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~lb ·12.--d · Bstado.--~", jI-'I.oseou tQlggp.:i- i '; ' -Lr~ . - '  Pl1ap",In papa LOlldpes. :\\'OmIn\,llliealldoque ,Jornal .independente e de maior circulação.em n dglggi.:~êio 'bpitá'llliea ria ",apitaI bol"l1gvis- ,,'.ç===y 
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POMADlr'~t4tN!ttCOItK7 .tCULINARIO 'lJUma.só 

Applica,àà de 
 "1 ., 

(NOMEE 'MARCA' REOfST'RAOOSl' . I'abricad~exclusivamente com pim~lItão, lIão coniem 
,.:1 'i'" : Do .. Phar .Co ,·. H .... . . . .VBS·· JoID· corantes artiliciaes de espeeie '.'alguma, conforme, ma .otiêo .."A <nDN,~AL . · .lI·ll.Crém~,. . 11 V • demonstra a analyse feita na Dll'ectol'Ia de Hygle·

Diplomado.pela faculdadeM •.f\lediçiná do RIo.. de Ja- ' ne do RIo Grande do Sul, Certificado ; 
, i

Perollls , .'. neiro: eUniversiâade. de,Coimbrl! ' li~ 78 deZ9 de Jltneiro de 1925. , i 
c. íei:d~~d~~~;.~~~ti~·iâ~rrtfa~~l~~:' fàbricaqo escruRulosamente na 

Barry :J'~:f~~~~O~d~u:~~~~~~~l~':: FABRICA DE MOAGENS 	 8J\ O .MANOE L 
rld.as ]lOVR~ ou velha., tanto RIO GRANDE 

Melhorará ~~~";a~s J~~~I1~' :nJ~ne.,'áb:Ç~u~~ lDedidos 	 ao Agente Geral para este Estadônotavelmente 

qualquC'r pessoa 
 ceras, Queimaduras, Empingens, Saro (7 Estado dQ Paraná 


oeia qual f6r a sua edade, e tambom fazel-a-ha na. Tinha (favo•• o tonsur.nte). UI- J 08É F, <9L i\V A.M
parecer muitos annos rnai3 nova. 	 ~:~~sp~le);~~:isa:o~e:15~:~~s~as~~~~~ Rua João Pinto, 4 -Caixa Postal 42-Florianopolis

PaUI)Os ,do. rosto, etc. etc.! de um perfume r.uito agrndavel,e não ca.qe. c('mo os pós; 

."', sem -embaq;o, tira-!e facilmente la.....wdo·se. 
 Curas maravilhosas por toda a par


te. Aonde a ..Minancora- vae che

_.-- - HO@ Gtts)"Gi~HJO~OIl gando, as curas, a reputação e a sua procura vão augmentando dia 


a dia. Quando todos .a conhecerem ~erá o rernedio de maior trlum· 
 hta,ID seus seguros Maritimos ~ lerre~tres ' ~empl'e henelicos l'<:'sultados I ~~~ ~~~~d~6°!ri~i~'~~~ u~a:of~~i~a Pd~h~r:~~osd~ l~!~:"e~en;:~~~ 
de curados! Nu @oITlI:;>anhiano,\ resfri1Hlos, tosses, etc. : 	 Adoptada já em muitas casas de saude e grande r.linica medica. 


Preço }>(llo Correio 19$000, a duzla 

falia um honrado e c.onceituado cidadão, digno es· O 	 ,.tLloyd 8111 America.no"I 	 icriptarario da ftie,a de rtmlas Estadu~es: 
Attesto que tenho usado , tanto para mim como para l'\<9ENTE ELY8IO 81 ;'\lÕ68If~~~::e~eo~~~~3of~~~~~~ob:~:f~~::}e~~It:a~~I~~, ~:: RUA TIRADENTES N. 21 

SOl de tosses, restriado. t broncnitel. 

Pelotas, 12 de Setem~ro de 1921. 


Estevarn Luiz da Costa Ferreira. 

IrDtllntlade do Senhor .Jesus dos P1~~[!J 

Passos e HO'llilnl de W O J M 1'1Atacado de Influenza I em pouco corado I 	 Caridnde Q r. . Oraes W o !Ir. Nicolllll Caputo. proprietario de uru das mais 

im~ortantes alfa\atarias de Pelotas, mem@ro proeminente 

da eolonia italianA: 	 MIS~A I ~ ~~~~!~~I~~I"(:~:C~:;I~ii~I~~j,~.• ~ 

Aehando·me forlemtnte atacado de .infiuenza, acomi 	 tpanhada de rouquid~o, dores das costas e ptite, tOlSe De o~n da Mesa I~ rl:::i:,t:,~~:~;;::~ 1'".[, ,,.•,,, rer- ~ 
pertinu, recnrri ao Pcltor:t.l ele A_..lco PcloteDle Administrativa des· nnndc"s r'i;:lllOira c Al\"llfo de W 
e antes de findar o segundo vidro, fiquei completamente ~ ta Irmandade e Hos- PAula G l!irr.ar'-\('~. " rt} 
curado de meus soffrimenlos. Alem da verdade e para ' in . Fpital, ::onvido a to~ rt1 ~~I'r-ei;di"tfl ~'m ILI(.k s.t h ... ~1 .. W 
fonnaçãode "quem se achar possa semelhantes condicOe!; dos oS' nossos ir- Wr.~I!\lJç~", flI'1'~rCll.1')" r"".I "l":'l" .rt ' , r~ 
!irmo I) pre!ente. mãos e mais' fieis ~ e"l{lmll~n e \' I(U< 11l"!II ;'rl""" " ~ 

Pelotas, 5 de Setembro de 1921. . r ItU C, .m 1l: tJcr:t pr!HI ,~a II "~ h"~ I."" 
Nicolau Caputo p~ra aSSls irem d. a lf] pit.Il<lS rlaÊ\lroJta. prin(' ll"l.1:""n

Vende-!e nas boas pharmacias e drogarias do Estado. mIssa Que, no 13 lP te Li~hôf\ (' "" " dkJ"""" PtJ\'1·t.., 
16 do torrente mez, ás 8 horas I~ (\8 ~('nR Sf't"\"i y "" !,r"li",,.-i "n;\(' ,.-. Wra~~e~~i~~:o=:oDÓoe~:r:a g~~la~a ~i~~:~d~ C.tr~:qc::i~!: ?3 manh:i •. ~erá resada na Igre- podl"!ndn SP1 ' prn{, !)l"adu Ilf''''la d-

Pelota, ~stado do Rio Grande do Sul. " 18 do Menmo Deus, em intenção dndc n,l .. Pbal·lTIl1(' ~a jl"I' I!hr~ ~ 
Ell FLORlA!iOPOLII!\-Rodolpho Pinto da 

Luz e outra!! eft-I"! ~~~~!!~~~I~~~!~~~~~~U .àmIaalmaex"".provedornossoJOÃO MANOl';J,ir- i ,lnl<c 1lflt(\!10 Moura"ÓS 11 reI'T··"·tlVnmf'lIt,,dos fallecidn ~ 	 c ,:;:., ~I1r~" IWl"tl,s +. 

