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Riô, 21. O Bstado. O @oppespoqd<.mt" do 

Ageq ",ia Centl'al News, <In; Fc\QPlin; . tel"9 pa.
pJ~ou para LOQdp<Bs, dizQndo tlue o gOygPQo 
do F{Qieq, na sua últhna pQu'liêío, l'QsolV'QU 
detgprnill.a.r que o R.Qi@l·v~;banlí C90ntique SUB Jornal independente e de maior circulação em Santa Gathari.na 
tentaT\do o JT)6peo, Q que todas as pessoo_s.~--...s'A.NNO VIll Redacção 6 Offidnas-Rul\ João Pinto,13 	 que possunlT\ rn.oedas esrpfingQjpü."li. SQp[ío 

obrigadas a fazer d oelarb.,?5.O o.. rosp C..,I i lo, peN' 2648 fr Director e proprietario ~?r Assignaturas 
paqh~ as a.utoridades @ornpot~H)tes. 


Atrazado 200 rs. JJ AUGUSTO I,OPES .!~ TeJephone, 22- Co.h:n Postal. 139 

N. avulso 100 rs. 	 Anno 24$OOO- Seme.stre 12$000 ' 

rJ1'tOaXt~ POMADA '~MINANCORA7J'\ • BRINDE SANTELMO (NOME E MARCA REGISTRADOS) 

Carta Patente n. 6 Do Pharmaceutico E. A. GONÇALVES, JninvillcI 	 Dipl0mado pela Faculdade de Medicina do Rio de Ja, (Sorteio do Predio da R'ua Visc0nde de Santa 
neiro c Univcrsid«dc de C;;imbi'âIz"bel, No' ·230)Pero)as E' o ideal; é o maior patrir,lOnlo

}'oi premiad'!. (> CO~pOllll. 37339 legado á therapeuOca dcrmatologic.\ , 
apos 20 annQS de aturados estu l. J.i 

~ 
~ SORTEIOS DE "SAO JOAO" E "NATAL"Barry Unra. toda a. qualida.de de '!' 


' A COMEÇAR EM 1923 ridafói Ilova:~ nu \'cl haH, tanto 

humanas como de o.!\ i1l1acs, c muitõ:s 


Melhorará . Plano de cada sorteio doenças da pclle c da c:lbcça: Ul
~ notavelmente I' Premio Rs. 5:000$000 	 cera". Quci1lli.1duras, Empinj'!cns. Sar
na, Ti:lh::\ (favos<l o tonsurantc), UI qualquer pessoa 2' de 1:000$000 Rs. 2:000$000 cefílS Sypl1ilitiCtls c alguHlas can ce ro

seja qual fôr a sua edade, e tambom fezel-a,ha * 260: de 5001.!000 Rs. 3:000$000 sas, Frieiras, Suores <.los pes, Sarna, 
parecer muitos annos mai~ nova. )li de 200$000 Rs. ,(:000'000 P<lnnos do rosto, etc. etc. 

1t~. um perfume muito 'gTadave1 ,e não cahe, como o, pós; )( 30' de 100$000 Rs. 3:000$000 
Curas I\lé\ravilhos~ por toda a par." I sem embargo, tira-se facilmente la,-ando-se. ;( 60- de -to50~OOO Rs' 3:000$000 te. Aonde.:l . J'.'Hn'::lkorc:. _ vaI:! chl! 

gan~o. as curas, a reputação c a sua procurél vão augill..:'lltando t1ia 
a dia, Quando todos a conhecerem será o rCllIedio de l1l.1i o r triU1l1NOoHHClH@ "'@@"H@H~ ~ 1I 9 Premias 11 0 total de Rs. -;~$OOO pho em todo o Bras!l. D. Carolina Palh<l(C5, úe Joinvillc. curou

O " . . '" @;( Peçam pl ospecto expllcativo nas casas que ven' ~~mcut;::s ró eaixlIlha uma ferida de 9 annos! Assinl, ccntell.1S e E' EXTRAORDINARlO... @ )( dem os productosda Adaptada já em muitas casas de sauuc c grande cl inica medica.
G. Juiz de Fóra, 12 de Janeiro de g)( GlA. FABRICA DE SABONETE SANTELMO Preço pelo Correio lH$OOO, a <inzia 

O 192\11010. S... Perfumaria GUITRY -, _.--i:aiiiittt~
! * 
~I Eu, abaixo assignado, alfaiate, ~U"~l'IIarjZ:octoolCfiBal'l'Q!5]~IS.123/·~ IUo de Janeiro 


residente nesta cidade, à rua Bota- .~ 

nagua n. 107, tenho o grato prazer 
 Guaraná (PURO)

O ~~sc~~~~~:~ha~~v~iaii~e, ~en~~s~~d~ fi - - --	 (Em bastõe., fl'lIot". p C,)! maravilhoso VERMIOL RIOS, 'um ~ O mais original Pro<lllclo UntziJeil 'o 
... cxpelliu 300 lombrigas c o outro ~ O mais singular Elíx il' de LOlIg'a y j !In, 

200, afora outras que não contei , @ 

: E' eXlraordinario o vosso vcrmiru- 9ti. 


Em bastõts (para reduzir a po') Kilo a partir de 9$000• go VERMIOL RIOS! Faço-vos ,este ; 
• 	 attestado afim de patentear-vos os O: Desconto para revendedores 

Peçam informações á CASA OliARANA'-Rua L!0 
t) ~oeU~e~~~jt~~;~n~~~:~I~: ~~fle/~~s p~f~V~f~Mi~;il~10~u~ @ Ouvidor, 120-t{o lle J"'lwil'UO ainda não o conheçam. o empreguem. de prefcrencia , nos ~ 
• seus filhos. Podeis fazer desta o uso que entenderdes. ~ 


O SubsClli'o:m..~ ···-----nõ á·,ng. 6bg. e c7.iõ:· __ f.io 

Cf <Ass.) José "f"]'ch'a de ul'itf'!S ~ 
O O ~VERj\lIOL RiOS. de Chrispim A. Rios- -Vcrmi- "Il"" 

o - " 	

Companhia de fumos B cigarros
ti !~~oi~~~~!~ilV~ )~~i~~~~Y{,o~a;c~~e:_~~asJni~~Ad~;nt~s p~~~: ~ 

O ~ag~~~. ~~oag~~iaJedX.\~~~Sii·5?_:~~~it~~OJS~r.~~~'.a Gomes ~~ Hf)ANT:;\ «) n Li %" 


l!'umem as excell~ntc~ IlHlrCJS ~\ nCOl·a• .x"n;\. Lili , Ki:-l:-'tllP, 
• (Bulias em Portu2uez, HespanhoJ. italiano, Francez, @ 	 l\liramar, Onze e }~pyl'eo8. Estes cxccllcll!c:; Cil-:<1irM :H:h:1Hl-SC 
• Inglez e Allemao) ~ a venda i!1Il todas as casas ue la orcl"lll , llC~la c!pita i. 
~ Evitem as imitações e falsificações, exigindo ~ Representante-Jusé «lo P . Lhn;~ 
• 	 sempre Vermiol I<ios, de Chrispim A. Rios. 'Iil! Rua Conselheiro ~\f1afra. 43 

Endereço telegraphico- Pat,rolim" - Caixa poslal n. 81
OH.OtlU:U:tGH«U~ «i.gH'~~é~_M~~§f.j :::"' Telephonc, 16-- Fl<H'iallopolis · ~~~--~--------~ 
UM MAGNIFICO DEPURATIVO!! 

