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,'>~ara · 

,doenças' 

:do utero 

I 
\ 

;- - Muitas senhoras, nos 

seus trabalhos domesticos, 

'nas suas lides caseiras,' 

são, com frequencia, a ta" 

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 á orig~m 


desses malts. Não couhe
')cendoacausa de taes pade-' 

cimentos, as senhoras logo 

os attribuem a fadigas phy

sicas ou a excessos de tra

balho. 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

lher" é o melhor trata

mento .que uma Senhora 

pode fazer em beneficlo do 

Uteró e dos Ovarios, 


A "Saude da Mulher' é 

um rernedio s~gur.o para as 

flores - brancas, as colicas 


, uterinas, as suspensões, as 
. r.egras .dolorQsas. a falta e 
a .escaS8~Z de rêgras, os 
incommodosda edade cri. 
tica,emfim, todas ~s Do. ~ 

. ençaa do tJfero e d08 Ova· 

,;:rios; oi>. --.:, -.~~:;. ) 


DIPLOMATAS 
.~~: N~ - ·,20 ~eliciosa Mist~rà 
ntAR,CA:V~AOO Cigarros de Luxo 

rlO'3 ctl5oQ'S "V~~_'U'~U 

~~US6<iocom obsolut8cor4'ldnÇA. . _'._ 
Na ~"'nQ do torpo ~ na toil.tt2 o.r


d&.a e,Q:nt;ora.a ofa.ota e prevá1e innunwn-eOo 

rnolcsr.~& ~ inrc~çoe&. 


em 9"'"'1"",,-..:cideruI., "'" 'I"" 81! ~a 

r<JfTlPÍdo li opOlermc. ."', utIO 1""'" • ""';l!s 

os mk> COt16<''1uenciM 9'.... podua'b....... .l~ 


Unico depoaitorio - Arnéro"iC L.......,o ·' 

RUlS S.Fl.a..o 133 - Rio do. Janoíro r 


POMADA '.:MINANCORAn" 
(NOME E MARCA REGISTRADOS) 

Do Pharmpceutico E. A. GONÇALVES. Joinville 
Dipl0mado pela Faculdade de Medicina do RIo de 

neiró e Universidade de Coimbra 
E' o idem; e o maior patrir.lonio


legado a therapeutiça dermatologica, 

apos 20 annos de aturados estudos. 

Uura toda. a quaUdade de fe
 f3~am seus segUllos Mal'iti~s- ti ii:ITê~fresridas novu,s ou velha",. tanto 
humanas COmo de animaes, e muitas 
doenças da pelle e da cabeça: Ul Na. (90 rrljJi:H1l) icl 
ceras, Queimaduras, Empingens, Sar
na, Tinha (favosa 11 tonsurante), UI '':Lloyd Sul Americano" 
~:~~sF~r~~~~:iSa:o~e:IJ~:~~s~aS~~~~~ 
Palmos do rosto, etc. etc. 1\<SENTE ELV8IO ,<'::,1 \\00~h 

RUA TIRADEN'l'F.s N'. ~21Curas maravilhosas por toda a par~ 	 _ _ ___ 

gando, as -curas, a reputação e ~·s~ao~~~c~ra..~~~a~~~~~nt.:~~o c~~; O POde,r astral .:\gua FJgaro a~ltl!a~l~~~ 
a dia. Quando todos a conhece. rem Berá o rcmedio de maior tnum~ Um va!IOso ebJecto, que serà 'I tur<ll trnlur.:t p.lr,) o cabe11:; c hm
ph~ em todo ,0 Brasil. D. Carolina Palharcs, de lOinville, curou utll na vld \ e nos negocios, pade- ba, côr flflllC preto c ca$t::mho. 

â~mcu~!d6~ r~ .çaiXinl~a uma ferida de 9 anRos! SS~~, centenas ~~d~~:~~I~,O p~~r Re.nv~~rva~ ~~I~ I 'et I"oh'o 1I :lya C ~ ~o~n 
Adoptada Já.em mUItas casas.. de s8ude e grande chmca medica. General Oanabarro 39 RIo de mais cffle~ z par.\ exttngUlr a c.\s-
Preço pelo Correio 19$000. a duzla Janeiro. Ipa c "",tar a queda c cmb,anqnc

---_.-.. -- Cimento do cabello. 
Venda nas boas casas Pedidos 

f~}::::~.. --.----~- IIRnTK'gp~ ' A a Alvares I< ORna Rodngo S!I 
7 '.': ". "" . .....~ / /~';'.~ " "-.-;k:.- r~~ ~(~ ~.:- , p' ,~ 	 va,36 C. Postal, 986• 
;('\\ ... .. / '~,. '~;. l,"d..t. t .,,:jT '::.ti a;8YI 	 "_..______ 

ir;\'>\~(l/ Y~;: =="'SCHERING. 	 Vende-se ~'~~=~~~: 
cada de taboas,com a pequenas\ \ \ ;~.~ ': COf!irwimi~os ' . . ...., casas, ti· Rua Couti-Presidente 
111.10 n. 4. Trata-se na rua João 

f OmOlor Desm/et(anf, das Pinto n. 8· 

.Vfºs .urinqrias i ;'~;JlI:N~Reme:!/O maiS "Imp/~$ .~ millS barato' 
Compr~~sc UIU lerrem) que feo Vendo em {Df/ti, .J" PtI~mllciDs .r. nha no minirno 30 melros de fr~l1-

te por 80metros de fun dosc que 

. seja no perime-tro urbano desta


Chtm~lJt fObOkouJ Acf.tn(w.:E.SoDINGí/<tj! . 
: a RlIli "'/liOD!,JAittIIl.O .. .. " . ~/ 

. - •. 	
cidade.lnformaçOes BOlnr Cara_ 

. ....,::;,~-.." ~_.... , ", ?"_ , ,.~ ,, - . , _:" 1 - " , - . , -. • ", .~ 
lambos CGmnlnos, A.Praça lõ d. 

. ,~.....~--_..._.. 	 NovembrQ• 
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O __~"";QúJrtá~teir..' U !lê Abril de .1923 
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Ú~b'" c~~e:~.it~nl!~1Ü.~~~B· ·R"I~~H-IDE :, ·fe:~~ IKO.I.a Soo' c~~~2E; . 
'

. . .I.~-I-.-I~~~:;--.·~~~·~~~.n. : : ..· . . . ~~~~!~~.e .· l. . . .~::ii!lt~i~;~~.~l;
A' venda em todts as boas " 	 ' ., - ,d " '6 "',i ' - H " ; " '-- . ,- iIIUO 