GONÇALYES. 3 às 5 da tarde. 
Consistorio da Irm :lOdade, em O fI 1'. ~l nnH'1' t"ra ta tamhí'm, 

._~_,.• ~._•• ~: 10 de AbrU de 1923. c~m optml1'" resulr ndm', ? \,_.[" 
, O S~CRETARIO. t~o~eElt~~1~e~~~f:;~lo;;ll1~:~\l:~I: l,: 
(Ja,,~ Ahes, aos pub.·,,". ~EiS 

Companhia de fumos B cigarros !~d~~~~~me2 P~J~.r~; u~:i3noa Có!}.O'S . corno "".~ •."'''''. 
rOle:> U	 Presidenteaerusado com ~:I()(ut6 ccnf':anca. 	 .. C:Al\rT'.;\ . . Z" c••••• A Rua Couti- cUl'nda I·elo 

c::.-:> J li.. J ~ ~.J,. \, .. nha n· 4. Trata-se na rua JoIo ELIXIR DE JNHAME 
Na I"gÓêrlO dó eo,,!,o e na toil. tt~ ri_ }I'ume.m as excellent~s marcas Ancora, Naná, LIlI, K188mA, Pinto n. 8. Fazenda do VassaUo, districto 

Miramar, Onze e Epyreol. Estes excellente'S cigarros acham-se de.~: Franci~co do Paraüna, Conda6 6enl)or.6 e(.....ta" ~ ;""',"14"0" a venda em todas as casas dll la ordem, nesta capital. celçao do Serro, ~5 de Fevereiro 
mol"alia& " ..r,,«Ô416. RepresentaAte-José do P. LIma Empresa Nacional de dev!~~~' com p'aze, Communica,e... ~__ddar.i4."", 'I"" M t4n~a Rua Conselheiro Mafra. 43 N!l H k lhe mais uma victoria obtida com 

Endereço telegraphico-Patl'ol1ma-Calxa postal n. 81 avegaç o oepc e o seu propar.do Elixir de Inhame""","". epOlu-_...... utIO I"""i"" ~ ~vita TelephQne. 16-Florlanopolls 	 Paquete (íoulart. em uma pessoa que resi
.. "'_~t\C;.,e '1U1t poder'-o eã.... ANNA ~~a:~. D~~~~1i~~Il~~~i~i~l;s eR~i~: 
;; Una depoaíta.oio - ArnIro:.io L~iro que durante lon,Ros atlnos soffrcu 

" ~. ... Solrá ou horrivelmente de uma ulcera naRua $."àro In - Rio d1t jan~i.-o I Enxov f 	 t " ...~ dia 16 do perna, tendo recorrido, debalde; . a s "ara oa..samen os·' ~ ' comnte,às desde que controhiu ° t,,-,;v.1 mal.r 	 ~ 7 horas da a innumeros medicamentos, sem 
CORT1NAS, CORTINAD08, JogOI!I para camas, ~ marhã, para n.enhun~ proveito. Oeallte da angus

lavatorlo8 e mesa! ~"'> . Itajahy S tlOSIl situação que por muito tem-DIPLOMATAS Vitrageml ~t?res, Rouleaux, Brise-Brise, trilhos para mesas e " ...... _ . . f r and'sco: ~~n~aass~~l ;l~::1 s;~~~~~lI~;:na 1;~~~
E mUitos outros artigos . Conh~cç~o esmerada , . Santos e uso do seu miln1!"roso pr('paradoflellcw~a Mistm

N. 	20 xpoliIção pm'manellte no Ellcrlptol'lo 'do Rio de Janeiro. "lixir de lu".",e (~o"l.r( que com 
" l"t'}n-esentante Recebe car.gas.•vatores> encom'j6 frascos apenas) a.cha-se hoje ra-MARCA VEADO Cigarros de Luxo Elysio Simões Rua Tlrsdentes, 21 ~::~·~I:'_'l::~i~~eiros pelo tra· dii'~ne~~,~"~~~;\; ,enhora v"nho 

· F' é a m I 1- trazer-lhe esta grande tHWa, podcl1I Agua .lgarOlntlQ'aenaa~ PaQUete do v~ s. fazer uso para o que lhe 
tural Untura para o cabellQ t bar- MA-X conVIte.. 
ba, cOr fm!1e preto e castanho, 	 " Ob~~u eom eshma e apreço amigoI PetJooleo H aya é ~ lo· Sair' no di. 17 do corrente, Antonio Francisco Pinto. (Cane
n181S efflcaz para extin ulr ~ ~~s~ ás 9 lIeras da noite, para l.a- quinho). :. 
pn e evitar a queda e e~bran ue- guna_ Testemunhas: - Juscelmo PIO 
Cimento do cabell0. 'I Rf!cebe pasaageiros.valores, en- Fernandes e Landulpho Alves Oor-

Venda nas boas casas. Pedidos cOl1lmtndas e ..arga., pefo trapi. nas. 
a Alvares & O. Rua Rodrlco Sol, piche Rlta-M.ria. - - -_...._ --- 
va, 36. C. Postal, Q86. Pari mais informaçOes com os 

AGENTES ÊPILEPSIA 
Bo.pec~e, 1rml.o &. VI•. (A"que. de Itott(\) . 

Mudança . ----- Uma senhora que soffrcu esse 
.O Poder a.stral nlal dura'.lte cinco annos,lendo sa~ 

Adelina Meyer e si · 	 rado radicalmente com O uso de . 
arUei ai ' uas rmans. Um vl.!loso ,.bjecto, tlue serà uma receita de um medico Alneri,I~OiS d~ 8~: "seur P3rentes e hPes.- utn na vtdll e .nos nelocios, pede- cano, em cllt11.primento de mn voto 
". am za e I con eCI' ,. peslufr tloem enviar f) StU oHercce grJtUitanlCt\tc ft dita rc

'dO:S, que transferiram sua resf-' Indereto .'0 Pref _R Silva celta a quem solicitar. "l,dencia para a ruaJeronY!1loCftt. " 'Olnlral Olnablrh) ' -39 RI'o r~: d PTedlldos poroartas a D. Alzira~ ' 
~-"._-_ .. ~ . "- ho n· 36. , Janolro. • S~ s': p~I~~ra. Rua Taglpnra n.. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ArnIro:.io
http:propar.do
http:Gl!irr.ar
http:America.no
http:L-._:r.sa
mailto:I'UBSC?,9@elBsiustieo.s
http:circula��o.em
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. , ~aIit~__ ·_~~"·:I""~§;~S,eJ~__ ~.~~.H~tt '~~-~-,....·~~~~·~~ç~·.1 ",.\, 
floluol ~q:.:::~:: lW~ ·WiRrc~J~r ·=t~t~ulaSQçf~~$:~1 ' 

._ ph~a~as e,druiariaa. A.' venda em todas as boas pharmacias e drogarias A' ,venda em to_duas boa$,~ p~!lr~a9aS - 'I 
L~~ ~t~~~~~~f} . , ' , ' 

Um trabalho de . I AlfUg& urlariua,alil tWJIlX ,. ,,,4 i" f+ ' 
Alvaro! SouZ.~yp~ilis, , no!? ' , ' .FOelhr~lodsa'sRheum~tlsmo,. Estom;ago SujO! NJo hal entre nós. ,quem -d.... O Sr. f. Abdon .de ArroxelllS. 

U~~ PERIGO! eonhetl o .nome de '-Alvaro Sou- Inspector da Alfa.ndega desta 
Materias Podres dentro do ta•.o. compêtllillemaeltro ••dml- Capital, .balxou hOJe ••,cuJn- O "ELiXIR 914" 

Estomago e Intestinos! ! ra.ve1 tomp~sitorJ ' tI~e, _ pelfil ca- te .portaria: Nestas tres manife5taç6es gravei,da Syphilis• .o seu tf.. 
A's l"ezes, sem saber porque, nós nos sentimos de ~re~nte ·~ , racter~e, pela irileiUgencia. é ó di;' .N° 164. O Inspector, e~ .• em... feito manifesta..se com 2 'ou 3 vidros 

muito incomll:lodados e indi8post~1 com Moleza e grande Aba posit~fi(J ,fiel~. hertesto.do' rtPJI1e :mlssã.,. _ .çh~m_aRdo a att~Qçlo ~o. Grande depurativo do -san~ue, c~mbate as manifestações' ' 
timento Geral, com Mal Estar em todo o. 'Côrpo . e Preguit;à:.., . de.' .SbYsPo~uilti.·meennetregi9caem.leonmte.ego~ ~Em -:noonfi,.C ' . , ~ daqueUe gran~e espirito que em Srs. Çonferentes e Es~nptdrarlo, · .. nOsIPvoodepro.Sroa· ~~~~rea.t:~ 
para fuer qnalquer Esforyo. ate bores e Peso no Estomago, vida se chamou José Brasilicio en~arregados do serviço de con- 
na. Cabeça e no Ventre, emfim sem vontade nem coragem ne~ de Souza•. _." . _ . ,. :. .. .' f.er,eneias ".e .Despachantes. Adua- ~~~ad~o~u:ili.uer idade. Bãse Hermoph.!riyl, 2 colh~res. d~ 

nhuma. de trabalharl 


sem que a'ge!lte espere !S, dt ser
Is:o MC!l.t~o:e !!!.nit!',! T~!'!('S na Vida, A• .tor' de muitas campoliçOes .ne'ros para -~ Circular n Recommenda.•e a08 medlco8 por o uul
nem saiba porque 11 Imusi~'is;' tol.1"3$. repassadas d~ 28 de, Fevereiro ~e..'~13~ reco~- co depurativo até hoje usado n08Àoapltaes. " 