EnxovaÍs para casamentosPOSITfVAMEBTE I 	 Sem alo~ol, d~ bom paladar 1. Bxtraordíoaria Blficacia 
CORTINAS, COH.'l'JNADOiS. •Jt lgO:-; pal·a. (';~Illa ,,,, 

la.\'ato l· in~ e )l t\'~a :-; 

ftIdb.I ~ ac.-u preço de o LUESOI. 	 Vitragern'mS~~~~S 'o~t~~~ea;~~ig{~~i~~~[~~~5 (1)ri~~I\)1~ ;~:~;~l mesas 0 
lIIIScIaD I'tb li- c r.tIDr tntr1n.secr 

Expnsição pcrnla..nüut e Ha EH(~I'~l}l Oi' io (ia- - DE 
.~ 	 l"'pl'esellta II{.('

SOUZA SOARES Elysio Simões Rua Tlrsdentes, 2 I 
4'lJenda nas PODEROSO DEPURATIVO TONIGO 

4d.pta......se·lIl. tr.rl~ftam!!b~1I principaEs Pod e. ser lI~<ld() por lodos; ho Liga Operar,aB~de-- S-a~~ta-Caiharlna 
lia UD1IIIlu lanUna. 6U1ett. mens, senhoras c cri':HlçilS. As procasas 

prias 5rIãcs quc ,:UI1;HnCl1 ta1ll c todas AssPlnhJ(\a. Gp~'al 
as peS50<1~ dc1ic<ldas podem seguir De ordem da Directoria, cO!l\'iJo a todos os SOci0S 
o seu U ~(l,, 	 para u~a s.essã.o .de Assembléa GerJI extrnordinaria, qiJCO I.UESOL de Sou7.a Soares' J 	 foi experimentado com r\l ;dn:;o suc se re~hsara Domin go 22 do corrente, üs 1 I horas em POll7.!ltt!M9 'Brownie': ~ 	
cesso nos gmndcs hospitfles do l<'io to, afIm de se resolv~r uma questão de alta illlportancia
Grande do Sul e Capital d:l Repu para as finanças da Lig'.... 
blica-o que. constitue uma garantiaQi!!efie de sua efficacia ! Fpolis. 13-4-923. 

O LUESOr. é, pois, o melhor Gustavo Neves. 
CIA GI~Tn!. SAIET'Y IlÃZOR DO BRAZIL depurativo de que podereis lallçar 

AV. RIO BRi\UCO. 50- J?JWD&II. &Ia Dtl'AtIllRO mão em caso de n\oll·8t.ia~ fia. l' Secretario. 
p eHe, ]'hellmathnno C todas 

as niantfC5Ln,C)õcs dn SYI,hilis. ' . 
~Ma.m seus seguros MarltimGser~rre ,~tresEncontra-se á venda em todas as 

.I 
l 	 Pharmacias Na. <9ompanhid 

'~Lloyd Sul Americano" 
!i\.<9ENTE ELY8IO 8Jfrl068 

;; 	 OU'LINARIO RUA TIRADEN'l'ES N. 21
Fabricado exclusivamente com pimentão não contem - corantes arlificiaes de especie algu;na eon!6rR,e 

:~ão h~ laminas ~g,uaes á. 
Lam!l1as GiIleite Genuinas demonslra a analyse feita na Hjrectorla de Hygte. DIPLOMATAS n~liciosa Mist~ra 

-~-_._---==--=.:::_=-=-====~ 'ne 11" Rio Gl'anel(!, do Sul, CertIficado N.20 
n. 78 de 2H elo Jauelro de 1923. M A'R C A V EA D o Cigarros de LuxoFabricado 'cscruRulo.samente naA Sapataria Espanhola 

FABRICA DE MOAGENS 8j\Q .MANOEL
DE 	 EDITAL VENDE-SE u~\laboacasa

RIO GRAN:OE Perdeu-se a apoltce n' 441 de - 11" Cidade deJulião (,agego á rua João Pinto n. 3, acaba de re· 200$000, das Leis 118.507 e 549 S. JOSé (Pra~a Comprida) c. umPedidos ao Agente Geral para este ,EstadO ceber um grande sortimento de calçados para homens de 22 de Agosta de 1901 c 15 terreno com 34 hectares, Illal S ou 
e senl,oras, saltos b~ixos, altos c á Luiz XV. & Estado da Paraná de Oututlro de 1902, de proprie.. menos, de 'bonsJ.ast.os c ITlatta, 

Preços convenientes. Fazer um" visita á casa Oa cT08É F. <9J.-l"'-VA.M. dade de Estephano Kolzias pe-I lia var~ctll. de arOLn" Trat.l-sC 
gego. de..se a quem.a a~hou entregà-Ia A~~~Ci ,ag.lt~~1C~II1JO~é d~onf~ViORua João PInto, 4 -CaIxa Postal' 42-FlorlanopoUs ao seu proprIetlrlo. feUppe petry.' • or, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:bonsJ.ast.os
http:n\oll�8t.ia
http:ccntell.1S
http:qualida.de
http:Gathari.na
mailto:R.Qi@l�v~;banl�
http:oppespoqd<.mt
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1 	 OESTA))(:)" 'SaliDaeo 21- de -Abril de 1923 
I . 	 .( , .,~, 

~",~:::r.7n:-L~~M-B-R-1;:o	 S I tw::ra===::~:;1...
""n~"Era~:;all::";:-I;~,~--- I iToIuoI :S:;~~~~::I::ia:Od: P:ItO~: ..'u , :._ ,~ ;_ < 'A~;~~g:r~rIne.;I\.o 8.08 ~:;=;":~~~:~:~~~::'e:'!:~ de i ' 
Z pharmactas e drogiiria~. .A' venda em todas"ás bolls·pharmacias· e drogilrias A': ven~a em .tod~~ as b~s ~phàr~ac.las . ' ;)
~ . ' . . .' . .. . . . ." ;',:' . . < '" , .•... •. ....... '. ··, .... . ·. 11 
~_""<§it'Y"___~~ 	 .~-~~~~~.,. 

3 

Luctando com eSforçol21 DE.. ABRIL1...._ ..IilíIllll..IÍIIIIÍIIIIí........"~· ·. Ii- Í!!! .j
·:.
. 	 contra a advers.idade Realizou-.e hoje no stand. O Grande Reruedio das SerilíÓi-ás 
"-'da -rua José Veiga. um concurso E'a -Ffuxo-Sedati-flac-..: ---'--~· :_..c..lima n~it~ ~~ art~ 	

' :i . 

; de tiro en:t commemoração , mor- Porque cura Cólicas Uterinas em 2 horas, Silspen~
l te. de Tiradentes, e organizado j sOes, HelnorrhaRias excessivas, InflammaçOes dos 
i pelo com mando da Guarniç:to: Ovario, e todas as doenças do Ut.ro.'. I, federal. Na Idade critica das mocinhas, regula- os periodol"I" Nesse concurso. que esteve mltnSII., e nas Slnhor.llS evita os Tumores Utlrln"•. 
. muito concorrido, tomaram parte .-Nos Partol, diminue as Dorel e as Colicas e evita as 

ComiJ promlittemos, ·.. amos dar r E, seguin.do nesta doce toada I .i -I o 14° Batalha0. a 3~ Ba~eria I. H.morrha,ias, Antes e Pest Partum. 
aos nossos leitores alguns trechos li termina: ' , de A. C., e a Força Publica Es- Jl........................ 
da obra literaria de Mimoso Ruiz. b ll. sad tadual. 


Como dissemos. o seu traha.1 Beu(lito o sn.crario Trn :1....os em . p~ os o O programma obdtcido foi O
fatlgante9, 1\ que mUltas vezes seguinte:

lho diviJ c-se em duas partes. Que é Junto 'da Cruz tem que recorrer homen~ ~ mulheres, PROVA. -"Republica"- (Qffi

::;~~d~ ~~II1!~~~o.e;, d:~~a j~lt 'i ~~:;e:~sd~·lsU~~e dão :::n~h:~a\1:a!xãc~ta~~~::~~~~~.t:~; dais). Pistola. ou rev.ólver 25 

ma QUe .vámos destacar algumas I Das linda!!'l trlguelrns tomando a s!Lude. metros, alvo mternactonal, 10 Vida socialI


Os olhos suo sétas Estes organismos assim exgotado8, disparos, no tempo maximo de 
--;;--;.'=:=:.:.-.;.:::,,~~=:.;:::.-=::::=.::'"::=~-paDseapg;1~sdum verdadeiro hymno E só aS morenas carecem de '\'"igar indir.lpeus!Lvel para 10 minutos. 


a Santa Catharina, espraiando-se I Inspira,m )loetas... a lutA contra 88 graves e~fermida- PROVA-"Tiradentes"- (Sar- A . 