, pharmacias e drogaria:t; - , "A! venda' -emtodu- ai boas"pharmacfas e drogarias A' venda e.m to aS"5 U;\S \ P :armapas i 
~~~~~~~ISô_t!leJ=-~_raf!J~~t~~~~~~'~flH1t 

Brasil-Paraguay RUY BARBOSA .' . OTEMPO ExploraçãO indabitadl filma sobra . iÚIII 

11:10, li. o Eslado. Sob o liI·-1 Realislram-.e hoie, na Calhe- BIIy BarbDsa I O Grande Remedio das Senhoras 
lo Brasil-Paraguay escreve. o dral Provisorla. (Egreia de 530 D1r~ctorl. . le JIleteorologll - ' DATINA 

Jornal d. Braall: -Os propne- francisco)sol.nn•• exequ,u em (SERVIÇO FEDERAL) o. Riolelegrapharam paraior. E' A FLUXO-SE 

tarfos "as mar,e.s do Allu Pa· suff"-go à alma de Ruy Barbosa. Estação ClimatoIogica na.. de S. Paulo o "Cllinte: ,E' . Porque cura Colicas Uterinas em 2 boras, Sus~ 

raRlt estão talv~z a. estas horas A's \) hú~as, pr~sentes_.,o. sr. de Florianopolis commentado severamente o facto I pensões, Hemorraghi~s excessivas,. !nflammações, 

ce!ebr"-ndc! "!Cf,on:! à~ Pyrrhc Cel. Antmilo Pereira t UliVtira'1 Boletim Climatologico ,90.1'fte! de exhibld.res deum lilm tiraçlol dos Ovarios e todas as doenças do Utero. 

ao lerem ~ seguinte t.fecho dt vice-~o~ernador. ~o Est~~o emIde Março de 1923. por occlsilo dos funeraes de 

um~ gazetllba que fOI um dos exerclclo, casa civil e mlltta~ ~epres81l0 Barometrica-A mé- Ruy Barbosa Indàrem a propaiar Na edade critica das mocinhas, regula os pe
m~al~ .e...sfort;adol. I~abalhadores s.ua excia., C~mma!1d() e ~ffir:la- dia de Pressão Baromelrica redu- em reclames de jornaes e ~or riodos rnensaes, e nas senhoras evita.os Tumo~es 

d... Iig.'llfão ferrO-Viana entre San- !Idade da :..Juar01çlo .F_deral, zida a O', nesse mez, foi de 758,4 outros meios '-Iue a reproducçlo Utérinos. 

tos e Assumpcão decretada pelo ICorp? . Consalar, command~ e Imillimetros, cinematographica do feito onde Nos Partos, diminue as Dores e as CoIicas e 

loverno passado que ta? ~rlnde OfficI,ahdade da Força Publu:l, 'Iempeflatura-A. temperatura morreu o grande brasildro rlel- A P P 

repercusslo teve no pau Irmão? Iauto~l~ades federae~. eltadoaes e maxima registrada foi de 32,6 xava ver estendido o corpo . de evita as Hemorrhagias, ntes e ost artum. 

- O qu~ fe~ o. ~overno. passado. mURlClpaeS, Cc.lh:·glo Cor.lçJo d.e ar'~!. verificada ~o dia 13 e a Ruy, quando já ahl não se acha" Em todas as drogarias do Brasil. 

u qu~ fez fOI aesapertar para a\Jesus, Asylo de Orpna9S .creICI-\temperatura minima foi de 20,6 va. 

esq':le,da, mandando u,!! enge- do numer~. de cavalhe'ros e grãos verificada nos dias 18 e Pessoas que viram passar es-i ....................._IiII. 

nhelfo nono. estlldar lD·loeo o txmas. f~mlllas e repr~sentantes 19. se film e examinaram a reprolllu-I' 

traçado prefenve.L de as~oclações, e da Imprensa, Nebulosidade-Houve 10 dias cÇao photographica <!eclaram In- - ------ ------- 

Isto mes,mo fui uma fraquêsa s, excla. revd.. D: Jo~qulm. Do- totalment.e enc9bertes e 4 dias tretanto que se trata apenas de 
P?r.~ue a ligação entre Port? ~almingues de,~ltve1ra bUiP.O dl~ce \claros. retoQlIes praticados em um máu ~ TESTAMElfT~ D! Ires. quatro cbé'ulfeurs, <l1~m de 
un~ao e.a foz do fgua.ssu na '3ano, deu lmcf~ as ceflmomas, Vento-O vento que loprou cliché. Aproveitando-!!e diSso os Ioug~~~e~:~:~·s 203 pessoal. d. 
mal' de õO anno.s, que fOI ~stu- aco/ytado pOI diversos sacerdo- maior numero de vezes, .esse mel: Iexhibidores. fazem entretanto o "M IIftM~M AL""-'''!,!, signadas nomin.,.'.mente destina o 
dada por summldades techmcas. teso . . . foi o Sul, tendo predommado du· seu grossello reclamo, para at- W au" íI~U\" 

Ao estudo de. André Rebou- O cOro dmgldo ?elo rev. Pa- fante 10 dias do mez. Sopraram, Itrair a curiosidade publica,. Itestamento 7 mllnões de doIlars. 
çassó poderá ~er Impugnada por d,re M~ute clntou durante as c~- tambem frequentemente, os ven- - ~ara aqueJlas que se considerem 
quantrs que!ram coll.Gear os nmemas, e IS b~nda5 mUSl- tO&: Suéste e Norte e multo pou- - '- "--- Dlspo!illções te.stamen~8rias de Icom direito a receber a1luma coi
seus prop~lOs lucros ac!m.a dos caes da Força PublIca e 14' 8a" cas Veles, o vento Nordeste. Tic:::-" i\il um milUonarlo qne V1ve,~ em sa, restam 3 milhOes e 350 mil 
sa:gado5 m:eresses do pai!. talhão tocaram marchas funebres Chuva O total das chuvas re- .e ..... aqUQtQ. J ~ l.ô.:x festa. fi banquetes-Um dollars. 

A celeuma le\'antada em torno anles e após aI Ixequias. Em colhidas-;sse mez foi de 111,t O pôquete MAX, lrOu:l~e hon- bl'iude no leito de morte Os testamenteiros j.i receberam 
disse t:açado parece ~sgotada um c4dafatco armado no centro mfUimetros, com a duração ap- tem do n(Jrle 26 paSS3CetrOS de -Legado8 para os que Imaii' de duas mil solicilaçOes, 
cem OdlSCU+SO pronun.clado por da CatheElra!, via-se o retrato de proximada de 21,28 ns, A maior h, classe e 29 ..te 3a, classe. sabeul divertir·s8 tonvc.,ientemente documentadas, 
um ~eputado catharmense na Ruy Barbo~", ladeado por ban- precipitação observada em 24 h$. ,Os jornaes de ~?va Yor~ pu- ~~~~~i~ds~a~::{o~~iC~a ~~s t~~ 
5('5530 ~e 29de Agosto fie 192~, delras ,naclOnaes e as armas da foi de 30,5 millimetros, no dia bhcaram u':la nO~lcla se?!acl0nal ta dos Unidos, Mas. os testamen-
Que de\e ser tomado em conSl- Repubhca.. . 15. com a duração approximada Chegaram da Serra que causara ~UltOS dissabores teiros consideram que, naquelle
deraçllo pe lo po der competente. . Ao te.rmlRar as cxequla~, o Ir. de 3,30 hs. Numero de dias de aos t7stamtntelros, de um homem numero, não estão todos os que, 

b1sP.o dlOcesano,fez o elog,.u fune chlJvas com mais de tO millime- . d v d ale r que recentemen 
bre enalte:endo as qu.a!.ldadl"s Iro-12, com menos de 1,0 milli- Chegou hontem da re~lã0 ser- e I a gr_ S 'F . d - no terrltorio da. Repub~ica norte 
m.oraes do gran.de. braSI.le.lro, sa- metro-4. rana, um destacamento da Força te, ~alle:ell em . ranclsco ~ americana, sabem viver alegre-
I d t I d Publica composto de 12 praças. Cahforma. Chamava-se José 81- mente, E, assim, resolveram cha
lentan o o esplfl o re Igl~S? e O mez de Matço foi, relativa- sagno, o ~nmem, Que, durante \ mar. por eJitaes, dentro do pra-EDITAL ~uy Barb?sa e o amparo a gre- mente secco, tendo apresentado toda sua vl.dll, ~ao fe~ ou!ra cou- zo de trinta dias, .todos os qUI!
J~ Catholtca, que. ell~ deu com as uma differença para menos de sa S~~ãO dlvertlr'se e multo. . aspiram gozar dos beneficios of
hberdades conslltuclonaes pel.s 35.5 milllmetros do seu valor Ropressão uo jogo . D1Z1~ elle que, o mundo haVIa 1erecidos. 

Regiatl'(l Civil quaes sempre pugnou, normal de chuva , SIdo feIto exclUSivamente para o 

Faço saber Gue pretendem (a- ___ Insolaç.ão-Tivemos 178,30 hs. . O sr. D~jegado de Pol.íci::!, in i- seu goso, flU, então. que Deus 

