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~ao, podirido fi ' p etlfi dB rno~I.Q p upa o Stl.(?}e p

dotB erirn.ino8ot Qqquallto que o a dvogad o 
d9ste preteildeu dGrll Of)$trô r que SnlfiPêlgda. 
gra sujoito a a taques do e pilC2psia. eoisa que 
attequd"tl:a.." pQlo rnen06. o ~ol'Pordo S9U <9r1mB. 
O ppoprio fie<9usado PQdiu ,?-O 1t>ibu.nal qúo 
pl'OrrUI1 @ia.sse a P BIlél. dg rn.ortC2. 

i@@~,Q)@@@~~~\l)eHGGU_"·1 
2. t:lempre heueficos resultado. s, ' Oi
i !lO~ resfl'iados, tosses, etc. 

Falia um honrado e conceituado tidaàãO, digno es· 41&ASaude i' !criptu rario da me.5a de relJ(~a5 Estaduaes:' ... 

MiIiW ' W' Attcsto que tenho usado, _tanto para mim como para 


.m pessoas de minha familia , o P'eltol'al de Angico Pe
~ loteu!õle , obtendo sempre benct!_coS resultados nos ca
ti 50S de h '5ses. re~l ri ados e bron'Cni tes. .
G Pelotas, 12 de Setem!Jro de 1921. iI 
@ Estevam Luiz da Costa Ferreira. O-daMulher

M I@ Ataoadode Inflnenza eem ponco cnrado ! Ha muit~ differença no aspecto das pessoas 
4ue cuidam do cabello e das que não c11idam• 'F"' ,< ª@ impo~a~;~~~~f~ta~a~:~u~~, F~?tt~~ta~l~l:~r~m;r~ea!in~~!: 

w da colúnia italiana : . OTricofero de Barey dcstr:.o " c"pa
Achando-me fortemente atacado de .influenza, acom~ 

I ~ dá fonnosura ao cabeno. É deli: i .. : +i ,' lt:'panhada dt: rouquidão, dores d-as costas e peito, tosse sa
® pertinaz, I'ecorri ao Peit.ora,l de Angico Pe10tense Y6J