em Iyrismos enternecedores, por Na descrlpçãc das btas libe- ~~~}I~e s~b~:~~~~, ~~br~:I\;:.:;:~:t1! ~~:~oi.~.~~ :oU:;~, ~50di~;~~~~: lItUveJ"sa.oios 

;~:e:o~~en~~s!' fn~,?et:s f~:IJ~::; rais, a inspiraçao do poeta at- Impurez!, que osrlDs debt~ttadosDão deit?do arma livre. FAZEM ANNOS HOJE: 

naturais do nosso Estado, dizerl- tinge o auge, Her.cilio Lu', e seu~ ::o~:~y~~~r:~~n~~s;:P:~f~r:i~~~~ PBOVA-"Annita Ga.ribaldi"
de: companhe1ros sã.. postos no p~ não tardam em apparecer. (Sargentos G. F.) FUZil 150 m.e- Senhoras: 
 NAPOLÊAOdestaI de honra que lhes compe- As dores de r,abeça, nauz~as, ner. tros, alvo Z. C, 12 zonas, 5 dtS- Dorvalina de Bittencourt Silva, 

te. vosidades, desarranjos urinarios, in · paros, deitado arma livre. Clarinda Rosa Schmidt,Maria do VENCEU OS POVOS 
Seguidamente, Mimos-o Ruiz faz f1amação do~ olhos, dores rbeumati- PROVA-"G. Federal"-(Pra- Nascimento MaehadD e Julieta 


A('a~o J.í "in 
 o estudo psychologico do nos- cas nos muscnlos e jttntns, silo as ças F. P.) - Fuzil lõO metros. Schmidt Amorim. 

Xo mundo lima terra, so cabOclo, donde destacamos diffN".entes mnnife8t~ções do mào alvo Z. C. 12 zonas, 5 disparos, 
 oEMPLASTRO
Tào linda e formo!'>:l, esies admiraveis trechos: funCClOllamento dos rIDS. Sem perda deitado arma apoiada. Senhoritas: 

~~c=~~o~e;:-:judeC~~~~o~g~:s ~:~ PROVA_"f. P.ublica"- (Pra- ~ili Mira, Alayde Gomes, Sára 

Qll(" t(,lulo uma. ilha Arma. mulher e c8ullo suas t'uuc"çõe~ re... ularise estas e {a. ças G, F.) - Fuzll 150 metros, Sp1vack, AJceste Barbosa e Diga 
 PHENIXCont nonl(' de .. Ff'ia·. -:Sisio não ha diseussito ça desappnrec~r aqueile>l symptomas. al~o Z. C. 12 zo~as, 5 disparos, Domingues- Qllf' ('oi:.;a exquhüta !  São 88 coisas mos sagrada8 O descuido nestes casos pode occa- deitado arma apOiada. 	 VE-NCE QUALQUER
Tào feia i'le mo~tra P'a'o ubG:clo do aertão. sionar maiores complicações como o Compuséram::l Jury Os srs, Sr.:Qm' a .Ff>ia- tI"" feia. DOR. 
Se torna bonita':"••• rheumatismo, dor j;ciatica, inflama- commandantes da Guarnição Fe- Manoel B. B. Trindade, An-

Fala pouco. 08 modo8 'rolcos. ção dos rins, cystites e ate o ineu- deral e Força Publica. 6 os res· selmo Becker, JOSé Sartorato, CURA ~TISN\O.
Seu ar egro\"e e mazorro.. • revel mal de Brig-ht. pectivos majores fiscais. JOSé Alcantara, João da Silva 

Com ~('u ('<l1litel O ~ahoclo sõ sorri ... As .Pnula~ de Foster. I)ara Como secretario serviu o sr. Freitrls, Clovis de Araujo e o noS RI I'IS.ASTIII'IA.AlIG,"A 
l'hamacli\ .Guará.$•... Quando acariuba o cachorro! os rins conslituem um medlcamen- tenente Arlindo Cunha. joven Frederico Bavasso. LUMBAGO. COPUELUCHE • . 
E tf"m uma fonte 	 ~a:;a,qU~}uda~~~~~~~:':n~~~e(Jo~~ -.A b]nda musical do 14° B~-

Que t{'m uma lagt' 	 DORES no PE'TO,nlSCOSTAS 

EX ISTE "'Hii5o AI'CMOSChamada da .. Bulbn ..lre-lh'rias sio gritos quelles orgilos debilitados pelo e:J:- talhao. em c~mmemOr(lçãO ao dia Padre Thomaz ,,'oDte~
Que bulha não faz ? ... Das Zabelés lá no sêrro. ceSS;VQ trabalbo. falta de bygielle, de hOje, fara retreta das 19 ho- Passa hoje o anniversario nal E' badalar das maUDas por soffrimento de qualquer natura· ras em diante no J~rdim Olivei- talicio do nosso illustrado con

l' E dep.. ,js de ialar na Praia do O cltocaUlar do Hcincêrro". za por moleRtia infecciosa 011 deb: ra DelJo terraneo, reverendo padre Tho: Snl, nas Gaiúlas. nos Ratones, j !idade hered itaTin. A acceitação ~l:~ -Por' ser o dia de hoje feria- maz Fontes, a quem enviamos as 
etc" o .p 0~ta cow:eça. fOlh cand? ~o apartar da5 "mangueiras" as ~nulas de Fos~el' .tem, 6.S do nacional, nãe houve expedi- nossas felicitações. 
as ;lagtnas da HIsi6rJa Cathan- Dos norJlhos no "rodeio"', matar prova de ·su... efl1eacla. O eXI- ente nas repartições pub:icas 'Il
ne:!~e, j!lce~sand (· , r:a ara do Sep8r8n~Ú • '·tropa elmcr." to alcançndo ItR .mni~ de 50 ann06 que hastearam o pa't'ilhão nacio~ O
senlimen:o. os ;-fI u: y.res r os he- Do gado que tem "custeio", ~:a~:n~::r~ar.I1UlaS de Fos.. :1al, em suas fachadas . 

rois. , ,, ;:111 J''' ,í O Hcnnques, Gama Encontra abi o "cabocI9" Vendem-se em todas 3S pbarma- _~~~ 

Lobo, (j" m-.:s tJe ,\t!l3 yde e ou- 80.a melhor dsitração, eins, Pev3 o nosso folhetG sobre as 

trClS· Ao "pfalar" dos "terneiros" . n't,re~~,e8t",'. o euviarem08 abso· A ~nJII!lurl la Ir. ~O'I'
duo,~nmç~	 ' 

Pa-:,ando em rn ista a bandei- De ferro em brasa na mio. "".... 	 lliflü~ ~w li ~ g li I FAZE~1 aNNOS AMANHÃ.: NascilUento 
r~ h: .r,-: :J. Ja pei as damas de San- fOSTER-McCLELLAN Co. Está em festas o lar do sr. Al

ta C<!tha ri na par.l (,5 seu:; volen- E depois de falar no serigote, Caixa POlltaI 1062 "1IIm~" Senhol"a!: varo Camillo da Silva, pelo nas

tari0s. descreve a se guir o epi- na eroo., no bacheiro, na bada. Rio de Janeiro WIiI 11" Irene Gama d'Eça Fonseca, cimento dQ seu filho primogenito 

sodio f(,mantico de que foram na e RO poncho, encerra o seu ___ _ _ Rio, 21-0 Eslado-O secreta- Jovita Duarte Cabral, Eisa Man- Que receberá o nome de Alvaro 

pro'tigoil 'stas G. de Lara, os jui- estudo com estas palavras: rio da Fazenda. da Bahia. em cellos de Moura e Josepha Ta- Leopoldo. 