r Hyp oi ', Pereira e d de brilho solar. Nesse mez houve CIOU ha dias. uma enctrglca ~am- havia coIlocado sobre 3. Terra ' .


5"i:~ina 1!v"s~solteiros. dQmi- As nossas minas de 2 dia, sem in.o'ação. p,nha de repressão ao logO. IQdas as coisas afim de qu. fQS-! AC~18~;~ J~ 1II81~~ "'IIlII~'ul 
(iliados e residentes nesta Capi- cf;\rvão PhflnomeuosDherS08-Nume· dando 'batidlls em diversas ca- sem ~osadl1s por aquelles que as Wklill!iWaW i "W UN ilUtt 
tal e naturaes deste Estado; e le, Rio, I t. O Estado. Ao Insoe- ro de dias com: sas de jogatina. aprecIam. 
funCClOnaf1~ do Banco N. do ctar ftderal das Estradas firam Trovoada longiqua, 1 ___-.-__ e_.__ _ Herdeiro de uma grande 10r- Foi publicada em Berlim uma 
CommerclO, de 20 annos de Ida- rcmethdas ai topial das informa- Troveada com relampag~s, I.. luna, José Blsagno conqUIstou as nota Offlclosa que confIrma a ac
de, filho legitimo de João Cy- çoes prelitldas ao htularda Agrl- Neveelro. O Os lrauceses effe- bOas graças dos sablOs, fundan- çâo do governo do Relch, para 
priano Pereira e de d. firmlna ~11~~~:lgellgo,S:~~~~ iorQ,~g'~~f1~ Tempestade, O ctnaln lH'i~Õ~R do centr9S scienlificns;as dos po: establhsar a cotação do marco 
do "';"al!e Perêira; a nubente, de mento da' Complmhla Carb~~lfera Geada, O bres, co~ don.\t~vos generosos, Ique passlrá a exercer brevemen
profisslo domestica, de 18 annol lIIIIe Urussanga declarando queso- Orvalho, 4 RIO 11 OEstado Telelrapham !5 dos literatos. instItUindo pre- te uma nova orientação sobre baI 

de idade, IJlha legitima de Frlln- UCltara ao IJI'verno a construcção Mar-O estado do mar nelse de Es'sen dlx<:ndo que a~ autor!- mIas esplendldos; as dos Jorna~ iaS mais amplas. . . 
cisco Tr.imoteo Aives e de d. ôe um pe'qu.no ttecito de viaíer- \ mê1 fOI: dader. mlhtarl!:6 francesas prende- \ hstas. editando dlanos 6 reVistas, I Neste-s ultimos de' dias a dl
Maria das Dores !\Ilnes Alves. rea I1gando 8. nunas de carvão Tranquillo. 19 dias, Chio. 7 ram o se6!l ctano de Estado l1amn. mUitos dos quaes ficaram com vida fluctuante da Allemanha su~ 

Apresentaram os documentos 1(10 Amenca ao ramal de Uru,: dias; Vagas, Pequenas Vagas e da Chancelaria Refch e" ex-ml- Vida oroprii\ para regalo de re- blu a ~ 800 bllhOes de marcos. 
exigidos pela lei. E para constar sanga, elpllhad&, 1 dia cida um. mstrol Olcberb e Stegerwald, dactQrC5 e coHaboradores; as dos 
;aiiiü ;:;; pi!:;Cõi:r. qüi:: sei:': <:ffi,,~- negociantes, adquimloo jOlaS ..----- 
do e publicado pela imprensa. custeIas e valio~os tecidos para ",,',,*3€3€:.t:::3-E:H3€*'*='~ 

pedro .\\\thofl e Se~horaltd~ri~n:f:'::~' :od; ;i:::' de H~:So?'~~~;a~::l~d.l_ MAGI COS () ;:!~;~~:::~!~a:f~f~~e~a1~1~:i~~ participam aos seus pare A


~"jcolaD Xagib Xahas. pachantes aduaneiros da Alfan- '6 dlnanamente em banquetes e em tel\ e pessoas de suas rei a

çO~ .e amisade () contracto
dega desh Capital foram l."resi-	 • ~~~;~:;es~O!emq~~~:a. empregava de casamento de !'-ua fiiha

dencia do ex-Inspector sr: dr. 	 . As mulheres adoravam-n'n. ZlTA com 	 o Sr. Eugenio
J3 i1Jl i Qf..jPô. p1--~ i u. ~net~i~~a~~ d~i~I~~~i~S~~e ~zl~~~ Conta-se na California que elle I Raulino Koerich. 


d d I - - -- tin.a mais filh:;>s do que Brigan I S. Amaro, 1-4-923.
Rec~bemo5 um exemplar do COrA? emonstraç~o e est ma t Yont1g, o famoso chefe dos mor-
Ilbum com que o Municipio e il ,rat~dao, tendo Intttpretad? (I Th~louro do E8~a.dOII ~as8apol~~e mons do lago Sal~ado, que nl!.Q l,k*,*=,f-E300O-E3iC*:H,*,,,,, 
cidade de Ribeirão PretrJ comme- se.ntu d~s seus collelas ? 2 es- FOI nomead9 o 4' escnptura-! O gabmete de Ident1ficaç!0.for- podia conhecer todos os seus fi- €ugeni\! i{aulino ~oerich 
morou o primeiro centenario da ~rI~~urarlo sr. Clemenhno de rio do Thesouro do Estado, sr.; neceu passaporte ao sr, q1Og0 lhos por ser demasiado o respe· e 
nossa lndependencía. ri O. . , Bento Aguido Vieira, para exer- Lopes Torres que Si! destIna a ctivo numere, 

O album,que é um repositorio .9 sr. dr Gemlma~o Ga1vll~ eero carlo de escrivão da Colo Montividéo. Mas como todas as cousas 2:ita j\lthoft
di informações historicas da fun- vI31velmente commovldo 4l;rade_ lectoria de Araranguá. i deste ~undo têm um termo, a participam que são noivos. 
daçao e desenvolvimento da ci- ceu aquella prova de con~ldera 	 -~._- . di ' d b S. Amaro, 1-4-923. 
dade, contém photographias de çlo dos seu! Ix-subordmados, ! carreira o a egre vive ar aca a


Em est.ado gl'ave de ler o seu. Seus ulUmos mo-

aspectos do importante munici-	 Chefatura. de Policia I . mentos foram realçados por todo """..............................!!!!..................~ 

pio paulistano, e está trabalha~o .. I Cumpre-me levar a? conbecl- um aparato alegre, como reque- = 

cmn muito gO~to artistico. Os franceses expulsam cen- - Imento de todos os bemhcos resul- ria sua vida. Em volta de seu 


Somos gratos a gentilêsa da tenares de familial allemãs O sr. dr. Luiz d.e Freitas Melro, lados obtido com o emprego do lei10 reuniram Sf' os amigos e 

!!f!er!a, R!.'), 1L O E~t~t1(). l-fonnB.m de foi exonerado dn cargo de Delt-, acreditado e. effic~z. .Peitor~! am'igos intimas. afim de ceieLra 


___ .__ Berhm que um despacho de Fran- lado Especial de munlclpio de IRousselet_. Minha tia d. Amalia rem sua partida para o outro 

cent díz que a cavatlarla tio!'. ~olw BI.menau, e nomeado Deh:gado de Queiróz, residente na cidade de mund() como era do desejo de 


1(""J -J=> rophOS;"Cl dado, negros expulsou hantem da da Policia do mesmo municipio. Campos, Estado de 5, Paulo.vinha 8isagn~ que succumbiu entre 

1. '-\ti1.] Q(-1 ......... scu~ !ares em Essen cen1ena. de suffrendo ha mais de 2 annos de um b~il~ e um clotewlote_ Inw 


O paquet.e 	 Ru)' Blrbosa d~ !~~~d~Si d:. ~fr~~r'os al~mles das tosse muito forte, com escarrhos ferntl •. 
lloyd Br~sllefro é esperado ama VIAJANTES de sangue, ~ores ~o pulmão e~- Aberto seu testamento, vluwse 

ha d. nOlle. ___ que.rdo, fastio, emmagrecendo dia que lega sua fortuna, importando 


-.______ , e O paquete .. Max- chegado a dia; como em 1.915 eu m~ en- em 10.350.000 dollares, a 203

UongregaçAo Marlanna hontem As 10 horas do norte c::.ntrasse nas mesmas, condições. ,essoas de sua predilecçlo, Que


Promessa Boje, ás Ig horas, reunem-se, trouxe os segulnles pasS3Eetros: \ curando-me com o. ePelt~r~1 ~ous- o ajudaram na missão de viver o 

na sal. de conferencias da Catbe- De paraoagná; Marlin Ofner, selel-, escrevi a mmha ~Ia mdlcanw mais alegremlnte posslveJ e mais 


...~~:n~~n~~r~o~~~:IOf~r~~)I~i~: ~ral provísoría, os assqciadol da Maria Ofner e 8ernadette A. de I~~:I~: o remedio que me havia a quantos homens ~ mulheres pUw 


.-- _.... ; . \...ongregação J\\aIiaua. Souza. . ",ülauv , .derem provar, com attestados 

astnmatlca e uma sua irmã, de D. S. Francisco: 2' tenente Sendo meu conselho acce~le, e esptclaes, que não deixaram de 