'UI\! 10tlesOpro' de original inspi_menda que nllo sejam fell.s álte- , . " ., 141Sem~ qut! ~sta! Pt!rturbaç.oo$. :tpl'aracerem assim ·de re- o 

pente, a pessoa deve ter logo certeza. de que o seu ração e vasaâal num esmQ segu~ r.açGes ,Igumas em despachos ou ~~!I!IIII!I!IIII!I!IIII~!I!IIII!I!IIII!I!IIII!I!IIII!I!IIII!I!IIII~III!I!l!~II!!!II!~!I!,~~-~![Estamag~ 
e Intestinos estão muito Sujos fi Cheios 'de Materias Poores, ro e · inconfundivel, _o ' distincto. em quaes.querde. suas verbas, ~ - 1'

\e neste mesmo dia comece a usar Ventre-Livre meia hOJ:;&, , m.~stro já escreveu diversos sem ~revl' aulonsaçl!o da.lns- «Renascença- 'V'·.d!ll ··S··O··· c·.a' '. 
aotes do Almoço e do Jantar, pa:-a evitar que appareça qual. oFas~ulol ' sObre pontos controver pectona .provocad~s por sohclta" U 

quer r.lOmplicação Perigosa e Molestia Interna! tid\)~ de tbeoda e technica mu'si- ção escnpta dos Interessados. Tal é o titulo da revista. de 


·câl, sendo "nanimente elogiado Outrosi.~, det.~min~ ao ~r. aran..! actuaUdade, eujo seglin
!'pelo,s competentes. T.hesoureuo que lamal~ ac:cette do numero acaba de ser dado í 

Beber Demais! .A e~te ultimo genero vai elle, Vias de delpachos ou dlfferenças luz. Anni\'ersa."ios 
Quãndo tiver prati.cndo alguma imprudencia ou extravagan. 

Comer Muito! 

por estes dias, juntar mais outro com emendas, borrOes o~ razuras, R.nascença publica-se em S. 

cia, comido demais ou hebido muito Vinho, muita. Cerveja,Li. 
 trabalho cujo titulo ~ GloSilrio que pOlsam causar dUVidas. Paulo, sob a direcção de d. Ma- FAZEl\1 ANNOS HOJE: 

,de , ter~o. ltaUano8 n8.dos na (Assig) F.A.bdon de A..rroxellas. ria Lacerda. de Moura, nome IS~o;~:ur::~;s~~a~~\1~~t!e~~~r~l~j:l~C:, ~~~:::, atn~~ 8scripturaçlo mumell.· Nessa sás conhecido no Brasil inteiro, SenllOras : 
gado, do Baço e Intestinos, convem muito tomar á noite, brochura, qU6 J' se acha impres \ 

o 

para que tenhamos de o apre- Maria Luiza de freita! Costa,
qnando for dormir. Duas ou Tres Colheres de CM de Ven SI e est.l sendo encapada para PRAÇA sentar aos nossol leitores. Maria Hermencgilda da Silva,
tre-livre em Meio Copo de Agual entrar em circulaçao. catalogou O n~me dessa senh~ta à telta Hllda Ma,ano PIres. Maria Lul

!'aça sempre assim, que não soffrerá nunca Indigestão ou a autor, com muita pericia e me- A d b d Alb'no da revista ea garantia mais se- la Ma.rom e a memna DorvahnaInflamação do Estomago, nem ontras EnfermidaJe~ Perigo3&s n 

Que.ID sotfre de Indigestão e PertnrhaçÕf:'s do Estomago e 
 tlculosidade,. to~os OS termos e Oast~~~~a u~5 e~~s an~uncl~da gera da sua victoria. Herrncnegilda de Souza. 

IntestlDos está mui to arriscado a pegar as mais Graves Moles . expressões ltahana.s de que se em edital ' ~or e5tll folha, reali- Todos s~o concordes em ver 

tiflS do ('..(\ raçM , do Figado e Baço! "alem os composltores, como á ' d' 16 A em d, Mana Lacerda de Moura Sr~. . 


Paran.iio padecer tão dolorosas Doenças \lse Ventre-Livre! annotaQOes tecbnicas, no eorpo ur-se- no la ,na rua nn! ..m espírito culto ~ progressista, ~oa(~ de. Bltlencourt. Machado, 
elas suas partituras. E não fez Schutel. uma escriptora eminente que' :LUIZ. Pereira do Nasclmente e o 

l"EXTME-LIVRE é o unico Remedio que cnra"'hdi- ' apenas isso: ao lado de cada um sabe escolher e tratar com ma- \ loven Cartos 5eára. 

g es'ãnoa Yontade Exag-erad& de Beber L.., da , Estomago Sujo, daquelles termos e daquellas ex- estria os assumptos que de mais •. 
An~i88, Ag:onias , Yomitos, Arrotos, Empachamentos, Dores, prossões, pôs a sua exacta signi- DI. E'II!!I~ ftn!~\'"'11 perlo digam respeito á refórma V Jalantp-s

c.)~ l{·as ~ Peso do }:stomago, CaJ"r e Ardeneia do Estomago ficaçlo. I iI~~W ~WiW!llü da educação nacional, tio car- . •

Gosto Amar,!!o na Bocca. o Fastio e 11. Falta de Apetite, as 

Ca li('a$e n orl';: np Banig:!, I llfla ma ç.iio do Baço e dos Intesti 
 E', como ~e vê, um trabalho rantista e cheia ~e preconceit~,. Tendo sido removido para a 
nos, as Doenç.as do Figado, as Dores, Colicas e Peso do Figa. novo e que mteressa n.ão 5Ó aos Para que se veja o seu estilo fi1" I d B N· 1 d C 

compoliteres, mas aos musicistas No doming?, pelo MAX, ,he- e o seu objectivo. valHos abrir la. o aocn . <1,Cl 00a o o orndo, He"llormidp3 e Prisão de Yentre! ' em geral. garã a esta cldad~ o sr. dr ..Eve- espaço ao final do artigo de fuo. merclO, e.m Cunt} ba, segue paraEm poucos dias cura:lo Pri ;;ào de Yeutre causada pelas Mo

lestias do L"tero. n P ri<tO de Yentre Dllrante a Gra.videz ti 


urdo Barckheuser, profeslor da do do 2· número, por ella assi- aqyella Cidade, ? sr, ~~stor Car
logo Depois do Parto, a Prisão de Ventre Dnrante as Viagens 1 Esc~la de Engenharia do ~io de gnado: relr~o, Que servia na filiaI des~a 

_. ..~ Jllnelfo,. na segunda·felra, no cSem Gl preparo consciente da Icapital.
\~en~Te-Lh-re é tam\ '!'nl o Melhor Remedio para a8 ~I saIao do C1ub Doze de Agosto, élite intelle€lual : rebeldia e con- -. 

Crealiças ~ A.philoebio Gonçalves fará ' uma conferencia de propa- vicçoes propria~ cefendidas à S~gue p~r~ Cuntyba onde v.Be 
Cnra depre"Sl. rlUal'pler Indigestão, Dõr de Barriga e ou· ~ e ganda da Sociedade dos Amigos custa de um caracter energlco, serVir na fihal do Banco ~acl~-

tros Perig~sos De8;\rranjos do Estomago e Intestinos, e raz . Senhora da Cultura Germanic'J. If!co~rupti.veli sem faz~r nascer e nf~tr~~~~~~~~~~d~. sr. Joao Casempre multo bem às Creanç.as! 

Ctl~ depressa, muito depressa! 
 participam, aos parentel e vicejar o Ideal de equldade para p _ 

Tem Gosto bom! 
 PIIsoal de sua amizade, u todos os seres; sem fazer com- • 


nasCimento de lua f!lha Loteria I.;"ederal ~rehender a engrenagem evolu- FalleCllnentos 

~ia com todo Cuidado o Livrinho que d.companha a Vidro! C€CY ' Itlva dentre de cada naclonahd.:ll Numero da sort~ graH?e, da de e 8 harmoma que deve pre- Sabemos or tele ramma ar

11•••••••••••••••••••••11 Fpohs, 11-4-1923. loterta federal E\xtralda hOle: sldir a esse acbrde mternaclo· tlcular ter ~allecld; no Rig de 

-=========~ 8.651 nal-analysada a nt?ta ~redoml. JaneIro, onde reSidia, a cxma . 