'" ordinarios Miguel Francisco .Eis ahi a photographia do "m 1111"!Mm! .0 Ir ~Ilu.ll' entrevi~t~ concedida au Diarlo ranto. 

franci sq~e e ,\\0r Vieira por mo- nosso sertaneio~. ~ 11 81 " W li Q I ~"Mlitiill» d. Not.Clas daQuella CIdade, hls · Adoração
ti vo da paix.:io arrebatadora de Mimoso Ru;z conclue () seu I toriando a candidatura do dr Senhoritas: 

qu alquer dcllt:s pela r;.lrmosa des- traba lho com as lendas do "f'f?lhv iftUII ,Blni, Goes C a I lU o n ao governo Ma~ia Luiza .da Costa, Benta Na Igreja do Menino Deus. 

quitada Ann 1 L2 min. Nessa des- casteJlo do Desterro e do TéI,o. rlUlI do Estado, reaffirma que ella se- fran cl~ca da Stlva, Laura Leal realisa-se amanhã das 9 às 11 

cripç:io t~m Mimoso Ruiz, enlre O seu trahalho, como dissemos, Rio, 21-0 Estado-Q sr. pre- rá mantida pel,J governador e de Melrelles e a menina Aracy horas, a adoração do S. Sacra-

Outras, eslt''i versos cheios de e quase todo em alexaodrinos sidente da. Republica enviou a(l todo o partido. Soares. LUenta. 


Iyrismü e dL perfume: ~~im;i~~i~~I~i~~ss~ã~enr~~~~t~~~; ~~e:;~~~t~~i~::a~i~:eE~~:â~ ~~ ---____ __ SrA. 'Tisitas 
Defolde então, 'fho penando. qualquer treche, no firme propo- Bahia, que suggeriram a candl- 1&~OO-O~h JoiIo Baphsta Peixoto, Gentil 
Nó pen~o I'm ti noite e dia' Sito de provocar no espmto dos datura do dr. Gões Calmon, o I IBento Baptista, Mano Sartorato, Maxlmo ilIal"tinelll 
Teus olhos caus.'u-me dor' nossos leitores a cunosldade, le- seguinte telegramma. .. Por accu- João }:steviio dos Santos os Jovens JOSé B01tCUX Plana e Deu-nos hoje, mesperadamen-
Teu olhar dá·me al~gria.' vando-us ao desejO de asstst.i- mulo de trabalho só hoje cosso e Odilon Gomes. te, o prazer da sua visita, o nos-
Porque amor amor ~nrero rem à conferenCia do nosso con- agradecer-vos o telegrarnma que Aurora da Costa Santos • - so conterranel) sr 2 tenente da 
Faz sorrir c~nsa amargnra' t frade, que bem merece ser escu- me diriglstes a preposito da sue- partiCipam aos seus paren- Viaiant~s Armada, Maxlmo Marhnelli, (lue 
Por fltH> R~18r. o ! siDl. 811111\;'" lado com cannho e attençao pelo cessão preS!dencial desse .Esta- t:,5 e pessôas de suas rela· • ~ , " fal parte da offlclalidade do des-
E' bl."ber fel da 'fentura !... multo quer à nossa terra e pelo do, Aprov~lto a opportumdade çoes o nasCimento de sua Dr Jierrell'a I.... troyer Amazoltas actualmente em 

mUito Que ama o nosso povo. pc:ra mamfestar·vos o meu de- pnmogemta ZULMA. Acompanhado de sua exma. nosso porto. 
Por biso c~loro por ti , O Estado faz ardentes votos seja de que essa suecessão se 19-4-923 famlha, seguIu hOJe para o RlO D 2 tenente Maximo é Irmão 
~nma tortnr. tão longa por que Mimoso RUlz sáia de resolva em completa paz, em NO~z de Janeiro, o sr dr. Joaquim do pranteado guarda-marmha 
Como o marulho das 'fag'a8 Santa Catharma com a alma cheia bem dos interesses estaduaIS', ___ _ _ . David ferreira Lima, deputado Francisco Martmelh, victimado 
XBM praias da Habitonga, de satisfação e o coração envol- ___ ___ _ _ federal. ha annos no naufragio <10 Oua
fomo fi ara"em m::.cia lo nos perfumes duma eterna O raid aereo O emllarQue de s. s_ que es- ranJ. 
'lOA oHrQla em beijos de amor saudade. p . ., teve muito fi:oncorrido, realisou- Ficamos-lhe muito agradecido
Ali palmeiraH lIecolares romessa RIO 21. O Estado. Serà 101- se no Trapiche Municipal. pela gentileza da sua visita, 

::» nA Sp,rra do Mirador t,. . Ko~~~n~~n~~r~o~~~:lof~r~~~~~; f~~d~ah~~ecoYa(~:i~·p:r~e~~~~~~r~: Segoio para o norte do Esta- c:::: 
:::J CJ- E, logo adiante: Retrata asthmatica e uma sua Irmã, de te. do, o sr. Jorg:e Moura. CUltA ~!~:-!!:TO... j 