~~~~~fmee~t~t~nea~~:s~'r~~ets~~ Oualberto lima, 2' tenente Joio posto em execus:to, minha tia enw gosar todos os prazeres que Offoiw 

olf.recem-se a ensinar gralu,",a- 'svlo da Mendllidldl B. d. Pai.., 2' tenente Antonio trou logo a sentir tahes melh'Ioral8 lereco o mundo em seus mais va. 


a ar . • . P. da Cunha. Fortunato françll que convenc('u-se aV,er na ~riados aspectos.
mE'nte ás pessoas que soUrem ,Em SeS~I& extraordlnarla .reu~ e Senhora, CantaJicio flôres, AI- mente encontrado o IImtlvo do! ' Entre as pes60~s deSignadas

~: ~~~~í~p~:~~~áSr~~::~~s~~~ nUI.-se, hOJe, ás 11 ~oras, a d.m:c· cydes Andrade, JoaCI de Souza seus males, restabelecendo-se em no testamento, como ,-aardQados 

ridosas transmitfjrem e5ta noti. tona da benemlr1ta Assoclaçlo Tavares, Bernardino J. dos Pas- meno~ d~ ~ mezes de tratamento. com 1ea:ados, figuram senhores da 

da C!os que sClffrem, Cartas li e Asylo de Mendicidade Irmlo 101, Waldlmar C. Lemos, JOSé Apparlclo de Queiróz .rande s('Iciedade, dosquaes ntn-
SrB, AdelJa kocha caixa p051al Joaquim. Candido da Ros~, José Correia 2-5-920. guem podia imagi~ar estivessem 

" 1 142 Porto. Alegr<l.' da Silva, Cu.lo~la Maria d. Ro· dotadOS da. quahdades ou doa 

. -_.__.~_._- Mudança :~io~fll~le.mar B. d. Silva e Ba~ O' ;1·HOS i ~r\~:::\~~ri~e~~S~:~~~::sl.~:lIr~: 
. , Adtlina Meyer e suas Irmans, De ItajahJ; Othmer,SClhmager" 4 ' - , lavrante, criados dp quarto de " 1.....Ii~~

J.Joterla I~ edera1 \participam a seus parentes e ,pes- Tueda , PauU, Carolina l)olnbul~' " " . boteis,' _mordomos, engraxadores 
Numero da sorte grallde da 101S de sua amizade c conheéi- ch, Manoel']. da .Ounha, Carlol1inflammaçOes e_pu~gaç_Oes. COl.. de botas, juizes, 'advogados, -ho. 

I teria federal Hxtraida hoje:' dos, ,que transferiram', _ reSI... C" . ..o (nome s .de negocios. proprl.etarioS " 1==~~~~==~11}IUa _ ,Olr"etto, .Viclori~O ~O. mes,l LVRI0 M.QURA BRASil. mln.
o 	 8 249 dene<a para a ruaJerony:aoCoe: Jorg.Padlf~a Marque. e ,Mârtl-, regl8lado) , Em loda. as phar- d. b.ors, uma g.ardldora d. caro 


, ho n. 36. . , nha CIII\I.n.• dI, ~ ' •• ' macias e drolarl... 'cere de . mulheres, doI. Invento. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultinias' noticias. do VI"da " I Altnudega de . O funeral dOI operàrí~s \C018.~ da vIda que ~IIIIIII rDCID!ulIW 
RI'o Grande SQCla · .1<'1orianopoUs alemãesvictimas dointid'ntepaT6C?em ,do ~illemal . ~ .: 

o Sr. F. Abdon de ArfCixelllls. das Usinas Krup' p '. '•. ~ . -:- , ~, . ' 11 1111·~r'J·J. "~n,,ICI
--_~=~""~=~'~"",,;c_____.. -.-,. Inspector. ...da .Alfandega desta , " ' .. , . ' .. IComo ,se deséobnu que Jack .. . ti "li lllllll r",ViI ti 

Port; Alegre, 10. O Estado. A' ., •• .~ ~,' " .Capite.!, b<aixou as_ :s~g~lntes por-:" 1tio, _."l~ O Est~do_~.tCQni-_as Connell,: chauffeur e I . ' . '~ ., . 
Chegou ao Rio Grande o gene- DlllversallQs tarias: , ,-_, ., _: . " ' , ' ~hontai"Pf~staçl.~s aos -, ,:soldados clrreg~dor, era mulher !,s p~I!!!~~rbaç_o:!i 5'::~~i;.. ~.? _~~
u.1 Fabio de A7:ambuja, que se- I O Inspector, em commlS~.'iO'1 mortos em oatama, reahsou-se o) Ha POUto teMpO lima mOfa Im_m, ", ...l..m po. cSs~l..."iJIL!, 111;'-
Cue para a Capital da Republica FAZEM ANNOS HO.J.E: a.nt~ a or.de!" n' 16~, da Directo- enterro de 13 o-perario$, vi~ti~IS de nome Diga Brown queixou-se ~o~~, conteq~ente d~ .,ra,~pef tra
hoje ou amanh~. . fia da Receita P~bllca ~o The,. do recente incIdente occorndo 

-Checara.m a Palmeira dOIS Se.nhoras: . . s~uro Nadon:.1 a Alfa.rydega do nas !1sinas Krupp, !m E~sen . . 
corpoa da bngada• .que . tlrotêa- Ahc~ farpe, de ASSIS e Odet-IRI~ ~e~ J~n ..lr.o ~ubhcada .. no _ . cel_ebra..ram-!'ie cenrnon.las reli· 
u.m com os revoluclOnanos,mor- te Nattv.dade COSia. -Diana Olhclal", n 64, de 17 ~. fglosas e durante O tra]eeto os 
rendo destes OSC1'lr Guterie~ e . . I M:Hço findo. e proferid.~ em VIs.- sincsd~s ig:ejas dcbrara~ ., fi-
Esequiel Oalv:i,o, sendo fendo 1 8~l1hur~tas.. . ta de pareceI do Sr, Dr. Consul- 1nados. 
gravemente o republicano Ma- D\am?nllfla da S~:va, Arge~t.i- tor da Farrnda, scientifica aos j O preSitito funebre desfilou pe
rio Rocha. na. P~r~lra, as , menln.as CeCIlia Srs. Empregado, que só os lJes- i las ruas de Essen entre alas 

-Em ftoqueirão chegou uma Ollvel.ra e Wa dyr VOIgt. pachantes Aduaneiros P;'d. erão, Iformadas pela pnpulação, que se 
força do Exercito afim de guar· Sra. . de agora em d 'ar,te, agenciu des· \ descobria respeitosa. ante 11. pal 
dar {\ teleerapho. H r V 11 O·' I pachos nas Alfan ;egas e Mesas Isa gem dOIi 13 ataudes aberto!' 

--:-C~ntinuam chegando ~o 80- Dar:i~c~i.ano are.., e 10l1lS o ,de Rendas . q~e. conduziam O!'i corpos da!! 
quelrao tro~as republicanas ljue I _ [ C~mpra-:H" Iv]cllrnas. 
se ",a,o reunir á5 forças do depU-I •. . (.'\SS1~) F. Abdon de ,\rroxellas. 95 frabalh<'ldorC!s alemães das 
ta.do federal Getulio ~ar~as c?rn , 1f~1 a H' f'''' - . uSIJ1as metallurgicas e de car
e. fim de bater os revo., uclonaT1os risses Reimar O Insp~ct., r, , e.~ tom1l1]ssão, \-aO , ttlnto de Essen, corno dos 
que andAm cela diVIsa de 80- . • b . Yti R B . tendo verth.·",lo.3 !rr('"!JUI:lr! ,I,.de a~~edor:,s, 5uspenduam os tra~ dllde de ir para Boston sózinho co. A acçaophYlrO,Cfl d~ s tli: lOuro 
queirao com 'São Borja: 1; aoruu! ãoU)' a~O~!fH, se- \ de ser I<'I .' rado um só '" termo de Ib~Ihos. em 'hnmenagem aos seus · A moça insistiu nas suai affir- (extra~tQ de ,allg~]C desprovido de 

-Seguia para Santa. M~ria o i Dl:ysse~an~ei!aa:a ;rofe~,,~o~ ~r: responsabilidade pela apresent".
segut:do Tt'glmento de cavallar ia IAth'lelismo que' realiso~ nest~ ção de mais de ~ma factura coo
da bngada sob a commando do Capital uma conferencia dc pro- sul:lr ou conheclmento de carga , 
major Januario Corrêa; Este ba-j paganda de SUlS idéas. recornmenda aos Srs. Emprega
talba:o estJva el@. Lagoa vermê· 1 Agradecidos pela geflti:eza de dos qu: par!!. cada factuUl ou 
lha. . f'Uti visita dê des edidas, dese- canheCllnent.o ~everà ser lavrado 