.- napte do factor ~Istonco, ~o sra. d. Cecilia Slmas, Irmã dOI

Itemperemento SOCial, do meu!, srs.jadntho,José e Emlllo Simas. 
noticias dOlO Reiatorio do amb'e~te no .sela de cada pOVt) A exma. farAlhaenlutada apre·

Ultimas 

Rio Grande Bancodo Bl'asU MAGI COS C!\tr~~:f~;m;~a~ql~';iiC!r~:I~V~a~l~ se"""'.' s:o<o:. ~mm.,.
vdlzação. Falleceu em C"rityba, o nOlsoO J J O d S J sr. '. omes a ilva u- eA golpe de fOrça, de auda- conlerraneo sr. 10 tenente Octl-

P. Alegre, 13. O Estado. Foi nior, conta.dor da filial do Ban- • Cla, muda-se uma tórm. de go- vio Crespo, do Regimento P.U
preso Abrilino Lanza, redactor co do ~rasll ne~!a c:apitall, teve vêrno. . . dai Paranaense e irmão dos Stl. 


do semanario Democrata por ter :fre~:~~~z~:se :l~ p::!~~~n~~ JÁ C~EGARA:M eMas, ~ hlslófl3 nos rea:lsta Luiz e JoAo Crespo, a quem 

desacatado ordens das aut~f1d3- Relatorio daqueJle importantE' experiencI3s _amargas demons- apresentamos sinceras condoien
des . ~ b I· b . _ trando que nao basta alterar as lias bem como aos seus demais 

Abrilino serà remettido hoje esta e eClmento a~ca.f1o, apre _• . - . 16rmas de ,('vlroo: mudam-se ar~ntel 

para a Casa da COlfecçao. sentado pelo sr. ClnclRato 80r- os donos apenas... E o povo con- P . . _ 


-Em virludeda aclual silua- g~, preSIdente, à .ssemblêa ge- .eoretarla. IQUEM PERDEU? linúa a sua Iriste peregrinaçlo, N ' , t 

ção, o general ~ndrade Neves ~~n:r~: ~~c~n~!a~a~a:es~1~ or- do Interlor . Ao sr. Do,?ingos Fa.chini t ar- sempre I~rl:ibri~do . aSClmen O 

suspendeu as ferias rea:ulamen- O volume é uma Çdoru~enta- O s~. cel. governador do Esta- hsta sapateIro e res!dente e!"" -E o filO U~ICO é trazer o be'!1- ~stão. de par!benlo sr. Am
tares. ão ler a da ros eridade d do deSignou por acto de hontem, Nova Tremo, entregamos hOle estar economlco para deRtr. d.e ,hlloqulo C, uonçalves e sua 


-As forças de Zéca Netto, que ç cf I stabelf. .p t . o o Secretario da Fazenda Viação, um pacote contendo 1 kilo de todos os lares e a alei ria de VI- exma. esposa, pelo nasciment. 

estiveram pr~~i~o a Pedr~s ~ran i:~~~e~iS: se eVj~~~~í~ ~osn~c~o= Obra~ Publicas e Agricultura. sr. 'I órn~s e 1/2 vaqueta cinzenta, ver para.o amago dc lod':lS os d~ mais. uma filbinha. que na 

cas, no mUnlclplO desta capital, ~ as e quadros schemati s P dr, Victor Konder, pa~a assignar perdido pelo mesmo, .ha 2 meses, coraç6es. alimentar e lazer livres pia bapusmal receberà o nome 

aeora leva~laram acampamento,'.fhe appensaram. co que o e~pediente da Secretaria do no armazem de ferragens dos todo~ os .h9mens-de~lr(l, das de CECY. 

para rumo Ign?rado. \ Para se calcular a ptosperida- Intenor e Justiça, no impedimen- srs. Moel~mann &. Irmão, .i rua conhngenclas da proptla hber
, -Bontem ~ n01tl, nâo fune- de do Banco do Brasil basta 'to do sr. dr. Joe Çollaço que seM! ConselheirO Mafra. dade ~ocl.aL... . 

c~onaram o~ cinemas GUlrlO)' e dizer que os seus . Iucro~ liqui- ,gue amanhã para g .Rio, em obje-' Elle picote t~nha sido dep~llil~ _Cnar. mdlvld~ll!smos aItrul' 
(entrai, Situados na rua dos dos no anno transado attingi- cto de serviço pubhEo. tado, pelos refendos commer~la.n- tas, c'"d~1Var r.ebeldlas para o a~~ 


;rno~~~taa~'ítsO~ ~eo~f~e;e oSal:eer~~ ram'a somma de 43,919;804'112. ~~s~f:r~er~~~f~~~.~·~~e di~~~rt(), ::n~:s~: :~c~~::~g~:i~ha~~-;;:::' 
ção da ordem. Varias cafés tam- • Comnils8i.o dai mais alevantada. 

bem fecharam, pelo mesmo mo-~~ .' de Llmites eCabe aos lntellectuais.acom-

Uvo. As famlhlS não salrarr. á I I Foi dada por hnda. a funcção Em estado O")'ave panhar a corrente de Idelas DO-

rua. .José de lllnlz que por parte do governo do ~ vas pa.ra a transformaçl0 das 


e ~ Eshdo, exercia o tenente-coronel - mtntalldades, de acOrdo com o 

Esther de Dlnlz Gustavo Lebon Regls, junto li Cumpre-me leV3r ao. conheci- seclllo, de acOrdo com o alvore- .... APOLE···A·~O 


Commissao Demarcadora dos Li- menta de ~odos os beRlhcos resul- cer de u,!,a estupenda madru- • ., ~ 
. . mites ent S t C Ih' lados obtido com <:) emprego do gada SOCial·OI nos . ~ ~~ participam aOI seus puen-, p ,re an a a "trina e acreditado e eUicaz -Peitoral eNio nos esqueçamos, toda- VENtiu OS POVOS 

~ tes e pes5ôa.s de suas rela" aran . Rousselet,. Minha lia d. Amalia via, dai sábia. palavras de Arisi ,.Des o na»Clmento do seu - de Quetróz, reSidente na cidade de toteles: -O meio de chellr á Iy
",iidlulllá,;CUj o: iitlr;';:<:Ce~:;. CO!"- ~hlhO v ....nnCJ>...u".!.O Campos,EshododeS Paulo,vmha rannia é lanhar a confiança da oEMPLASTROJlnlZ Gu1.lo. 

LVRIO MOURA BRASIL (nome Flon.nopolts, J22-3-923 ~l O sr~êa~l~s'Uf;~derico john suUrend~ ha maiS de 2 anDaS de lIluHidiio i. ü 'yiaiHio cGmcçL;. :cm
reglstado) Em todas as phar- ~ foi exonerado da serventia vita~ losse mUito forle. com escarrhos pre por 3er tlemagogo-. 

macia!'; e drogarias. • • IIcia de officios de 2' tabelli:lo de de sangue, ~ores no pulmao es- -E o povo? Deve estar d, 
 PHENIX__ _ _ .___ _ Notas, e 2' escrivão de Orphãos que.rdo, fasho, emmagrecendo dia stnttnella para reagir cofttr. ter-

Promessa Ausentes, e Civil e Commerel~ a dia; como em 1915 eu me en- tosapostolos... exemplo: Mus- VE·NCE 9UALQUERo companh~iro de Lord 
Uma'senhora que soffreu lon- da cómarca de Jeinvillo. ~~~!~::~m~ac~:e~'!'~:i~~f~Ç~::~ s~~n~:'numero . da RenuceD~. . ~R.. .Cal,larvon tambem está 

gos ann~5 de horrível broncbite --.---...-'.____ sele.-, escrevi a minha tia indican" trIz varlol retraros e . photogra- .cURA RHlUMAT'S_Q.,doente ~ asthmatlca e uma sua . irma"de . do-lhe o remedio que me havia phiasde arte, dispersos ao 100- 1)OR.ESnoPlITO.nll(O$lM 
. rcbeld~ C pertinaz losse, nL pio ',.ora J, Ja1.1•• curado go de um texlo escolhidllslmo e ' 1tS ,..11 AtlGlIa 

RIO, 13. q ~Estado. Infotma.. cumprimento de "!'Ia, promessa, IIIt IH i UW'I. Sendo meu conselho acceilo, e firmado por nomeacomo 01 de rú~~~~.(J;uli~... : 

COes trausmlthd~s do CaIro para offerccem-se a ensinar 'gratuita- posto em execusAo, minha tia en- Angelo Ouido, Gilberto Vidllal, . - . 