A banda musical da força Pu. rebelde e pertinaz tosse, nL pio ~~_____:.....=========:- êi- fia.u)a.m;, beijoH da ÁlIsnda... blica, larã retrela amanha:, das cumprimento de uma promessa, - --~------ ..... 
Beijos, ••"d.de. rl"e matam 18 horas em dianle, no Jardim offerecem-se a ensinar graluila- O deputado Gilberto PROD UCTOS "A KLIN Á,r
E que os gordfos do desejo Oliveira Belto, com o seguinte mtnte ás pessoas que solfrem Amado foi aggredtdo L.;L
R{. nOV09 beljoH desatam... progrllmma : de identico mal o remedio que 

~~~~:~~·=o~~~:; ~~H beijo H(), !!.reh~~':"':!~~: der Maria, ~i~:!~Utr:U~dn~i~r!~ pi::t~a~~~: tar~~~ :~~o~tr;:!~~~' oH~:~~':'a'd! Creme Del-mal Ep~~:~lente creme, amacia e fortifica a 
O 

~n~ chega a beljar'Me O beijo por A. Souza; Oran Pot-pourri ela aos que soffrem. Cartas à sergip.ano sr. Oilberto Amado, 
tom AaudadcH de dar mal. J•• o Neli' Opera Cavallaria. ~ustica~ Sra. Adelia' Rocha, caixa postal sentado na tterrasse. de uma PÓ de arroz o melhor e mais perfumado --: r na, pür p. Mascagnlj Preludio 142. Porto Alegre. casa de -chopps. da Avenida, A d C I . 


:; Na parte Que historia a acçâo Scena e d'Aria Nabucodonoser, quando loi inopinadamente ag- gua e o 01Ua De perfume delicioso. 

da lendaria Annita O.ribaldi, por O, Verdi e Aida (Ianla.la), gredldo por um Individuo. Al!:ua oxygenada O melhor desin!ect.nte.
= QlIase toda em alexandrinos, por G. Verdl. (I...r. J J '.1 A policia apurou ser o agares- = 
descrevendo o primeiro ftncontro 20. PARTE lftillU II I~Uml& sor um conterraneo do deputado Agua lngleza E'\,cellente tonito e apperltlvo. - de Anna de Jesus Ribeiro com T (t ) sergipano. e a causa da aggres- . 

José 8aribaJdi e o seu primeiro p o~. -p antasta I por O. Hoje, '!.7!30 da noite, haverá são o facto de o sr. Oilberto Ama- COlnp,-imidos de Aspirina IcnadbleCçaadOe nneavSr.dlgolr.e.". de 

arrulhCJ amoroso Mimoso Ruiz uccin • ot-pourri da Qpe- sesslo pubhca de doutrina no do ter recebido Indelicada mente 

Imitando gracio;.mente o gran: ra Hug~nelten. por Q. Meyer- Centro Esplrlta Amor e Humllda- o StU conterraneo, quando por Comprimidos· de aspit'ina (' pbenuclitilla 

dI! pneta Joaú de Deus, diz: beer .e Slmo:1 boccanegra, por 0, de dos Apostolo8, versando la.. este foi pro~uratlo na Camara Indicado hos resfrla~entos em geral; infl~enza; Irlppe etc. 


Verd., 	 ~r~.~"hema: , -Jesus, o pao da dOI DeputadO.. Com. pl'imidos de asperill3 e 'l'afeina Innodierha.~.o_
A nnlta kentll, 	 .. 
Não d"V6K ',t:l' IJCllQ. fJoeledade de Med.lc[na de p'~~_. t _.J '••~ril -- matism, o articular e muculari'dores.•c.laueIS; dOriS d.. aecosta!, otivi~ 
Qu" aM mal. r"I".rll!"aM 	 llII'iICI& uI ~lIIiIII "R'uy B b " dos. dentes. · . 
TA cha,mem morcna. FlorJILDopoU8 " r .. - : . ar osa Peit.oral -AkJina Cu~a tosse; bronçhites. ,_catarrhGs.roU:.. 
l\Joreno era ChrJsto, Amanha, ás 10 horas. reunem- Fechadas amanha as pharma- _O paquete BUI B~b'8a, que , -. qU1dlo etc.' 

E .. p~ vo dizIa se no edlficlo da Direelorla de elas desla capilai, ficaride plan- eslava sendo esperado na segun- UNICOS DEPOSITARIOS : .Victor Rnfflér & Cla. ,. '~.. 

Tambea Rer morne.. Hygiene os membro. da Soei e- tao a l'h~r~~ .' }!.~J1,l'u., ' . ~a~f.lrar chegarà ' amanha, 22do Rua S. Pedt'o 0'126 Rio . . ' 

A Vlrgea-lII"rf" I... dade de Medicina della capilal; rua ConselHeiro Malta. Co"eqle, a ••Ie porlo. . Encontra.-se nu Pilar_I... de."'.CapUal 
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O '" .... it - II~:!! ~~~E~~~o~~~!~,~~'A ~.I~I:C~I'~lalll~w . .~~~T~__ A SY~rIUS. 	
..~~lft"I'C~~~.:I~ .. T~AL~~ C~N"f~~~ 

i"'il. 'oraçoesed' 0" - ~\;~~o ~:p6~~~~'::"~~n~~~ ~::~a~ li 11M li Mi I\U ~Wt~ .EM R~E?~RA:'~'~!.... 	 dia de "hoje, em commemoração Rio 21. O Estado. Em certos 
g . 	 O' mãe abe"nçoada, dos meus filhos, ao anniversario da morte de Ti- circulos industriais de Berlim é 

Que deuB Italia flbrida deste, radentes, um programma de fes- geral a convicção de que não ~~ Toda a 'feutura que no olhar trouxe8te, ta excluSlVdmellte de caracter pa- tardarà mUito a SOlUÇa0 da ques- - ARSENO-BENZENE 
Trouxeste-a de 11m Terão de eternos brilhos. ttiotko. tão do Ruhr. SEM PER1GO~S 

A' nOlle l.av,erà espectacuJo de A situação franco-alemã foIj . _ . ' ~j Queira o meigo Jesus qne, pelos tl'iHlOS 
,,~ 

Da lide, c gra!!de !.ll!er qm~ ~ntii.o nw d{1ste, galá na~tE~!~c~~ g~~o~~lS~:!. Bra-' lar~~~ente n~~~CU!~~ _n.a _ül~ma 'l ~s!e &ai ar~enical é. de _u~:'l _~t?n,~!~~uição s...o_~~:a_n_al11:l~t~~,..:ríic.:::: 
'/:'.-	 Continue a norir. sem que se Cl'este lOs d C : - h _1~i'5;,au do "e....hsl..z~, uild", ....el· Pre~lIclle ~tna lacuna q~e ~ c~ih:Lta""l<' em u U,", "~<1" """c,,,,",, s .......... 

.:s 	 - si eira. e anlo, ~n OlHa0 O ym Iferrich se deC.larou contr::íno áSjSenhdO mUitos annos pOl. dispensa de preoccupaçoes de ordem Im-

Como 88 se Cl'cst.am DOS ladrilhos.~nas 	 , no nacional e vanas cançôes po- propostas alem:iS, dizendo que, portantiisima. Não precisa fec~iar crises nitritoides, r~acções e ou ~;. 
, pulares . I na sua opinião a Alemanha de- tros abalos, nos seus doentes, tira lo~o um resultado annnaúor e pra"',.,... Que as nossas 8usias sempre assilll uuidas, '. . Ser.'i.o representados d o~sactos via sacrifi::ar;5 reser.as de ou tico e não ~recisa de desgostar os ~Iientcs con.1 regimcns , desc;J~sotr.

'. E os nossos sonhos, sempre satisfeitos, da "Ale1a. e cantados vanos tre- t t e outras mUItas precauções necessanas no tratamento com os antigos-.c= I
II E as nossas esperançus definidas, chos do .Ou"rany", A orchestra ro (:;!~~:ge~c~rn~el~~~c~'adoP~ arsenobenzoes. Consultar o medico. (6) 

está coml?~sta de 80 professo.res. Ção de uma politica e ent~n-=..8; 	 E os bens do céu, em clara luz desfeitos, Aos yISl.~ln.tes da EX'p(IS1Ção dimento com a França 
E todo o bem das searas florescidas, .. serão dlstn " uldos 100, m,ll exem- De Qutra parte -'loidcnhauer ~~ piares do. hymnú brJsllelro. com manifestou-se partidario da des- :SOOTS metholios leieniiftcol UI'o. YhaUlllos nossos. corações eleitos,e, 

'ô! a respectIVa letra, militarizaçã(\ rhcl!ania. 0$ h~::i~a~R !:l~o~~nt~rk CI

,; Arau;o FIGITEREJ)O - ----------------~. tão flZlndo investigações sci~nti-,. ~ :o 
m~rli!lImmi§l!f,1;=~!:ii:7!61m§]~!i!Z!~!Z.il~§:lil~ A' o GLOB.' o DO.'. GBAND:, Destroymo ~~~~: J:'g~:~o d~'p~'!:,,~~~fa:"~~:o o. .I! " ., H nu UNIV "Ama.zonas" nunciado pelos mediaos da Ulliver-!~. 	 ARe:.:, o'. Chegou hOlllem às .18,30 ho: ~~a?~ade Peno.ylva.i., em Phila- I~ :. 

;; raso ao ~orto desta capital, o de~ g', medicos dessa cidade affir- Ii 

~ Aug.·. Resp.·. e Sub:. Loj. '. troycr -Amazonas-, Q~e, depOIS mam que o novo tratamento que 
ft ftUI JI'U1 IR '~lill ~ 1II:,~I',II~ IO prefeito de . Cap.:. «Regeneroção de tomar carvão, segu'rá para o consiste na 'rallsfus~o d. san&u•

. 
U ,ü Ui lU ilW 'W ijII W Ai I~ W Catr.arinense» RIO Grande. de um convalescente de pncumonia I~ .. i < 

'r" I Petropolls a um doente, obtivera novo exito 
,z. mU InIU'&I Rio, 21. O Eslado. O Tlibu· 8e88.·. E .p.·. de E1eiç.·. CAl lod., o, ca,os em que fõra ex- ROBUSTEZ · 

I nal da Rela,ão do E,lad" do Rio De ordem do Pod .· .lr··. Von:. ~1II~.III'IICI ~ IlftIMlI~, I. perimenlado, e acereseenl'. que 
. 	 tratou do caso de Vetropolis, convido os OOb_', do (:.), para ~ ~~ Q W I, UQWII Q.. alzunl doentes em estado 2:rav~ NA VELHICE IRIO. 21-0 .ESf~do-Telegra- julgando o habeas-corpus que, a Sess··, Esp:, de Eleiç,·. das ti I com temperatura acima de 40 

~~~~lr~ed:.ar~~na~~~;d~ca6~ed~ ~~e~~ci~~~~r~;~i'in~:r~~:il~ ddar~ ~~~~::. o1t~a~s ~:~.,~.c·iu~~~'~ 1I~llljil... ~~~~~ :~~~~!a: ;:p~~:;;~nle ocs- iGozar a::;;:-na. olti-I 
reg!essar do Ruhr, fal~ndo os Alcino Sodré, na qualidade de ar.• A3semb,·. Ger. ·.• para o R',o 21. O. Estado. A Ir',.le,. I ---- 1 mas decadas não só é I 
mais calorosos .eloglOs a ~~çã? vice-presidente da Cami'lra, par.! proxim0 perioc1o Maç.·. e Que se logico,. mas possivel. I 
dos agc-ntes alh.ados, que la 11- exercer o cargo de prefeito, vago real!zará no dia 25 do corrente em que cada vez mais se afunda (lma DOU opera ' I 
nham conseg?ldo augmentar o por deJib~raçâo desta , yue assim mer, ás 19 e meia horas, em se_u a Exposiçâo do Centenario, vai Na theatro San Carlo , de Napo- I Prova"", tomanio 	 I
producto do.s lmpostosle das ta- o cntend~u por não ter o respe- Temp ,·. sito à rua ;:'8 de Selem- accentuar-se pois estes dias, les, c.ntou-Ie a 27 de marçe a .pc
xas aduaneiras, . . etivo titular, dr. Joaqu im Morei- bro n 44, Poi~, o sumptuoso pa~i1hão da d~ '~~~~:S~;'~~~~~~~ Y~~I~~~~~~ 
 i~ EMUlSAO 	I .De outra parte, o mlOlslro das ra, optado dentro de 5 di as por Or.·. de Flc.rianopolis, 20 de Italra, um, dos q.ue maiS encan- rhout. O Iibretto foi escripto pelo

Fl~anças !ratou do ~UJ~ro s0!1'- a ue!!e car(1'o ou peJo de deDU Ahril de 1923, (E:. V:.) to davam a Aveflld~ das Nações. Sr. ColauUi. A opera obtevl! rc
briO que e 3. slluaçao fmancelra It~o federa~ . O Secret.·. será fechado no dia 30 do cor- iular exito. 