-PartIU de Lagôa Vermelha jamos-lhe bô . P um !ermo d]stmcto. 
Firmino Paim, levando arreios a v~gem. Cumpra-se. 
fardamento, e material te lepho- E 1 (Assig) F. .4..bdon dtl Ãl'l'oxelluf,. 
n lCO. ! n ace 

-A policia de Cachoeira aug- I ('.unha - l.nz _ .. 
menlou 150 homens sob o com- COnS?rClam-se, amanha, ~lvll As exeq nlas de 
mando do tenente da brigada e ~tllglOsamen.te a senhorlllh,a . lluy Barbo8a 
A vetino Carvalho Bernardes. Alclde~ Carneiro da C.unha, dl- Rio, 11-0 E!'itado-Fonm rea

-Chegou a Conceiçao do Ar_ lleCta filha do, sr. major Pedr.o hSl.das honl.m solennes txequlas 
roia um pelot:io do Exercito pa- Au~u!'ito C3rnelrO da CU!lha, Dl- em suffrae-io da alma do senador 
ra guardar as JepartiçOes fede· re~tor do Thesouro ~o Estado e Ruy Barbosa, na Candelaria, 
raes, sendo com mandado pelo o JOVtn Edul'lrdo PIO da L1n, comparecendo o mundo officlal 
tenente Gilberto Carvalho. c~efe da estaçao da metereolo- e diplomatico e muito povo. 

-Seguio para as republicas ~Ia, desta ':apltal.. . Offfciou o arcebi3po d. Sebas
visinllas o major Se"\"erino Gui· O a~to CIVIl ~e re.alls·lrà, ~s ttlo Lem.. 
mara.es, afim de comprar armilS 15 hor~~. n;] re~ldenc:a dos paIs 
e muniçOes, para os republic<I- da nOiva, serVindo de ~aran.rm
nos· phos: por parte da ~Ol\'a, o sr. 

-Em entrevista concediJa a(\ desembargador Honeno Cunha.e 
~Correio do Povo-, al&uns com- sua e xma, eS flosa e pela do .nol
merciantes queixam-se de que VO, o sr. José Vieira Maclel e 
com a cpse revülüciüfHiria ü mÜ- 1~ua exma, e!posa, representados 
vimento da navci:Jçáa tem di- · pelo sr. ?-:d ro Cunha c sua exrna. 

minuido muito. Iesposa. "H.,'" ,.f'~rf .. ~. 
-O gOVli'fI10 cr~ou a quarta I O acto r_.,~l...:SU _. ... .... u".-s ... -á 

brigada provisoria. às 16 horas, na CapelJ! do Asy
-Com destino fi: Solto francis' lo de Orphan5, sendo yaranym· 

Co de Paula embarcaram 26 ph::Js po~. parle (!a nOI va , o sr. 
erandes volumes communH;~~~, dr. He rcilto LIl"i':, p;nvpr l1:H!<:lr dOI 
ianças, fa.rdamentos, ba, rracas, Estado e, &.ua exma. esposa e 
arma! e equiparr:entoi. p€la do nOIVO, n :s r. -Arnoldo 

-Houve conflictol. entre snl- Luz e sua exma. e6p(.I~?. 
dados da brigada e do exercito O ESTADO, <l1lÍ\:clpa aos nu-
tendo sahido ferida uma praç; bentes os seus \lotU$ Jt: fe!ici
do .xercito. .~ dades· 

P~rlO Alegre . li. O Estado ~_·· 4'''~· ~ 
V.trtOS fuendflros requereram T1)""t;"vT{)L"E..-"'.,' V 
mandatG prohibitorío para segu-..L.i " -" I~.I.J 

O embaixador brasileiro em 
B A é b'd 

uenos 'yre~ rece. 1 O 
~m audlencla ~speclal . 

RiO, 11. tO Estado. CcmmunI
cam. de Buenos Ay~e$, que o Roma, aSSlnl como uma chacara na .eitava disso para me dar algll

~:::~~~nt:mdaa~i~~~\~caei~e~~ld~ ~o~~~~mr~a~as~Osft1no~~sn~~~â~ b~~ mas iRc~mlenci3s de ri p~z: ir Rio. 11,' O Estado I L. dia$ 

dr Pedr. Toledo embajxador do aluguel I!:;ÜSCir' 1f levar autOlTI OV C1S em COlff: n IlO ... to (d:: Uri' 'l >Jf(l~ lm l 
B;asil qut fer.· e~trega das cre- lofor~ações á Rua Padre Roma casa dos fregue2es. Cheganjo a alteraçao nllOlslena l, ;.\ffirm"nd o 
denCia'e& em 14 de Julho. 41. maiOridade, contllluel asslln e A P \'I'HI \ , que f) dr JIJ'!.o Lua: 

_ _ ....._ .__ 'cndo-me separado de meu pae Alvesdclxar,lOllllnlsteflodaJMs
- - .-.. - -, .. - ---- I ::mpreg'.!\:! -me ço'!!C'ch:!uHet!~clCIt;ça pOi ..ri.;tnO:;) J.:: "ãu.-'':: á..:a

p envolta com alguns rapazcs meus Ior Prata sera substltu'do
O <tCap olonio t> iniciará Um aeropla.no qu" cempanhelros de rnenllllce O dr FranCISco Sa deixara a 

um novo cruzeiro vôa sem piloto PQstenormente, alugámos lU\1- pasta da Vlaç;i\l IlIdo pua 1'1 (Ia 
Rio, 11. O .stado.O ~Cap Po- tos um.! sal! e 3.h! v!vemos.lun- Fci,.cnda ~ (1 di. Sa mpaIO Vt dó. l 

10Plio:o iniciará um novo c;ruzeiro, Rio, 11.0 Estado- JnformaM tos tendo eu o cuidado de ser. a \ passarã desta p<:. ra aquel!a. 

rança do gado V2:ccum e caval'''r () DIN l-IJ~~IRO Icn:!l.~io 05. mais be1Jol pontal Embota o apparelho Tilo le- balho Violento adqu~rt força como 
requesitado pelas autoridades e:.- li quem iizer uso do .PEno- da Cidade. e .01 _SiUI arredores., vaS!'ie piloto, conduzia dois pas- ell~ tambe~. Um dia começari~ 
t.tdoaes· RAL ROUSSELET- c não al can- Haverà uma. 2~ classe e~onoml- sJgeiros. a nr de mim, por eu n!o ter nOI

-floí preso por vinte diJS o çar o rcsultado desejado. Mai,:. de Cil para. pcrmlttlr a palhetpação Vll nem me chegar nunca para o 
te'1ente Alpheu Rodrigues Bar- 15.000 pessoas com pletamente cu- nesta Vlagim de recrclo. -- ........ ~ - beUo s~xo, e eu tive de salvar a 

cellos por ter mandado um He-. ~~~~~t::;a~;ltl~~l ~~~I~Od~a~~~\;ImO~ - -,-- O noivado da. ~~~hoa ~~~ttaçao de rapaz, arran 

gvr.aSmmdl:C~~!t~~~lstend:~i~e:a~~ 1I RAL ROUSS~LET. em fados os ~~ _ prln(~t·8a MafaJda J ConheCI: então, Olga, a quem 
, q P casos de 1 OSS~ S, ..8 dos ma1S Jayme Garrelrao _ n~morel perto de um a.nno Afllll 

tmuar na sua modelar nl"utri'lh e'llmentes MEDICOS atlest211l ~cr Q: R Il O E d O 
dade, dIante do recrutamento e o ..PEITORAL r<üUSSELET. queI' _]0 sla o - corre~- de. salvar as apparenctas tive de 
assassinato de reservistas do supera a todos Lrlilln com at'ell- m DeCla Callddo CarH!lraO I!I pondenle, em Roma, da Ag~nel3 beiJaI-a algumas \ ezcs, sem que 
ExercJto ção o folheto '1 ue acompanha o I!I C1 Central de Gewy Cornmunlca o tal me p r o p o r e I () nas s e 

-Hol1'ttm foi reforçado o pa. frasco EXLJa o ~PEITOI<AL RO- ~ partiCipam aos seus parentes -* nO'vado da lJf'nc.@Sa Mafalda o menc.r prazer AS cOisas porém 
trulhamento .ttê madrufada. USSELET., sem que vos darão ~ e pes~ôas de suas relaçOese mcom o prmc'pe Leopoldo, her- lamavam aspectos \1nprevlstos