Londres InnunCI~m que o 8r- me~te ás pessoas que soffrem AmanhA, sabbado, b 1,30 da trou logo a sentir taes melhoras Al.;:lo Dellno, A. Umberto Oan.. EXISTE MA 50A""OS: 

cheologc. Howard Cartcr, aulor dt Identlcr.. mal o remedlo que noite, o Centro Espírita Amor e que convenCE.'II-!\C haver final- dulfo, Julia Oarcia Oem· .-' {",,

da descoherta do lumuJo do pha- as enrou. Pede-se ás pessoas ca- Humildade dos A,oslolos reali- \mente encontrado ° linitivo dos \gentina). etc. 

,a/, Tutukhamon, quo acompa"I ri.dosas Iransmittlrem esta no li.. zar' ma!s uma suslo publica seus males, restabelecendo-se em Convf:m notar que Rea...eo·
.. 
nhou Lord Carnarvon d~r~nte a ela aos 9ue soffrcm. Cartas à ; de doutnna, versando sObre o menos do! 2 meles de tratamento. ça nla é revista essencialmente 
enfcrmlda.de que o vlctlmoll'l Sra, Adcha Rocha, caixa postal trecho evangeUco do Sermlo da AppariGio de Queiróz feminina ou feminista: ~ revista 
acha-se acora enfêrmo. i42. Porto Aleire. Montanha. 2-5-920. '.. de Art, c Penlam.nto. 
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dó DR. EDUARDO FltANOÃ . I os D'OIS JUNTOS REPRESENTAI I CAROnA. E;l\l1NA:CA~:deJ;lo,llalld;t 
•_.rã a CP.lra ex!em. efficu, de feridas, darthrCls suores fétidos, quéda dos I O IDEAL DO TRA1..A.IIENTO I pteparado, p.elQ pro' ~4"la.r~,o Jl".!"~llf~a . . _ 
t cabellos e quaIque~ molestia da p'elle.-Unico femedio b(lsileiro .adaptado' O :'.iéL',dós depurativos para 'a edr~ inter":a de:' !i:y~lhs,· Impureza .do sangue, 

na Europa) na Amcrtca do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc. I Preço de cada um 3$500 I ' . rbeum~t~smo(feridas·r_ d.Qrts·; '~~~~ . . 

, Un\co.84.p,Oii!ariol=!~ .Brasil: ARAUJO FREITAS & . C, "'CRua dos Ourives, ' 88 e SO .e a. Pedre, 94--'cRló.de .da,neiro -c-" Na .EUr?~a .: ,C...E~B( . ~ .. A.. MA~?O~l -c "MILAO ."'- IfALlA:: ,~ 

" , ' :~. , ',' . .j'Os ~~~~~~a~l~~!; Li~h~I...,. ~i~~~te~ , ' i \UlrUIXIlTB~A ' D!' mm4[ :'~E~~~~i~~d~~11~;~~;~~te~~;\~:"'" . ;-. . ' ':"".- ."- ;: "-" - _:'~':- -~ .' -.-. -~..1 ,';-' ' _' .' . . --',:-,'--- A ' h'd d.G Some de uovo.D015annosde 
RiO,·.U-.. O E.". t~~o-Ha 'di!' , · . '." .: ,.f.M ·· li ,' . ' . . eatran. a.. VI a. .•.. e eorge pOiS. surge, ..accusadO de ler q~e-

I 
.BOOCA os alumnos da. Escola de MedlCI-l - :-:- J ... .l...a.:x. \, .. : BrOnlOn, Horward-Um rido 'assaSSInar a corrsta do '..,a

na ve.."m:eff.ectuando ma~!festaç~es N!)",paquete ·M~,x• ..slgutram I homem fora ~de' seu,tellJ;po sino, Theodora Gerard. NãO qulz 
B~eea,. que 101 estranho, que quentura de "protesto 'contra' a Lighf, em' para Laguna os seçuintes passa- -e da sociedade - advogado; dciendeu~se sózinho e 
De 801, .por .esta estrada 1 E eu rJigo, sigo v.i.rtu~e do- preço das pas'sagens, : ge~ros: Irma. Ferdmanda,. R~né a sua defesa parece ter sido feita 
-De b6eM Uerta, ardendo de seccura, que .se acham inaccessiveis i.S Brognoli, Alcydes Antunes, Sllia O j~rnalista novayorkino Char- por um homem . ~e oulro mundo 
E nem 'tenho du 'nor•• o abrigo... . suas 'posses e bemassim contra Foesten, José Monteiro Cabral, les Agnew Mc-Leao, num dos e oútra sociedade. Esteve noscar

lo ilinerario .dos bOItdes, que, CQ- O Etelvina Palermo, Daijisa. Du- ':!ltim~s' artigos ,do _Toe Wold·, cere e o carcere penetrou-lhe
has tont~l, por mais cheias de fresco.'., mQ'prestnJe~ent.e . é, felto, não tra, 'Tenente Josl Athanas10 de relata' o que foi a Yi~a extraor- D.OS ~ssos como um corrosivo. 
Nem uma gotta li.pida ~on8igo ! suppre absolutamente a!t ,suaS. Freitas, tenp.nte José de Souza dinaria :de George Bronsoo Hor- Retomou a liberdade e entregou- . 

necessidades. Tudo, porêm, não' Lima e f~mjJja., .Antonio Cgra- ward cuja dupla personalidade se ao vicio d~ morphina. 1 inhaSerei de tod(Js '. peior criatura, tem passado de slm:>les algazar- «em, A. D,apchlD l, Fernando Ma- psychologic~ estabeleceu confu- 26 annos.A. que mereça ·t~o er.el castigo? 
ras. sem maiores consequendas. chado Marhns, Jo.a~ Gonçalyes, silo entre os l!iclentistas, E' um foi perdendo a cOr, a pouca 
. Hontem repetiram-se essas Zilda Ech. Dommgos Sontine, caso curioso. George., quando cõr que tinha no rosto, vagava·I., agora, depois de tantas leguas Icenas. Mas, na Praia do FlamenR Oscar · Cardoso, Olga ~.ardoso, meni::o, se mostrava indifferente como um espectro e pouco depoisÇaminhadas, depois de aodar sem tregoa" go, esquina da rua Veluntarios doa Demerval Rocha e faml11a, Car~ aos grandes e demonstrava am-I morria.Depoi. de andar, assim, qnaae a morrer, pa.tri.a, alguns policiais, que iam los Evaristo da Sílva, ROdQ. IPhO biçGes de homens feitos, de ho- Assim terminou a sua ,;ida, 
escoltando um bonde, saltaram Souu, JOSé Rocha, Manoel Pa~ mens que sabem tutar pela vida muito mais novellesca, muito 

A.' sêde, nessa est,rada, eis que te vejo, sObre dois estudantes que ali de- checo, Martin Ofnar, Maria Of~err já madures. . mais louca do que todas as no-
O' b6ccI c6r de rOia, em cujo beijo sembarcaram, aggredindo-os a Cyri~lo Nunes, Jose A, S~raphlm, Quem se atreve a chegar até ao vellas que escreveu. 
Acabo de encontrar o que beber. sabre e a espatia. Mana F. Pascboal, M<Ulo Pedro gat.inete de um dos redactores Era um cerebro forte, um in-

Os outros estudantes, então, Mello, Silveira Penha, Alexandre dos grandes diarios norte-ameri- !comprehcndido, um formidavel 
Araujo FIGUEREDO desceram tambem, em auxilio dos Perdana. can~s? . 1talento, creado no meio sO,dal

[collogas, estabelecendo-se, desse ·1 sargento, 1 cabo e 4 praças E mats facll se falar com o que elle mesmo repellia. Por ISSO 
l12iJliiDmliiiDiiiilitlfm5i1mill!iil=iilli!i~Ii! l mOdO, grande confusão e corre- da Força Publica. presidente da China com um morreu moço.
li!! rias. . - reglJlete da Jndia. ou com Har- _ ___ .._ ..._ 

_._._ .__h.______ _ Assim, por algum tempo, es- RUlJ Ba.pbosa. di"ng, taea as difficuldades a ven... 

