDa;:sab·A' venda em todo o Brasile blldo,·7 do corrente, '.8' 'hoDeposit~rios .&eriles: Alfredo de Carvalho « Cla. !Cecilia Lima na de 'S, ' MOVEIS . ' ~lia 26 tlê Abril, 16 :,....Rlo·de Janeiró 

Uma família que se retlr. para , S. Paulo '.li ·jI,\'M·s:·'-Nas principaes 'Drogarias, Pata 
soa filba WaJpercla. fóra do Estado, tem henda mo- Mediante va\ó'postal 80 ro,mette para qualquer.· . C9nvlparf.icipam o Ducimanto de 

em perfe\!o elitado. Pata " , l~g8,. . . '. . . . . .parentes"e amigos,
26-3-, 23. '. , ' aos ·. quaes.se confessam~·, de... 

ver e trai" lrua tenente ' S!I', "': ••'lIi,~~*)IC':!(~1!C1~VIet,)I(.;;(!~(~IOIC)l1Il A'1I~AI~.911ole::;t.E:<KllHõ::;K~D<E:<>E:3W Iveita;'ft. a. '. . ~ , dejá,su1J1nil1merttê· gfâtôs,": '" 
. • " . . .' • \ " • • : . .• . , . • d · · '" 
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