1 -Es!ao !!!te:,:,~m:":d~s as 11_ outro qualque r (!I"" Iheo:: de m~'5 ~m:tJ d ~ , o tLS.. :~~e'1!" de rt1 cte1rn do 1hrnno ~a Relg.I(,A. V! me na neceSSidade de lhe ap· 
nhas 'ele honicas !'ra o sul or lucro venda o . ta MARY. I Esse aelo sera officlalmente cascueos a(Ia qU,e cstragarà sua filha pritnOgen~ plicar alguns para1\ P I : p. Pd vosso estomagoesperdlçandovo>l- , annunc iildo no dia 10 de Maio. enxovalhar e obrigal-a a romperl~~~:p~~!:~~~~~~~",~~ 
terem os rcvo ue onanos corta o 80 dinheiro. Fpoli:;;, 6 - 4-923. I . M d' 1'.: ~ 
do u linhas er;' G~ará. .. . •......_ . NO ----- ~~~i~l.I~~. A ~!d!UCt~~~~ ~u~o;~ ~"O fstJdo " em S. Pa ulo ~~ 

Os re~oluclonarlog de ZéCI ", ' lhe dava. mais carinho c amor de- %. n(., Rio de Janeiro ~ 
Netto estl'/erll".' ~as ~Inas de lJ"~I,llal de UUI'IUa()c O habeas-corpus dos estU-I~~rtI nwn'strav~ ter por mim. Foi l"!uan- . ~ P-i\o. \\<l:;;';\' ~ agf"utes p..rn QU lHHl. ~ 
clI.rv!o do. ar.roto os . ~tos. FOI de 1~5 o numero de dOf!n- dantes I 11) d~'") resolVI ab.il\donal-a . fugllldo I~ r.i o..... " llrrM l'uh1i( ' ''\''' c1:I o R1:Isi- ~ 

-o CDI~flD ~o IOltflor.- d~ tes de ambn ~ os sexos, que l'S" R.io, 11. O Estado. Provldenci-' Dr. J. Moraes o resto sabem-n'a todos i ,,: 1;_:l: : tl1r:1!! , :~ l~;l:p r(';:.'. GOl1l lllf'r · ,{i
Sania a Itiveram em Irat:lmênfn no • . • . . • . . . . \ ~ rlll.! ~cIActit 'a "Mana, .dlz que chegoo Hos· ando &obre o .h.'lbus-corpus dOS['
esraçllo dI! Vladucto uma cHia plta l di' Car . d il~lc dwnntl! a pri- eatudante~ a secretaria do Supre- lUEDfCO O'>ERADOR . 
fluantidaac de armamento de S:io meita dezena do c,' rrt> ~ Ie ml:. mo Tribunal offieioullo minislerio Formado pela EsoolaMedicado 
Paulo para. os rovolucionarios, Desses tiveram alia 2:'-·~ faJlec{;~ du justiça, tão somente communi- Jf1 R~o do Janeiro. 
tendo aSSistIdo ao desembarque I~:n dI: ..vmê r' í<ilií.lS":'v ué ali- c!r.do a con!:e!5eC d!!. medida W ILx Illter~o d~8 profeS90rf:S F~r
do armamento um capitao da '{eira, como ainda pedindo as providen- PI 1lllnde6 F~gue,r& e Alvaro de 
poliCia paulista N P . 

-OS revolucionados, ha dias, a harmllcla foram <l\':ad.1S 
ff d d d f 305 formulas. 

'1 

8'> reramIran ~ errota aA or- No consu1torin derarn-se 55 
cal . de lôre9 da Cunha, em c.onsu1tas~ preslararn~se 43 curaM 
UrMguayana. " tlVOI e (jzer.tm~sc 3 opcraçüf"s.

o. revoll;lpl)nar1~S preplraJn- _ ______... ..: ____.___ 
se para, novamente atacarem 
esla localidade. A cutis e a Belleza 

-Apresentaram-se ás ilulori- O creme de cera purU1cl\do 
dade. de Coquelrllo os revolu: é 
çionariQ& d~utores D~lorenzl, O mais poderoso renovador da 
Maciel, Severino AzanbuJ3 e Pel. cuUs e o mais poder1)so ·auxillo 
la",. que declaram andar i.IIUdi-1 da belJeza.dÓI Distribuidores : 