( , ~~~:t~\uue~~es~~:~:~o::/:~r~~~~ ~o p;quete -Ruy ~ar~~s~in~:; ~e:~i~:,iSs:;::~u ~~~~~es~s a~nb~~ A,tDcante BommBmoraÇao do 
Um bonde em louca OTEMPO conltnuaram os rapazes a viagem, gUlram para o sul s &: taculos e foi-se apresentar ao di- ràUeoimento da kai~erina 

dtsparad.. escoltados ~em~re pc:la.po! icla. pe~:~s·o Rio Grande: Or. Mar- rector do -Ne~-York-Herald.,. Rio 13. O Estad o. Dizem dQ 
O cemmlssano do dlstncto ef- r B' h J 11 Reh-ring logo deste formldavel orgão. FOI Berlim que, por occasiãQ das ce-

Rio 13. O Estado - M.1is um I Directoria de .Meteorologia fectu0u. a prisão de 5 e~tudante s, mrm~:cp~~t: A~eg~e: Luiz San- aceito, porque a sua audacia de- remonias commemori'l tivas no 2' 
desastre de bond~ acaba de oc- I os quaiS. pouco depOIS, for3m f ancan e Ulysses Reymar monstrou um grande valor pes- .1nniversario do passam!?nto da 
éorrer aqui . I (SERViÇO' FEDERAL~ post~s em li~erdad e . r Parll'llonterÚléo; Oiogo Lopes seal... kaiserina, realindas hon tem, o 

foi na Jinha Silva Manoel. Em Synopse do Tempo Occorndo Salram fendos alguns rapazes. T Neste Jornal ficou encarregado templo do Parque S<w ::.-Souci 
taueã disparada e cvmpletamente Capital, até ás 16 hs. de hoj e. _ _ ~~ orres, de escrever ~i storia.s ~h a ntasti- tm POlsdam, ficou repl eto de co: 
desgovernado, veio o vehicu:o O Tf'ffiPO durante todo o pe- I . b . C~5, contos tnveroSlmel~.' oecor- rO;:>5 e mimos fJo ra! s, offerecidos 
Pela rua daqueile nome, indo, riodo foi -Bom · com o céo em Curas Importantes , taltu . a . fldos sempre d~ um amble,]te de pelos parentes, amigos e p:m:
por fim. descarillar violentamen- geral , totalmente ·limpo. CJ,~garam; no Ualtllba: Ml h trév8S e my~ferlo. . darias d~ fall ecida illlpc rnt rfz da 
tc e esbarrar, parandn à porta da i A temperatura teve uma ligei- .. fi . quelhnho P::llva., Maria Isabel dos .Georges ttnha a face palhda, Al!emanha. 
uma casa co:nmercial, na esqui- ra as::e.l~ã n, .tendo a "Minim a', nh~~: ~~~i:8d~o:t~~~~:an~~:;~ Sal~tos, J?IO Rosa.s~ Malaquias -era. pensat}vo,_ muito. franzin o, Ns correr do dia, mu:félS mi l 
na da rua Rlachuelo. 51:1 registrado as 7,10 hs. com 21,2 de manifestações que diariamente Jose da Silva" Ignaclo Mlscare- c?~PO que lnSp!ra làstJma. Pare- pessoas, perten..:entes a todas as 

Felizmente o bonde tinha pou- grios !': a -Maxima· às t3 ,50 nos chegam ás mãos, Bubscliptas nhas Passos, Manoel Müller. C1a menos um i1om.e~ em form~- classes sociaes, desfil aram pelo 
cos passageiros. Na oc(asião, hs. com 7 ,10 hs. por medicos de toda parte do pa iz, Q30 do que uma vlctlma anteel- templo, col!...l cando cor,)as stobre 
os que nelle viaj avam prova- Os ventos foram do. q~adrante QAo podemos rodavia dei;w:ar de in- I tapa.~"y pada da ~n?rte. Contudo, e~a de o sarcophago im pt:: rial, que ficnu 
ram minutos de pavor. Uma ~e- -Norte', fre!'cos. sertr nestas columnas as hnhas abal Ch' .Jt ~ do sul' uma achvldade espan.toso. em completamente coberto de todas 
nhurila, (j e Ílurne ' Maria da 010- A inso'a~o (brilho solar) du- xo, asslgnadas pelo lllustre chniCo Ma't h:~:ra~fj~~to a~fcCani[li Eu~ breve Nova-York parecia peque- as qualidades de mimuS florai:.;; , 
ria Rocha atirou-se fóra do ve- rantp o dia de bontem fOI de 7 dr. Armando Martins FerleU'a de . R' d t' t J Ao V na para suas anslas e amblçoes' ldesde os pequenos ra,'l a'hetc <;; 
h·iculo,. soffrendo na quéda gra- hora~ e 42 mmutos ~l~ll~se!!:~v~r~eiho~ua;: d' ~emn6~r: ~:~~~; J~:: pa;s!r~~r'D~ming:; Necessitava amb~ente maiOr, maIS offerecld os pelas Cf1an ças , d é ;~ 
ves ferimentos 'la cabeça e 1:on- Estado du mal - Chão. gra~de valor da. H'mnotGerapla. Lemos: Dommgos 'Pernandes, ~~ ~a~sn~~z~ ~::~I~~:~ OFe~~tel!l l glg.1ntesc as coroas de rOS;1 S ql .,,: 
tusOe!t pelo corpo. ..Tn·e ensejO de app~lcar em tra- Jorge Marcos Enrique Brogel .' I P - o ex-kalser GUIlherme en vIO u ~l e 

Socco~ridl pela as.sis!encia, foi, No Eshdo, ~ s 9 hs. de ho!e tamento experimentai e escrupulosa Albano de So~za, Antonio Luz: ~a~ engajado num corpo de po DO.1rn 
em segUida, iondu;uda para sua Em todos os pontos do Esta- mente observado os aôros uOlmogt- J sé Pe t B ello Jos' O' hCla. Offerece St:us serviços co- No serviço funebre com me lH1 

cua. do o tempo fOI ldentlce ao da nn) bnrro n!:" r.o fem n'n~ e ho"mn bonnei IAr~hd",~r Br~-a. M;;,r!~ mo corre_spo~dent~ do~. pen@dl- ratlvos pregou ~ pa:sto.r~ d 1 an ti 
CaJlltal. C1etlCO. verlficando effcltos marEl.VI- Mattos' Luiza Carlota~ Marcos cos oe Lonares• .ue la, :seguIu Iga corle Impefla1, 1\;' \ . \' og..:i. 4 1.:<; 

- --. ~-- estado do mar, em laguna- IboSOB em todos os casos. Venho é. . r d' p~ra a guerra. !lOh~ e~tão 20 fez com1l1ovenle sermã o, tn alt t' 
(Chão"; em S. Franeisco-c Pe- relatar-lhes alguns casos, afim de J8org~f .arnSelro, Hel~r Be. nS o, annos. t sua tmagmaçao, por (",tndo as virtudes da fa!l ecida s(' -

Refoímador quenas Vagas- prestar homenagem aomerito etam· Onl aClo . oares, ntonto O.UM mementos. defrontou o grandioso -berana 
bem justificar EI. miuha plena c~nfi- za, franclseG. Meller, Joaquim que lhe agradava. . 