In DE scon'j 
da. AI~~antra. <,>nde, a esse res- O habeas-corpus foi con ceà i R.'. B.' 18.-, rente mês. UlDa Igreja deel&l'oIIda intel'dkta ._--"_"Ji:.. ,,,~,,.. _.J 
ped,to, ]alse balJ~ o rooord aJca.n-ldo, e, em vista j~lIe. o dr . AI O Ircebispo primaz da Bahia 
ç~ o ~e a Russla. Outra pro.a cino Sodro;!, actu~J vice-presiden declarou interdicta a matriz de Au

= dlsso_e o fracasso d()recente em- te da camara municipal, vai '!'n '" J J I t J ricangas, em virtude do desacato lJEVOI.l\T}~-N}~ 
;( prcstln<O de. ou,~, lançado pelo !<ar 110 e.mcicio do mgo de Em e:<tado grave IIM~~~I I rlgunllA a~" 4e que foi vietimadenlm de ll. o O UI2\ llE!BO 

~:~~~'I~~~~~~f~i~al~~~am;t:~a~e~~ prefeito da cidade serrana. Cumpre-me levar ao conbeci- c~ntu utlt8l".Ju vic-ario da freguesia. 
. mento de fodos OS ben ificos resul- W iIIi iIIiit~"~iIIi . ------- -....- .• -.- . a quem iizcr uso do~~r~r. manter a resistencla do -~---- -... - . - ... --- -- -- --- tados obtido com O emprego ào 	 EDIT..A.L R."\L HOUSSELE.T~ c 

O ministro concluiu: -O Reich ICombn.tei A \"OSS:, _ acredit ado ~ efficaz _Peit0Tal Rio ~s. O Estado, Esteve reu-	 çar o õ"C.:'511!!<ldo :k::'l' j.ldo. Ll c 

póde r~s~s!ir .indefinidarryt: nte;mas, Combatei a voss~O~;~!n::~~~ ~'ll Q\I:~;ilr~:"r~~i~~~t!i~~'cid~~:~: nida na sede da Associação Com- f~~;;b~~~~~ret~~~~;;ar-: ;;~l-I~~;(\,~~'\~,,,\~~. )l~~: ~ ~;~~:~'t;~~·:~~i\\ít;~:~~LI; 
::::;! po!:t:,,:::; e :..::;::! ~~rr:d3. para a IComu.õ{ê[ a \,05"", [,'.55€ . Cúmba- Ce E d d 'p . - mPr"";a1::l c:ub· r o mml .... ão n ue "".. ~; VJcente di Bernardi e O NUa IIH.:lIn !t "I ,I t' (Ir , 'l l, ) "I, u
catastrophe. e os fr anceses e bel-I tei-as com u Peitoral .de Cereja Jf'fTIPOS, st!1 o e S· auIo,vlnlla tuda-'a" ;;agc;loes q~e ;õbr~-o lJomes JaralO1, SOItClros, dOIllICl- : H,\! 1~( )tJS SLl J I ,L ',,~ 

bt - t· 	 50 rendo ha mais de 2 allnos de I' o d ' • I _ hados, e reSidentes nesta Capital" caso" dt.: tdC'iSI S, 'S,I" , :!')ls~i~~ .o erao seguramen (; a Vl ctO- do Dr. Ayer e vencereis. (7) tosse muito forte, com escarrhos ~~~u, :::v~~~o oa~o~~t::CI~SSd~~':a clle, arhsta, de 26 annos da Idade, ' (' ,lI11('llk, r.,t LUICOS Itt~,,'" 
-- ---.-_._- - - de sangue dores no pulmão es deste Eitado, filho l e,lhm~ dl l o !lI I1 Ol~ \L I){)' ;'''! 11 I 

~ qu erdlo, fa~tjo, em magrecendo :1i~ praça áquella instituição. .Tosué d.' t:3ernar~1 e de D, 1-11110- : SUjH'l'o a tudll ~" . Lci,\ 111 1.'0;11(J()nlln( ~ IflOI'H ÇÜO (I,
. - a diil; como em 1915 eu me en-	 mena d.1 Bernardi; e~la. a nubente, i ç:jl) o fo lhetu

~r.:i~~~1.%Ztav..~r~::~~ 1'il"~l(1-;:~ilt ('.S cont ;J C:S <lS r s s C0 d-	 de_ proflss,ão domestica, natural de ~ fra:;crl. F.xila Il 

cur r' d' e 11,. l,e tnpa. 11 lÇões, Em beneficio dos pequenos !Amas ,Geraes.. .de 23 a!ln OS de US~;::l. F.T", sC'tll q: il~ .th~o Camillo d. SUva e ~ rr 21 O E I'd O . a l1 o-me com O " el tara l Rous- l~ad~ •. f)lh? legitima .do fencn.fe: ()\!~ W qu:dql:er (Pll' I[il'~
selet - , escrev i J millha tia ind ica i!_ cultivadores Flr~ll~lo UOf!les Jardim e de D. l: iC r '.~ r,a \'1'11':;1 11~ ~:~;e~a~ P:~~i~!~a~ :~: a~~: i Ibe~~~ccnte FI () r~ <:'~(~ !'~ix ~r~~~~ <In-lhe o re :m:Jio que me ha vi a Rio 21. O Esiodo. Os deputa- Qumtma Séna. Jardim. Ap rcscnta- vm,;.o "~","," "'''''''" ~ zélde. o ~ii'Scimenln de seu :JI'tlaCordO com os S~ tl3 cstat ~tos, e curado cios soc ilt li sL s apresentaram ao ra.m os decumenioli cxigid.mi pcl?!.: $0 

~ filho ALVARO LEOPOLDO como vem prnccoe~dn pard G~'ll Sendo mel1 conSCn)1) aCl'cito c H.ei chs tag um projecto de lei, au- lei. Se algucrn souber de Imped l- : 
.~":: . . Ilodas as datas naCiona iS, tcal17:il posto em exccusão, 11linha tia ~n- torizando o govêrno ~ desopro- m.~tos te.gaes,~ accus~-os p:lra n~' 
~ Fpolls.20-4-1923. . ' hoje ás 20 horas, n::! sua ~êdl:! J Irou iog!) a sen tir ta~ s melh oras pri ;j r os possuidores dro mais de deVidos fll1s. E para ,con~lar lavro .~:~:W~=""I~~:~;~~ _ . _____ ~~ . ~ I rua G eneral Camara, uma sessão que convenceu-se h:lVer fina l~ 410 hedares de terra em favor o presente que sera a~fix Cldo no I

cr)!nmemnn tiva da ta~~~~~~"~~~i civica da mente er,co nlr;J d.. o lillitivo d (,~ dos pequ f' ll()s cultivadores. :~~~~n~~_costUIllC e pubhc l'ldo pela- - Ido su ppllclO de Tl f(Hl entes 
~.~J~o~l~ ~e;, ~~~I;~:~e~~( ~;J:~:~~~~ tl~~ ~ • . ' __ ._______ Fl orianoPOl sÓf~~i~? d~b1/ déi\W,23 A cut is e a S e! leza 

RI beil"ão I 	~o S~~~:I~C r~lrr~l~~~Cl~r t Slh,l, 
no Gymnaslo PIQ-AfTlern Clno e APi':~~:2~.Quciróz M?nifestações Syphiliticas Nicolau Nagib Nahas. o ('n'))w tit' {'\'i'a purifi(':Hlo 

Com a pompa e hrdh:inhsmo na Camara de C0mmerun lu - ---- ---_--_ l: 
de todos os annos está-se reali- Igent!no haverà Identlcas nom e - - - -- A proprie!aria da ~Fabri ca de Ci- _ O Ill;")isplll.kn ,s:l rérHlv,ldnr d3 
zandn no Ribelr:io. a festividade nagens. 1'10~ . garros 1lOy;HlO'. curou-se com TtlIllf)"eK f)HSP{)S cuf is c o tt1'lIs.PO dl'r~lS() ;\lI xiiio 
do glorioso martyr S. Sebastião. 4J ~=--=E3E3--E:3-E3-E?~ : ELlXIR DE INHAME Em carta de 27 de Junho, O. ' da bLl lez;l. 