-O felp:graphtJ esfi interrom- Frank LJoyd ~or-. , 
pldo para Ur.gulyana, Ale,r.. RUI da ' Allandega, 108 
I., Slo Bor)a e lt_qul. RIO DEJANEIRO 

~~~~~~~:~ite~~~d~s ~iê6t~8q~? ~~~; de Paris que no Campo de Avia~ ultima a deitar-me, sen~pre, aflll~ 
perruanecerãld.dils a.ftmdosex ção voou um aeroplano sempl- de~ueu~::ã~ ~:~~?b~ISf~1~~·F~~ 
I;lITiiionlltu, itllli pls5afcirol pos loto guiado pela tadiographl. co q p _ d t 
sam Vls]tar a exposlçio do Cen- aternsando com eXlto completo homem: e ~m fazao, .e meu ra

da. neceuariu afim de que os WPaula Ollllnariles. 
Impetrantu attendidos, como fo
ram possam razer exames ptrante
blln<:3I eSJlcclael. 

A eonceiiS'o, porém , lIom.nte 
benefiG:larà aqutlles que, em tem
po opportuno, rec:orreram à ju,tI 
qa 

t 

- --- .•.- .-- 
Os francesas pr,endem Hugo

S
~innes e esposa . 

Rio, .I1~ O E,tado. Inform.çOel
de fonte lutoria.da annuntlam qUI' os franceses prenderam 1"1 esta
çlo de ~c:ha.hor.t o indultrial 
Hugo .SUnn.. e lua "pOI. OI 
condu.ln~o ,.rad••Unolgnorado. 

camaradas morlos, tendo tam- mações e exigIU como unicõl re- tb~m]~<\s,aii~OC~tJOdá acçãlf r'lY~O
~em as min~~ novas . das %onas paraç:io. que j~ck cumpri!'ise <I t~;~~t~cia~s~~lJae~n~ne~:e~l~e]~ell~_~~= 
uccupadls lnterromp1do os tra- palavra Que lhe déra, de casal mula_te sohra o systcma ne rVO lo 
balhns dur~nte lima ~ora. . com eUA.·O juiz á vista de tudo $obrc H evolução ~,.er<l l do organis~ 

Err. B~rlim as cenmonlas fo- aquillo dispunha-se a dar ganho mo, sobre a nutriçiio geral,. ~obre 
ram .tambem impressionantes. O de c(lu~a a Olga, quando o pae o equiiibrio bi~dl.i!l!.i~o do c?r'p0.
pre~ldef1te Ebert e o chancellt~r dejack lhe pediu para o deixar se~n a. rcconf>hhllçao do esp lf1to , 
Cuno, oS leaders parlamentares falar com o filho. Ninguem ouviu etc. Dito em dn81õ pal~vrd s : a 
e industriaes trabalhista!'i eU.- o que rllu dis!'ieram em voz bai- a,cç' ão do s6ro )or,mandnco ~. _es
ctuaram uma sess:io funebreno t d t . d s nu . hmulanteteqtl\.l"ra(~Mapor~ . ,~el
Reisch!'itag. que se apresentava ;:~sm~~,1~d~ ,~n Veel~l~U de~larou ~~i~!a~Jç~ro ;1~~s:I~\;;.~~·~~i. ~:\.1U~: 
todo forrad o d~ crepe. . alhl e bom som que seu filho nã. 

Nessa occaslão falaram mUitas podia casar eom Olga, porque.: 
peS:50êl5 de destaque, .entre IS lambem era mulher! 
quaes O chanceller, accusamio OI O primeiro resto do aUdilOri,O 
f~anc@ses e acon~e'ha~do li ~~n- foí de incredulidade, mas o sup
tmuaçl!o da reslslencla paCIfIca posto \'ar!\o tomou a palavra com 
em Ruhr. a sua voz perfeitamente ftminina, 

e eonvenreu a todos, contólndo a 
aua historia, relatando corno 'ti-

Bôa oCGasião para adquirir Im vêra, -b.mcando o homem" clt!
rante quinze annos lem desper- de engenheiros dr, PCidro Trom 

hum terrSDQ tar a. mRnor suspeita: powsky TIUlois l olicitou reforma 
--Quando eu tinha d?zc a.onas, do Exercito. 

Vendem-se 4 lotes de'H2 metros era meu pae o propnetilrtO de 
por 50 , à rado de 2:500$000 cada uma ofricina de reparaçio de au
lot~, terreno al!oe saud~vel, á rua tGmoveis, e como me alO';radava 
fehppe ~~hmldt, csquma Padre muito o trajo ma,culino ellc apro - Alternç;\o no ivlinisterio ? 

~8peeia\il:ltA em moleS.tias de 
Crianças, npparelho rcsplratorio,
estomllgo e viasl.!rinaritls. . 
~om longa pratICa. n08 b08pl

P]tacs. da Euro~a, prluelpalmen. 
te LisbOa e. orto - o!fereco 
08 IIC\lB serviços profi8Blonacs, 
podendo Ber hrocuradonesta el
djde iaM cP ar,macia Popular.
da~O\OO 8s0~rt· [,e;ph'ot;:s80r:e:: 
j <\. '5 dllo_tarde. " 
O ~r. Moraes trata tamb,om, 

oom optimo8 reBultado,,", - e-"'or 
r~roees!:lo", moderno!!, da Biphy.. 

118 e tuberculose pulmonar. -
Gratl. ao8 pobre.. 

j policia de Philadelphil, contra i:ja:spo~ %~:~~iS qOu~;~~~/~a~:::' 
Jack . Coimell, accuíando-o de Ique levam o representant~ do sexó 
mlo' tratos e abandono depois forte ao- enve,IheCimcnto pr~eocef 
de se haver compromettido a ca- têm st:mpre como origem a insuffi
lar com, ella. Pedida com empe"'"leienCla, daa gl~ndula$ qUI reeem o 
nhe a captura de Jack par-:t toda apparelhoc:enltal. 
n.ntt , foi elle meso c~rta manba Isto cOnheei?o, como o é hoje, 
quando, por mna estrada de BOS_lle~un~?os mal~ mO~,,,r~os est~doi 
ton guiava um auto-caminha0 de s~lenhfu:os, na:o t ma],. liCito a 

cin~o toneladas. O ~apaz n:io ne- ~~~:~~~a~[~!:n~~rr ~~r~g~e t::t~~~~ 
gou, ao juiz qult Interro2;ou, (' Irtntes chimicos perigosos aphro
crime de que era accusadc. Con- disii.Cüs. de epli'€:lIleru 4uanío iiiu 
fenou tudo .. , Que havia promet Isorio effeitQ: urge ao contrario, 
tido cuamp,nto a 0123, que lhe ",:o.-Jblter-seo mal na sua origem'
bat~r", mas urna vez apenas, ~ O remt?io aconiit;!!kavel, então é.o 
que a abandonár... por necessi - novo so,o_denoll~mado hormam~fI

_ ., A ,R"R .To;~(l :§
N d'a se inte Florel1~e Gray 

dO d'. gu , 'd j ~ k M ''éer a t ro ~ome 'le ac c. 
. onne I, vest ~ 3 t.OI ~tt~ proprl.~ , 

ae seu ~exo, aepOli oc naver VI 
vlrio qUinze annOi como homem. 

E a.Doi\'a? . 
O Jornal que publlcos u.la~ 

notll nlo diz uma pala\'ra a res
peito. 

E Ir-E-r;S'I
P ... i A 

(AO. ues .:le g ttn.) 
Uma .en:.ra que s~freu esse 

mal dura..te cinco annos. tendo sa. 

maniira positiva ;\S PU1"ôOilS l\ll~ 
nlo tr:m rrguliHctS 3ti ILt1Il~ç{~es Si.! 
x:uaeii. (11 j 

O coronel dr. Pedro ]'auloi s 
pede reforma 

. 
RI!), 11 - 0 Estado- O cIHer.e! 

- '.~ . ..... ,... _ . ~.-~ 
Um ii1CCndiO n o C.llh~;'-IO

Sa'esiano . '1::> 

I 

Hio 11 '0 Estado. Em Nicthe
ro y foi inct.'ndiada a officina ty 
pog-rapllica do Colleg;o Sale~iallo. 

E.s:;c facto cnus{ '.: rnou a Indu:; 
qtl<llltos: conhcCl'm os bt.'lll1ficios da 
iitla mi!'sao. 

Apenas 3 bumheiro::> comparece
ram ao loe~11 porque o co rpo de 
Bombeiros est;t cm c ris~ nüo 
tendo command<lntc, oHiciacs nelli 
praças. 

. ' 1 \ 
uma receita de um medico Amen- -__ _______ ' .1 
lean.o, em cu~prlme"to de I!m vO,to !Alox8ntlro G.....acl'd o lIalll'i.• 

rado radicalmente com o uso de Fpohs, 5-3~1'23. 

offere"e crat tamente a d ta re , Icelta ~ quemU1SOlicitar. . I - Ua G8~cl. participam que' 
Pedidos poroart,.as, a D. Alzlra s~o nOIvos. I 

d.Toledo Lara. Rua Taglpu'n\ n.i! . .Bru.que, .-3-1923. í3. S. P."lo, ~~"<a_M>19S"'~ 

'~Bm't'lrl, 12, { Pr" \,lI Al1 tuH"l $'1 
~ p.I"Il.!ln] l' an,!tH, '1'1'1('1'1,. C.flU- ~ 
~ t,ral 3.0, CIlÜ:~ Pllstnl , i~!!, ~. ~) 
~ I'~\llry, ~ u..... RIO .J(l .Jrt ll"\("<). nTI. ~ 
~ d~:l.l d~.mI'8ma emllrc!'I1\h fi An~- ~2 
~ moa kto Branco, 187, ..' I\udar'i
iJ.».4~~,.@'!n~~~~~~~ 

. 
--_.~-
~~::H~""~~~ 

~ 

Nicb1nu Garcia 6 Sonborl\ ~ 

participam it seus. parentes ~ 


e ,!migos que sua fllJ,a MIlIl~ ~íl'iDa ~olltracluu ~a~amell!o i n 
com o sr Aloxandle (~OlBOIll . ! 

1 
I 

i 
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.~" ' r. ' 
'!j{.3 

e~"'l'a.úh\~ ~~\1\a::t\\tá :,âut\s\~. , lJ'-

Qutr Vi S. um estomago noyo ' 
.;, 	

CERVEJA:S~', . 
, . ' " ," - - " , ' - - -; , , ~ -' " pelo ..u velho! Tem o self ••to-

ESCURAmago desarrMjo9? Ê muito para Antarctlcá IJ MünchoR. 
8i digerir oa alimentos? Hambureueza CLARA [' Gldmbach 

Unl'Ao 	 ri Pretinha . 

lI 	