(fo -Jornal da5 Moças. , Rio de No Paiz em geral , às 9 hs; de anc&. nos. productoB do aC1'e~ttado Ca~valho, C~lmo Ca.ral, e Joa- Nunca fez amigos, vivia sem- __... _o' ___ _ ..... 
Jane,ro ) . hoje. ., ~bop~~f:o /eA~.~~mi!her:i~~ i~~ qU1m Eusebto. _ pre solitario, no seu. pfJsto, como 

Se a sua cuhs es la E'stragada Porto Alegre Bagé Passo d pp ad Fi' Ph '. uma féra no seu COVil. Apenu sa 
pela pa1lidez, manchas ou sar- Fundo, Palmas 'Aquida~ana Ja- m:d~u~~!r~~~':~rp~:sm:~s :~rv~ç:; DeseI!'barclram nes~t porto ~~ comOlunicava com o mundo extcR 
d~S, de nada serve o uso do pó, nuaria, Oóyaz, Cuya!J. à e Ri~ de profissioDaes a uma sellhura, casada, p:s:~g:~~~s, e tranSItaram rior 9uando traçava a correspon
pmturas ou 10çOes, cremes ou oU Janeiro-.Bom~ Santos, Muzam- brasileira, multipara, presa de ume. P S g s . ~encta de guerra o que durava mobilia de sala de visita emP 

tras cousas para desaparecet es- binho e Juiz de Fóra--Incerlo. for te crise nervosa e com muitas mstantes pois voltava logo á ha- perfeito estado, 1 guard a-louça. 
ses contratempo.s~ e a menos'.que Bontem i tarde houve trovoa' <lores no abdomen; desde a. puber- bilidade anterior. á sua vida de I mesa grande para sala de j:l1l 
tenh~ uma habilidade de. arhst~, da com relampagos em Cuyabá, dada que li. dyswenorrhea a ator- DEVOLVE-SE oens:.mentos e fantasias lúriJas, tar, 1 gua rda-cas.aca com cspc ll'') 
desfigurará o seu roslo m~l~o mal~ chuva com trovoada em Juiz de ment.ava acompanhada se'.'lPre d.e tecendo historias maravilhosasas, grande, I comoda e eutrO $: mo

a novo. methodo admllhdo eh Fóra e chuva com re jam 8 OS acc.essosnervos08. Pre~cl'9vl-Ihe pn· O DINHEIRO contos fablllosos. veis, e aluga·se a casa da ru :\ 
vrar a CUIIS. de todas as suas fal- em Santos. p g ~o~~8~:n~ndso e::ft~~ldqo~a:im~~if~= T~rmil1~~; a ~uerra, Oeor&t' Bocayuva n. 50 A. Inf0rmaçô~ s. 
tas olfenslVas. Compra-se..um ras. No mez eegui.nteaconaelhei a a Quem íi zer uso do _PEITO_ sumIu. Teria mOUldo? Nãojsou- com a proprietaria na mesma· 
pauco de creme de. cera pU~lflca- paciente que fizesse uso do saro RAL ROUSSELET" enio alcan- be-se mais ta.rdé qUE' era tenente 
do numa perfumana, apphca-se hermogyno em injccções hypoder- çar o resultado desejado. Mais de de Exercitó chinelo Torna a Na-
ao rosto como se fora cold-cream U . - . d micas de J em a dias nas vesperas 15.000 pessoas completamente cu- va-York parecendo um cadaver OOlf.t:>GE:H:3-OiW 
e lava-se pfla manha, ~om agua ma SCISilO "?selO a. do flux~ catamcnial. O resultado radas em pouco.tem.po garantem a com um 'aspecto envelhecido, ten~ Jayme Garreir50 I!JI,' quente e sabonete, salplca.ndoRse pohtlca flummense não Fodle. ser melborj a pobre eenho· Incontestavcl efflcacla do i.E1TO- do, no emtanto. apenas 23 ano 
com um pouco de agua frll. ra ficou livre das ternveia dore8 RAL ROUSSElET. em dos ~s bes. Em seguida os jornaes e re- e m 

~_.___ Rio, 13. O Estado Falou-se, que a faziam enlonquecer e as cri- cas.os ~e T~~61í~s ~td~S ~als vistas começam 'a publicar suas D.ci~ C.Uado Carreirão ~ 
~a. dias, em. ~ma scis:io !la po· ~~~p~ee~voÕ;nfi::~:PPQa:~:~i:doPd~ :m~p~~iORAL ROUSSEiÊT~ ~~~ historias e chronicas, Que rivall

participam aos t\eus parentes XMostruarios em exposição ~~~i~:rft~~s~~~~n::~ho':~m~~enE:- emprego 'do sÔro bormogyno, remeto supe~a a todos. Leiam com atten- zam com as de Ruyard Kopling e pessOas de suas rclaçOc s e [JRit), 13. O Estado -Realisou- d ' ti a p~imeira caixa de amostras a ção o fOlh~.to 'iue acompanha o e as de St.enve~son. 
Se ho'e de manha com a resen- ta o. , .. uma parenta para que SBm perda de frasco. EXIJa o .PEITORAL R.Oa A lua 1magmação assombra, amisade, o nascimento de j

d J , id ' I d I bl" Duase:am aS\ correntes pohti- tempo fizesse uso àeate producro USSELET,., sem que vos darlo construindo historias macabras e sua filha primogenita lLlUY. 
~a o I,r. pres en td a epu 1- cas, obedecendo, respectivarnen- seudo o resnltado o que se esperava: outro qualquer Que lhes de mais tambem lnoffensivas hislorias de 

.a, a Jnaucur~ção os mo~trua- le, a Back!:r e a NorlvaJ Frtitas, Quanto ao BOro hormonico Ceminino, lucro na venda o qu~ estragarà fadas para crianças. 
 Fpolis, 6 -4-923. 

TIOS da C?mmlssao das LInhas cada qu!i procurando maiores sou eu proprio o tcstemunho do seu VOSS? es.tomago esperdlC;ando vos- >''OGOO8' 
Telegraphlcas de Matlo Orosso proveitos. 'beneficio prestAdo á minha senhora! 80 dinheiro. 
e Amazonas ~ Serviço de prole- País bem aberta a luta franca que 611 sentia fatigada ao menor es· 
cç:lo aoa Indlos, compreh.enden- reAultou ell~ no rompimento es: forç~ noa aerviçolf domesticos e hcje 
~o mappas, photograp~las.' le- perado, e qUI hontem se reaM dep_o,18. da appli~9i\o do sOro bor: As forças irlandesas 
~d~:q~;t~~ ~~~f~~~~;I~éaíi~~~Ú:r~ lízou. ::o~~..b~:!~c~~~t:o It~ut:~!l~~~ub'~:~ effectuanl" prisúei 
guldo na RfJndon la. ____ a~ seg~ndo m~z de ge8~Rçi1~, CO~ vo· . POMADA 

Este. :>bieclos esllo no Pavj- . . mltoslDc~erClvels, na l1~mtnenClade RlO, 13. O Estad'!. O corres-

JhJo das Industrlaes da Expo- Detenna os mlcroblos.-QuanR IJer preClIlO como U1t.UDO recur80 pondente da agenCia Exe~anBe 
 "Minancora" 
II lo. ' do o sangue e~tà puro e (J cor- tberfLpe~tlco provoea~ o . abortA'! o rl~el.grlt.ph, em Dublin. commu~ iç po bem nutrido, os microblos que fehzme~te não fOI felto devldo nicou par; Londres que, segun A 

nao constituem um factor alar- Ao acç1lo ,r"PHlR e erEJes? deite a6ro_. do noticias recebidas de Clonmel, mais bella creação dos ultimos 100 
, mante, pois, a sua cxistencla.. é (Do Correio paulistn,no)i2 II forças' do Estado Livre da 

Vieram á America, que~m comb.tida pelo sangue puro- Só ( ) Ir.landa prenderam em Tipperary annos para~' ',i ';
ir a Asla 'ha perigo quando a força de ,re- o conde de Plunké:lt, a Ira. con

sistencia diminue, e então·'Olsal- · dessa e a senhorita cond.essa de Toda, a qualidade de FERIDAS, fi sh,ln~) Qucimadur:\s .;., [ 
Rio, 13 o Estado. Dizem de va·vidas mais conhecido, I! J M01~reU O pai de D ,." Marksevicz. a , senhorita Mac Empingens, }'rieiras, ~nhha; Ectemas, Suores dos pés UI~ I . 