Dr J Mo aes Depoi5 de ter ltlgerido diversos Enedina Moura Alves, res idente em i Distnhltld{,rt.'s : 
'. r ~ rcmedios preconisados comn es- Monte Santo .- Fazenda llôa ViS-t l"l'<I.llk l.loyd S(l(~.Ultima hora 

Promotoria de Rio. 21 O Estitdo o intcrven- 1\~[?UICO O,!'En.A~OR Fe~cin~~s~ea tfr1~r~li;~s~ft~,j~~~i~~:~ ~ae;m~::!ad; t~~~~~~ q~:s;~~fr~~ r~lIaR~IO l~~fa~~t'fl~~ÓOS
B íguassú 	 ~o~u n~sE~~:tt~~i~~d~!O ~~l;7cia'i~e~; ~ 01 nlado p\'..la ['.:-Ico[a i.\lcrhea do , completamente curada das manifes- perna braços e cabeça chegou a 

'I 

J 
Petropolis , q!Je t:prantam o dto R~n_de .Janelro. ' tações syphiliticas que me havíam ftcar ~onsider~da uma I~cssoa inu-I ___ _ .____._ 

Assumiu o cargo de promotor I Joaquim Moreira, no cargo de Lx Jn t f'. r~o ,.~s profrSS(lf<>ii Fer- apparccido por todo O corpo 50- tililnda restaurando-lhe compl~tfl- ' . 
publico da comarca de Biguassu ! prefeilo daqpelle municipio flu nn.ndp.8 F~g\]{,I~ e Alvaro de J11 mente com o uso de 3 vidro's de mente ~ saude. o ELIXIR DE No-I r-------~--l

P~l1la. ~1~lmarues . . _ LU Elixir de Inhame Goulart. GUEIRA,do~ Pharm, Chim. Joao I '_BRO.MlLo sr, dr. Manoel Nobrega, ' mincnse, l-<:llpe~Ja1tl:lt'l em moleS:JnB ~ e [~ LUDOVINA DOS REIS da Silva Silveira, depois de perdi-
CrtüIlÇU!'!, npp';.rclhc: rQflp!mtorlO, 'I- ~ Proprietaria da -Fabrica de Ci- das as esperanç.as com o uso de cura con.~lp.- ia
et~:~af~Il:n.v~~:~~~~a~~~\OijPi_ ~ garros Goyanos~ em Uberaba, muitos remeli1iol, , ! ç~.. cr..fri• ."•• 
pitaes dll. Ellr(lpa, prillci palmen- [J 

II~: 8~:::~~'~iÇ~~'t~,,ili8~i!~:~~~ II i$jHHDaCl!O_OOHOO@IJOON~@~~~~~@UPOMADA ~ S~~:tl~~ fI:lph~~~:~i~() P:~~~lRc:: D , , 	 I"Minancora" ~ cI<otnlMou," ""poot-voment, = C ASA A U R EA i 
A 	

I~ ~~á~~ t;o:~~~.Jt::'·::mob:~ Icc; stabglg«llrngnto «lornrn«lp«l .i ~~ lrnoclol'n'o' imais bella creação dos ultimos 100 com optiloo!:l resultados. e por \.......4, 	 "'-l.
.... i 
pro~etJ808 modernos, du fliphvannos para: E;·· tubeco"I". pnlmono,. ~ . Apresenta-se á sociedade f.lorianopolitana com sortimentos novos de cal- @ 
GraU. ao. pobres. çad08 para lodos os gostos. Artigos reputadamente finos c duraveis. @

Toda a qualidade de FERIDA", Fistulas, Queimaduras, 
Empingens, l!'rieir~sJ Tinha, Eczemas, Suores dos pés, Ul . secção pel:fumarias. finas, sabonetes é, Variada de essencias aguas, e 
ceras ~PhlliUcas e alftum:ls cancerosas, conforR)c aUcstadofi. pós, dos mais afamados e preferldos.-Camism, e meias-altigos ao 
~~i~ f~~:~:' d~e lO!~~IOI:,' :~n :;r';;~2c~~~~:!~Uc~~C2a~~:~~~g;: Gozas 'Saude alcance de todas as bolças. Vende o afamado c rcputadissimo sabonete 
apenas 111 E'-v.s Imp...lvel gO'." o.ude, I YN. I.... .para tingir roupas. Rua Conselheiro l\:[afra n. 8. 