PAQUETEPJlSTlLH~S ~~, nlCHPRDS Ruy BarbosaBaDlAS ,SIII,,ALOOOL 

fI esperado do Norte, no dia 
u Po.... O seu e.tomago como novo. 11 12 do corrente, sabindo depôilGinger-Ale Agua Tonicà de Quiuino para Rio Orande 'e Montevid'o,ElIsa conteem o. suecos digê.. 	 com tranf}bordo no I' porto para 

Pelotas e Po'rto Alegre. .IIvoa do seu ..tomago ... fórma 	 Licores ~Xaropes Recebe cargas, encommendal, 
de putilhü Quando iomadu valeres ' e passageiros. 

Para ma is .informações com eII 	 elIas disaolvem •• e, e ésses sue· GELADEIRAS MA.I~CA PERFEITA I 
_ digerem todoa 09 alimentos. AõlDO GAR6UNIGO AGENTE 

• ao me.mo tempo fortalecem o 

NU e.tomllgo e IIpparelho diges. 
 .rigIT pedidos. DAVID (ANDIDO IlA SILVA, Rua João Pinto n.6. FIGflaoopoh 

tivo. Quer V. S! um novo é.to


mago? Tome koje Pastilllas do 

Dr. Richards. 


UMA MERe! PARA AS MÃES 
-A '-Y"uli"' Clleubrtlflgn" é o ' unfluento para a aq,.se o CONTRATOSSE 	 Econhecida e uaada n"ve sei: empregada desde li ma.' tenra infancia. 

em todo o mundo. Conserva a. cara e as maõ~ macias e rapidameDte 
n!o produzir o effeito que annunciêlmas.. desde que !'eja tomado .I:ivia as CXCOriIlÇÕeli , quei!naduras. chagll.5 e todas as irritajict . ·DE- como manda o rotulo, devolveremos ímmedíatamente oJ dinheiro do menores dlil pellc. I n~lSl1\m em receber !li "V41t1iru C'"ubnltlh" 

como originalmente acondicionada e ve;am que tem o nome da:CU!to-JCb~t~ÂTa6~~~éR~~. effeito sensacional, não tem dieta 
Sta. Catharina ea~ ~~r~~~~I;!::nC~q~~I~s~h::mÀ~~~n~:, ~~~~~fp~Çã~:o:~g~~e;ida;~~, 
 CHESEBROUG8 MFG. CO.. 
nsomnias, Dores no peito e nas costas . EfficacissimQ na Tuber (c-G....t ...)

DiSll'ihut' i 5'1, ('DI pl'emio~ ulose e hemoptises tomando-o convenientemente. Pela acção do NEW laRl: LO!I8IES lIOInIUI.
'ntrato de Guaco do Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen

1 Z de Abril de 1923 ás 14 boras os de igual vale r. o CONTRATOSSê é tooico fortissimo e se
lOS' Extração- Plano 1\'1 ativo, principalmeNte do apparelho larynjo-broncho-pulmonar.Pu


blicarem€ls sempre um attestado por semana, differente, dos mi

lhares e milhares que temos recebido. _Eis o aeSTa semana: 
16.000 BilHETES A S$Of)() !28:000fOOO 


MENOS ~ -r 32:000$000 

O Snr. JOSé dos Reis Coutinho, negociante na ci


75 "1. EM PREMIOS 96:()OOIOOO dade Pomba-Minas, diz·nos em carta. queo CONTRA· 

PREMIOS TOSSE é milagroso, pois, com dois vidros conseguiu 
 [W,!::~j 

30:()()()$()()() ficar c~rado da Tosse e da Gríppe Hespanhoia, peis, 
I "remi. d. 

I 
 3:000fOOO l!.o dormia nem socegava, Felizmente o CONTRATOS

I 2:000$000 SE salvou-o mais a grande numero de pessoas de suas 

2 premlos • 1:000$ 2:000t000 relações que estavam tambem com grippe. E' o quel


5:000f000500.le 	 eUe attesta com grande enthusiasmo. o que muito nos 
!li 	 200S :':8OOJOOO 

100' 	 deixa penhorado. 9:600JOOO.I 	 f 120f 19:800$000 

If 
• u. A. i' premio I íOOj l:õOO$OOO 

I' 
a 2 50S SOOSOOO,. • , 3 501 SOOfOOO . AUençlo. Quando pedIrem CONT~A1 OSSE não deveml 

J ~ 50$ BOOJOOO acceltar tlutro medicamento. 
I' 

5 50$ 800$000 
I~ J I 201 3:~ 
~ • , 	 .esta ~~~~~iS~ae~e~op~:sCaÔtf~R~TgSS~ e~r°le~~~~tod~a ~::s~~ 

'a de Redolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra, 132- Vi5ro
Ile 	, 2 201 3:2(lOfOOO Duzia 24IeOO. 

J 3 20$ 3:2001000 vf'Ii" 'i _ cc __:~ 2 4 20. 3:200'000,.. 5 201 3:200~OO ·' -J.eeo I'RIMIOS RS. 96:006J000 Para fazer boas compl·~tS é pl'eclso vrl 
melro ler os annullcios das prlncip:tos ca.

A ,erencia da Loteria de Santa Catharina obedece à 
o. bilhetes sAo divididos em decimos 

sas commerclaes publicados 11'0 ESTADO 
direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que foi 


durante 6 annOs socio'gerente da Loteria do 
 !OOOlOICocooaotCX~Estada do Rio Grande do $ul 
Bilhetes a venda em toda a parte Estomago, Figado, Intestinos )(

O. 	coneessionarios La Porta & Visconti Dig~stGes difficeis, azia, prisão de ventre, vomitos, en- ~ AdminÍl~tração-Rua Deodo)'o n. 40 i jOos, d"Ores de cabeça, vertigens, dor e peso no estornago, )l
FLORIANOPOLlS 	 gastralglas, gastrites. 1\epatites, enterites agudas ou chroni- a' 

cal-curam-se com o Elixir eupeptic,o do Professor Dr. Be- 'JC'. B. Os sotlos componentes da firma cOJlcessionaria da nleio de Abreu-l calix"o fim elas refeições. 
Loteria de Santa Catharina, nlo fazem parte de " )(
oultas emprez'aS loterteas. 	 Rbeumatlsmo, SyphlUs, Impureza do Sangue )t 

)( Eczemas, darthros, ulceras chronicas e rebeldos. curam
se com o Intige e afamado Rob de ' Summa. de Alfredo de 
Carvalho-..M:llhares deattestados-:de pessoas curadas. ~4D~~1Iao !thaIl:-i~1 Vende-se , Tosse, 'Brollebftes, Asthma S'\ Companhia da fumos Bcigarros

t mobtlla de sala de visita em o -Peitoral de Juri.Ià. de _Alfredo ' de Carvalho, exclusi

B ~ perfeito citado, 1 gUlrda~louça, vamente veletal,é o que maior numero de curas reune,
Senhora !& 

IJ me.a ,rande para .ala de jan' Innumeros atteltados medicos e de pessoas curadas o )(1 "SA,N'TA (QjC{uz" 
aMirmam. _ ~ )li( I :rumem IS excellE'!ntes marcas Ancora. Naná, L1U. KI88m~~ 

.} .... ,:d . .-!..",.= :::,._." ".... ..:: r. ~,."'n~ I tar. 1 guardJ-elslca com espellao 	 Epyreo8. Estes excellenles cigarros acham-se . Miramar, Onze e 
té.-·e· ·~s;~~; ~cie"~~~;;'ewlã_ I Cfande, I comoda e cutfOS mo Neurasthenia, esgotamento nervoso a venda õ!m todas as casas de la ordem, nesta capital. 

ÇOu, O nascin.ento de~euI vels, e a1ula-" a casa d,1 rua Representante-José do P. LIma
mOI:'~~:, ~~ra~e!;:ri~~mPhg8P~:~~~ge~~~tlaJ:seXW~:dOd::primogenito ANTONIO. Bocayuva n.. 50, A. InlormlçO•• 

3-4-923. com a propnet~.~_mesma· 	 Carvalho. Extraordlnario consumo pelos proprios medicos Rua Consfilheiro Mafra, 43 
que tem usado e innumeros attestados . Endereço telegraphico-Patl'ol1ma__ Caixa postal n. 81""',..,.,....-,,",'.~- ~ Vende-se em Iu.,or OPILAçÃO-~~~~~~.~~~~U;~r~Ara~2~ eV;~: -c=__T_el_e_Ph_one, l6~FloJ.'la,,()polls ~ 


Apolica pe,rdida desta cidade um ter:'no~P,!~:~vde~ cu com o Phenatol, de Alfredo' de Carvalho, Milhares de 

Perdeu-se a flpohce estadoa- esqtiína, propria para ediflcaça.., curas em todo o Brasil. Faell de usar, não exige purgantes. Enxovais para oasamentosn. 441, do valor de r5. 2C~OOO. com 25 metros de frente' por 50 A' venda emotodo o Brasil 

Orat.lfica-se a qu~m entregar na de fundo. InformaçGn nesta Re' DeposUariós geraes: Alfredo de CalValho & eia. COR'IINA8, -CORTINA&OS, .Jogos para ~Iilaa~ 
redacçlo ~~:. dacçJ•• lavatorlo8 e ...e~ 

Vltragem, Stores, Rouleaux, Bri81~Brist~_ trilhos para. mell, e 
Rua 20 de Abril, 16 ~Rio de janeiro

Yende';'se o CON'l'RATOSSE S. Paulo , eMinas:-Nas princlpaes Drogarias. muitos outros arUgod. Confecçlo esmerada 
- Hell:lII.llte vale poeta) Be remette p~ra . qualquer
A casa 11. 3, a rua M. Guilher· é de effelto seOs&eio-: : ' 	 Exposlçi\o l)eI'Dlauente 110 Escl'lpto1.'le 'dó:laprme e a ferraria n.32 li rua V. Qtlro oal. Medlcos notavelii , , 1'Opl'eSeotante ' 

InfornJttç6c. na. mesmu CIUI. O receItam. ElysioSimões Rua TlrsdQntes. ,21 


Preto. 

\ 

" 
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