LIsboa que os aviadores 5acca~ "EXULSÃO ne 8COT'I", Com João. Becl(eJ; Sweency',e um Irmao de Lyam cer~s vtP.UI.iticas ealgutnas cancerosas, conforme attestádos, ,~ '. 
dura Cabrai e Oago Coutinho aS suU prupriedades ionico~a!i- lYIICh,:. élle~e 'doestado-maior CaJ~ ieira. de ~oinville~ 'em 7-12-92! attestou que applicou-a 
preparam para o anno proximo menlicias, e facilmente assimila- . P. Alegre, 12, O' ·Estado:...o..Pal- das'forças reyoluclónariás, q~e :~t!a!ei'rt l de annos, ~a p~rna ~ curou-se com 2 caixinhas 
um rald entre Lisboa e a Indla VII pelo slIngue. Jeceu o octogenano $rl C.rloti m-orreu Itontem ~m consequencla ?,~ç.o e~; todo ~ Brasll';'.~2$OOO. 
Portugues3,em hydro-avlãofaí- Agora vem em vidros de ~ois Becker, pai do sr, Arceblsdo D. dos. ferimentosreçebl.dQsnO~om:' :r.... ' iI.i'lIi·'.-· ·~ ''''·iI.1IÍII....IIi.I11ii......IIiII..~ rrl com ~olor Rofh-Rolse. l.tmanhos. J040 Becklr, ,. . ,bate de terçlw'eira. · " ,~ " . ,-; 
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t3 ~ 
Que faria o 1ft doator? " e~.,.\\\\ã J.\\\atc\\,~ ; ,~.~\,\~'- ;'~~~~~ ,..\'\ 

Q..uo v. S. tem indigeStlô. e ":,OYE~VE~4S,
nl ao cIoutor. quacfaz .lIat ;EIIe 

reeelta o melhor ' remealio que 

.....h_. Ha:' 'Vinte a cinco enitoa 

._ oDr! Richerds receiteft o " HambUreUe7:8 

melhor ..medio do mUlldo pera 
 Hõlao .. dr.pap.!a fi inct....allo. EUa 

chamou lO ...te ..ecaila 


Ging-êr-Ale Aglla Toniea de Quinino . 
. ' . Liéores ~Xaropes

porque estava ol'gulkos/J de' sua 

medicina. Duranté vinte e cinco 
 GELADEIRAS' MARCA 'PERFEITA annos essa medicina têm .ido a 

primeira do mundo; dura.."te vinte AólDO GA ' R '6 'ONIGO 

ê cinco armo ••lla têm curado dy.' 

pepsia e indigestão. Quê fllrià o • DAVID C ANDlDO DA SILVA, Rua JoIo PiDto D. 6, FloríanopolS' 

99U doutor? Elle rectliter.lhe.hia 

Pastilha. do Dr. Richard.: Com. 

pre-as hoje ao seu droguistà e 

ii cç;rá bom.. 


-DE-

StSD Caiharina 
Distribue 75'1 . em premios 


19 de .Abril de 1923 áll 14 horas 

106' Extra.ção-Plano O 


1S.000 RllHl!TIIS • 14100' 
MI.NOS '2~·t. 


75' [. e.M P'!tt.MIQS 


PREMIOS 
t pi'~il'II. CC 

I • • 


2 premio. de 2,000$.I . . 1.000' 

14 5~ 


~2 
 200$ 
52 I~ 

iiõ 40' 
18 premiei • 1 U A I' premio I 100$ 
18 • J U A 2' I~ Qaando pedirem CONTIlA1OSSE nllo
IS • J U A J' 100$ medicamento. 

180 • 2 U A I' 40$ 
ISI • 2 U A 2' 40$ em todasC"ôrf~~r:fg5si e~rO!e~~~~todga 
18$ • 2 U A 3' 40$ ~,""O'I'UU"" "noo da Luz. R. Conselheiro Malta, 132- V'id",.1 
1000 mi lhares do I' pren:,ie 40S 

1.500 	 PUMIOS I!S. 189:1lO\n000 
Os bilhetes são divididos em decimos 

A lerlAlla da Loteria de Santa Catharina obedece à 
dlretflo do Sacio ANGELO M. LAPORTA. que foi . Para fazer boas compras é preciso p.'l 


daranle 6 a"nos soeio-gerente da Loteri& do melro ler 'os aUIlUllclos das prlnclpaes ca

EAladO do Rio Orande do Sul sRscommerelaes pnbllcados 11'0 ESTADO 


Bilhetes a venda em toda a parte 
Os conee~~ionarios La Porta & Visconti 6)(:QiOIIOICXllOaOlC!DOICX)lOIOtOlCX)lOIC~C~:i\ 
Admini~tração-R.ua Deodoro n. 40 

FLORIANOPOLlS 	 Estomago, Figado, Intestinos 
. , R. 	08 iotiOi cnmponentes da firma conce8sionaria 

Loteria de Sanla Calharina, nllo fazem parte de jéei~!Fo~~~e:e ~i~:~~~, va:Ajg~~~ã:;o~eev~~~~ ' ~~m~!~~:na:~
oulras emprell!ls 10lericas, ~::~~:!:~_~:S~~i~S~ h:8~~te:~p~~~~~e~~gP~;;es~~r D~~~~: 

nleio de Abreu-I caHx ,~o fim das refeiçOes. 

Rhenmat1sJno, SyphiUs, Impureza. do Sa ngue 
. TERRENO IOfticina electrica 

'EC7.elllaS, dr: !' thro s, ulce ras ch ronic as e rebeldes. curam
se com ú ~ l1tig:"l c nfnm ,\do Roh de Summa, de Alfredo de " .: Compra-se u; terreno que tI:'. Rua V~;~~~:.t6 Ouro 
Cal'v alho--?l f illJarcs de atiestados de pessoas curadas. ~... i.. nha no minimo 30 melros de fren- Esquina da rua A ' \ TOfU';O, B" f Hi ta" bUes.. AH I:-h rn a. te por 80 metros de fun ., los e qu. .• nnl ·a 

O PCit:Jfal d e Jll rl! .1. ck! i\lfrcrlo de Cnrval 110 , t'xc1usi  se ja no pcrim~tro urbano desta Garlbal~l 
val1l (' : ·.~(' ver~etal, é o q ue m:lior nu me ro de emas rrune. , ' cidade,lnformações ao snr Cara- Concedam-se mnc1,l1uas decostu.. 

! lnnulIlCros aHestado;; medicas c de curadas· O p~ssoas lambos Comninos, à Praça ló de Irar" de escrever, blcyc1etas, gra
alfir,mam. ':~' ' Novembro. ~~o~~~~~So~je~t~~~lver.s. Solda...se 

I\leurélsthenia, esgotamento nervoso Concertos de qualquer appare
m01e~~~:, ~~ra~~~:ri~~m pl~sPi~~:~~~~c~~~l'laJ~scAw;~sdOd~: lho electrico, motores, dynamos

VEN 1)E-SE
:'I 

~~l~~do~~aâ: ventiladores, ferros de engomar:Carvalho. Extr<lordinafio consumo pdos proprios medicos 
que tem usa.do e 'Innumeros attcstados. , S. José (Praia Comprida) ~ um p~~rl:S electricas, bobinas par.a 

terreno com 3·1 hectares, mais ou ' :net~se~tc~ppareJhO e motor, m3~,O PILA çÃO-~~~'\h~e5l;~~~,u;;gA ra~~~ eV~~: de bons pastos e malta, ~az-,se' instaUa 'ão d t
eM com o Pbenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de de Maroim' Trata-se . ç . e mo o~eSt 
curas em todo o Brasil. Pacll de usar, nao exige purgantes . com o dr. Fulvio :e;, d:n~:;.de luz e augmentol de 

. . A' venda em todo o Brasil em S. José. com o .r. Serviço:s &arantldos. 
p~n90U e repensou; e vae dahi Dépositarios geraes: Alfredo de Carvalho " Cla, . VloforloM, Oandolll. 

ELECTRIOISTA, . fez o distíncto Pi, de Arroz LA.DY, Ru' .20 de .' Abril, 16 -Rio d.e Janeiro 
Que t toda a tentaç~o da Humanidade ••• . .S. PaulQ e Mlnas:-:-Nàspr1ncipáes Orogarlas. 

Medl••tio vaIe po.liaI . oierematte para qualquer , 	 () C()NTRA.T()~SEALfRéDOALBUQUERQUE lupr 	 li, de.efreito 'SeOS&Clo. 
tan oneUsta 	 .Wvla. nra ual.Medicosootavellll 

.i "1ft' dO}~ I) ~ttll,m.· 
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