Preço em todo o 	 ~~~p~~i~~n~e J~n~~:~vRl~g~ia~V~; . . .Esquina da; ~~a 'rl·n,jano=Florianopolis.Brasilw-2$OOO. 

~~~~!lnOS com a. Pllul•• do ~fi •••••••••.,.....O.........OI&H•••G 
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o, iElI'&IiAlo- Sé:bb.do~:!I, de,:Abnl de U 923 

" , 	 , . ~ 

~" -:~o\t\"an\\a l\1\~a~t,\f.a ' 1à\1~~s'a .~IDíz i 
Porqu~ perde O seu tempo? 'T ...m· 	 . :'~ 

v.s. d,Dpepsiaou indigesU!ó? ;S" CERVE.JAIi · 'tttlt;;'1 
tem, h.. só uma cousa a fazer: Ir Antarctlca ' . . 	 1·1 .· · <Mih~thêt; ·· · ·" , · ESCURA \1 çOes o nascimento do seu ~ 

. ~ lilho-,LJIiz· G~ão. ~•• ""u droguistaimmediatamente 'I'Hlmbur r-Üé1.f, t;LP;FlA I (jltí~nbach l FlóriãÍlopóUs;,22-3-923 ~ • oompltlr um fmsco de 
" . 	 f'H . .:.1A -~~ 

i6nmo 	 1\ ~rl!1Inh~______ " 
"Amphllôchl'--GõnÇ-aT•••PR,mn'~ ~{lll'l. 111'· 

SenhoraH~Hl;nh~ ur.Q1Ü' DDO "-~'III_íJJAII;SBII ALIIJ'OL· • 

11 '
participam, .aos parentes e 
pessõai de sua .amiz_ade, o 
nascimento de sua filha 

II 

V. S. usa\.as.há eventualmente! 
 .,(;i'ogel' ..AleNgua Tontca de Quiuino CECYPorquê nAo agora? Porquê ex

périmenta productós não experi Licores(~ Xarbpes 1L.::IiS' 11-4-1923. 


mentados? As Pastilhas do Dr. 
Rlehards têm curado indigestão e GELADEIRAS MARCA PERF:EITA Mudança 

Adelina Meyer e suas irmans,dyspepsia durante 25 annos. Elias A ~I D o CARBONIGO 	 participam a seus parentes e pes
o 	 curarão. Niio perca O seu sou de sua amizade e conheci

dos, que transfefiram sua resi
tempo. Tome as Pastilhas do Dr. pedidos. DAViD CANDIDO IJASiLVA, Rua/oão finto n.6, Florianopols 1dencia para a ruajerony!1lo Coe-
Richard. immediatamente e terá 1)0 n· 36. 

pedeito o apparelho digestivo. 

Torne-as hoje_ 


COMPANHIA DH lUVHGAÇlO_GI ~O hwr Jnul ~II 
«LLOYD BRASlliBIRO»rUmIBaçlW ~I ~~rl~GI 

Eleição 
Devendo proceder-se à eleição I 

de Consultores que têm de com· 
pOr a l\lesa Administrativa des C:rESEBÍ<O\lGH MFG. CC,
ta Irmandade e Hospital, para 

(Co,,~ol;<!..t..u)
senTir no biennio de 1923 a 1925, 

HEi'! yom: lorm,R.ts MONTREAL 11"
de conformidade com o disposto 

A' VEf<l:DA EM TorAS ....S DROCARIAS F.: PHARMAClAS .no art· 21 do compromisso. de 
ordem do Irmão Vice-Provedor, 
em exercido, convido aos Irmãos, PAQUETEda aCi:Ual Mesa e aos . que em 1 
qualquer tempo serviram n05 Ruy Barbosa 

cargos de Dignjcat: ~s e Consul. E' esperado do Sul no dia 22. 

tores. para corr.p."!recerem no segunda-feira, seguindo depois 

COr1~;Stui: O des!<: lf ," ~ ;n:dade•. no para São Francisco. Paranaguá, 

dia 2 d.: ,\\~ ; o pnximo futuro, Antonina, Santos e Rio de Ja

às 4 da tarde. afim de proceder- neiro. 

se à referidJ e!f iç~o, sendo per-I Recebe cargas, encommendas. 

mittido ar:s eleitores, que não valores e passageiro~. 

puderem comparecer, remetterem 1 
á Pl'vvedoíia suas li:::las fechadas PAQUETE 

e ass;gnadas. Servulo Dourado 

Conslstona da Irmaildade. em 
16 de Abril d. 1923. Chegará do Norte no dia 26 


do corrente e sahirá após a in
e. SCLlê:ar1G. d!spe!!s~v~! de!!!~ra P!!!l! R!o 

Calltidio A.lvcs- Grande e Montevidéo. com trans

bordo no 10 porto para Pelotas 

e P. Alegre. 


~z.=<"'".,,,·o.;z cargas, encommendas, .. , Recebe 
9. e \"SDII)O f'REITAS valores e passa~lros. 

~ E ' . CHATA 1'~~~Riiniã~~WB....an"~D&~~S§W 
~ St;~HORA BorboremaIpartIcIpam aos seus parentes ' E' 


i e pessoas de suas relações 26 do corrente. sahindo depois 

i,. e amizade o contracto de ca- '1 para RIO Grande. Pelotas e Por

. sarnento de sua filha Alzira ~ to Alegre. 

~ com o sr. Francisco da Silva. \ Recebe cargas. valores e en
• F I 14 4 923 " c.ommendas, pelo trapiche RITA~ 


~ i po 15, - -- f MARIA. 


'~~I Para mais ioformações com a 19tIOlOtlOlCXX)IC)lCiIOK!!DK::lIC)IC~IOIOO+C)tl:)I(~:)IC~ti, . 'R \.Sl'IS('O 0,.\ SILl"A / AgenCia da Ci •. , á P,·aça 15 de 

}' Novembro n. t. (sobrado). E . t P' d I t t' . 


, A/.ZIRA í'Rt:/TAS" -- S omago, Iga 0, n es mos 
particIpam que são noivos I , Pedro Gomes CaJdeira jOOS~~~~t:e:e ~~g~~~~, va:rWgf:!~ãgo~eev~~~~' ~~m~!f~ma~~~ 


~ F~lí~,w~4-~::~23. ~ Sen:.ra ~::~~:;:~~::s~~só hÉfi~~~te:~p~n~~~~ed~g~~~ie~s~r D~~B~= 

participam aosparentese pes nicio de Abreu--} calix no fim das refeições. 


Agua ~"iga,'o aénti~ae"!t~: ~~a~u~m;if~: OENi~cimenlO Rheumatlsmo, Syphl1is, Impureza do Sangue

tural tintura para o cabello e bar

ba, cOr fjrme preto e castanho. Em 15-4-1923 Eczemas, dltrthros, ulceras cbronicas e rebeldes, curam ... 


I'etroleo Haya en ~ ~o~ w.___~rfl><<l!fl)__ilNil se com o antigo e afamado Ro~ de Summa, de Alfredo de Mobilia Joio Fel/ciRno Alve. e An- iCarvaUIO--Milhares de attestados de pessoas curada3. gaUna da Silva Alves, comw .mais efficaz para C'ltinguir a cas	 Vende-se umJ, de quarto. corn~Tosse, Brou(;hltes. Asthmapa e evít~r:l qupnll e embranque.. posta de cam de casal, guarda municam aos parentes c 

cimento do cabello. pessoas de suas relaçOes o
o Peitoral.de Juruà., de Alfredo de Carvalho, exclusi 'a 

vamente vegetal, é o que maior numero de curas reune. roupa, bidel, lavatorio e porta
Venda nas boas casas. Pedidos 	 contracto de casamento deInnumeros attestados mediços e de pessoas curadas o toalha,' - tudo moderno e chie. 

a Alvares &- G. Rua Rodrigo Si I- esquina, .",.,,_.• ,_,. 	 sua tIIh. SteHa Alves com oaffirmam. . 	 C6r amarelló.da. 'Vêr e tratar aova. 36. C. Postal. 986. com 25 	 sr. JOSé Pessoa.' Neúrasthenia, e,sgotamento nervoso Largo 13 de Maio, :1. 5. 
·Fpolis. 13-4-923.TERRENO ~:c~~?o. 

Compra-se IJm terreno que le- mOle~~~:, ~~r:e_~~ri:ómPhgsPi:~~;:;ge~~I,,~:sc~~::dod~: 

Carvalho. Extraordlnario consumo pelos proprios medicas 
nha no mini mo 30 metros delfren.. Y'ENDE SE 

te por SOmetros de fundos eque - que tem usado e innumeros altestados. Vende-se ~::!~~: 
seja no perimetro urbano Odesta Uma mobilia de 'oP1iLA;Ç.\O-~~~~~~es:;~!!~U{;1?A ra~~~ eV;f~: de taboas. com a pequenas 

cidade. Informações ao Inr Cara- posta das seguintes 'Rua Presidente Coutl-
 EPILEPSIA 

taz com o Phenatol , de Alfretto de Carvalho. Milhares de 

13mb"s Comninos, à Praça 15 de de casal, lavatorlo turas iem)odo, o.:B:rasiI, Facil de usar, não exige purgantes. 4. Trata·se na rua João 
 (Ataques de gotta)Novembro_ cinza, guarda-roupa, A', venda em 'todo o B.·asll n. 8- Uma senhora que soffreu esse 

porta~foalha e cupola o Poder astral do. á rua D.eposltarios g~raes: Alfredo de Carvalho « Cia. 	 mal dunmte cinco annos, tendo 68'" 
Para ver e tratar 	 rado radicalmente com o' uso de Rua 20 ,de Abrll,I6 -Rio de JaneiroUm Vk!ioso objeclo, que serâ InandO Machado, n· t. 	 uma receita de .l1m medico,AOIerl..

S. ,Paulo e Minas:'-Nas principaes,Drogarias.~JjJp~!:~~I: eq~~~n~~ovi~OrS':O:ee~ .. p I A N-6 ..; ,Medlan~. ,:&le posta\':.'ài~~ette ~l'a q~alquer <Ve-.de-se ~f~~~'c~~g;a~~if!~e~~~O ad~d,~l!Y~ 
A casa n~ -8, a rua 'lI. GuUher- celta a quem solieitllr. < ,endereço ao ProL R. Silva, rua Vende-se um piano em-perfeito me eaferrarian.32 11 ruaV.Ouro Pedidos,por_cartas a,D. Alzlr.Oeneral Oan~barro 39, Río de estado. InformaçOes á rua Bo-

Janeiro. caruva 50 A, "'Ill~JII(~IQr:)l(lC":,*::lIC*i~liJ~~~)I:~:X::W:::IIOIt:llIC3I6'IPreto. " de Toledo Lara. Rua Taglpuru n'. .. 	 /nlormaç~,n.~. 11Ie.mas c..... 3'. S, PalIo. ' 
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