',PJ=!ra 
~~~{~:__._------_._,_.. -...~ . '~:@ e antes de findar o segun do vidro, fiquei completamente i

.,.~, Alem da verdade e para in" curado de lIleus soffr it11entos. 
~ jMrnação de qucm se a.char possa semclhantes condicões, Perfumal~is-.s 

firmo o presente, 
Pelotas, 5 de Setembro de 1921. "Dorcet"

@ Nieolau Caputodo~nças I 
S1! Vende-se nas boas pharmacias e drogarias do Estado. 
rtJjI Em Cu,ityba na Drogaria Etzel & Siegel e. outras casas. Reconhecidas e proclamada:- como 
@ Fabnea e DepOSIto Geral ' Drogaria Eduardo C Sequeira. as primciras entre :15 prillh'ir:I :;. O 
@ Pelotas, Estado do }(IO Grande do Sul. 

I 
perfume -CENTEN AHu» a mais 
arrojada aeação de nüi~CET c:-1fj El\l l~~JJORIAi~~IO>~J~~I~;;;Oc~~~~hO Pinto da prova do que se arrini:a. .\km do -~do~~'utero CENTEN/,RlO, tem o ,, ~· !Ai?COT~ 


~ ...  c -SARITA- que são o que ha deL@@~~@~"@@"@~~~$&)d mais fino c mais ddicadu elli per
lume. 

Experimcnto " vcr:i 

Eilor ntra -se á venda 018 p:in


cipaes cnas
i - Muitas senhoras, nos 

seus trabalhos domesticas, 
 Rcpr~scntantcs {',unim.>; I.oho &fi'l. 

nas suas lides caseiras, 

são, com frequenda , a ta

cadas de cansaço, dores Fabricado exclusivamcnie COI11 pimentão, não cüllt~i!1 


corantes artificiaes de especic algu!lla ~ conformenas cadeiras, nas costas, 
demonstra a analyse feita na Hll"pctol'i:t (h' i.lyg:h.~+ 


nas pernas, peso na e2.Di::  ne do Rio Gralulc do Sul, (JPloun,",.;uln 

ça, perturbações da vista, n. 78 de 2H <iH Jallci"o de 1!):!:1, 


Fabricado escruRulosamcll tc nadormencias, palpitações do FABRIGA DE MOAGENS b). C) j\ \. .'\,\\) I~ I ;
coração, dores no ventre e ~ RIO GRANDE 

no estomago,-sem que pos Pedidos ao Agente Geral para este Estadõ 

sam atinar com a origem (, Estado do Paraná 


HOl'i'1\.·ci'l gomas syphllitlcas no pe ito, hombJ"O e cabeça. Curadesses males. Não cCl1h e dOS]=- l ~, ~?L,\\ >\"\\ 
t,cstcmuniJada. o a.ttl,~ Lada pelo (lifittncto medLco Dl'. Joaé 

Botai"neo. olO PoO! O{;a.8 titio G i'a.ntlf'J do Sul). Rua João Pinto, 4 - Caixa POctal 42--F1oriallllpoliscendoacausa de tnes pade
'acimentos, 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 
p.(ode fazer em beneficio do 
Utero e dos Ovarias. " ','i 

A "Saude da Mulher' é 

utrllremedio seguro p'ara as 

flores - brancas, as colicas COlt'flNAS, COR~rINAIJOS, .Jogos para camt\8, 


la.vator ioR e mesas

uterinas, as suspensões, as Vitragem, Stores, Rouleaux, Brisc-Brise, trilhos para mesas e 


muitos outros arti gos. Coniecça@ esmerada 
regras. dolorosas. a falta e Exposh;ão llCl'nmnclltc no ESCl·lptol'lo do 

a escassez de re'gras, 08 1- i 'preselltu-ute 


incommodos da edade cri 

tica, emfim, todas as Do- ( 

enças do Ufero e dos Ova
...ios. ' ~" t . ,:~. '!' .. J ,;:'.'1- i~: ~' ...\;" ..~,_. , 
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~~;w.« _ .... • .. . ~~~/~q 
! ' Cura tosses, bronchites, Inllu- L O M B R I C O, DE· E' infallivel para IK··1· S I Deve .er usada pel". fracos, aneml~ ~I\lToI u OI enzas e molestias do peito em' expelli!,os vermes \ Oa .0°: CIj'B, -neuraa,tenicos, 08 que' sO~Dl , :de" 
" 48 horas, 	 (lombrigas) : . I. U estoma!:o e BrM, queamamentám, 't~A" venda em todas ~3 boas 	 . (OI! 

, 	 pharmacias e drogaria::!l. A' venda em todal as boas pharmacias e drogarias A' venda 'em todas as boas pharmacias 

·L~'@~~~'§~~~~~~\~...A@)~~~~@;Y,,~ 
~. ~ÜU~ iOI ~I\IIIIUCI il Vida . social ",-_mlilZ!llll!!lmlE!lll:aiBeDl , 

, gSyphilis nos olhos. Rheumatismo, IIBmll Pcl~cMic~ l CI!C! 	 -- -A-mão --Feridas ._ . ~ 

~,lub r1C-Zr&dIDII Anniversal'ios c.O "EUXIR 914"Do 8er h umallO é serva pr.stadia,
FAZEM ANNOS HOJ E, PromptB, eODstante e pontu81-a mio; Nestas tres manifestaçOes graves da Syphilis, o seu ef.. 


Rio, 22-0 Estado-Os !Ium- I Trabalha bem! K ni ••o d ..afla, 
 feito manifesta-se com 2 ou 3 vidros. 
ncs da Escol:. Polytec~nica redi- Senhoras: Desatla qualquer comparação; Grande depurativo do sanRue, ·combate as manifcstações 
giram o seguint~ manifesto. rlíri- I '. . ~ da Syphilis energicamente e ~ um tonico poderoso_ Não ata
gido á mocidade estudiosa do . Cesan~ Nune~ de Freitas, ca absolutamente o estomago. E inofensivo para as crean-
Brasil: . 1lia CandJd~ fret~e, T~ereza Pra- Em sua presta lida, noite 011 dia, ças de qualquer idade. Base Hermoph~nyl, 2 colheres de li 

Solicita obedece, á discriçiio•••
cO Directorio Academico da! do, Baby faulf\l::' e hlysa CoI nl;l!b81d~ alhures S('l pr(,,".ul"&1'18 sopa~~~~~'menda_se aos medicos ])01' ser o uni: .~ 

Escoia Pdytechnica do Rio de IJaço. }1scr~.va tio dei na obrigaçilo. co depurativo até hoje usado nos hospitaes. 
janeiro,. concretizando o pensa- li Senhortt.n~: 
ll''...ento iJ.. ~ todos os seus collega~, Ar entina Vieira e GIMinha Bendita, a mão! a milo do lavrador, 
rlao póde permanecer por mais G II ~ . A mio do padre, que c6nsagra o amOl', 
tempo Indilferente â luta tIIue se a o tt. !. mio paterna, que abençaa ti guia! " 
esboça actnalmente no Rio Gran- Srf' 	 Exploradores 1 
de do ~ul, na q~a.I, em nome ~e I . li: mais bendita, pelo tempo em. fbra, infelize. 

compehç~es po.!lticas que nao Ellciydes Jorge da Seja a que um fogo artistlco devora, 

cabe aq~1 aprecla.r. o sangue dos ge de Oliveira, Adalberto A DlAo que escreve e o espirito alumia! U L 

nossos Irmãos vai sendo tlerra- de, Adalberto jorge Cidade, 	 m conhecido escriptor inglês ~~~ado ante a differença e o de- ge da Luz Costa, Jorge Savas Sir Ridtr Halgard, cujo roman- \
smteresse dos resto do paIs.; e Sytidakis e Braulio Jorge de Ba.l·reil·OS FILHO ce As Minas de Salollllo foi tra- ~z 
nos, meços, que seremos o Bra- Gouvea. duzido por Eça di Queiroz. in- ~ I I 
si! de amanh:l , nas varias esca· surge-Ie contra a :Jrofanação Jo _I:'BJ...."...,
~~t:r~afU~l naoss~~~~~~iad~Sor:~u: Vi"jantp.s 	 tUA~I~:'~lurz~~ra~~;e le fazem QUANDO SENTlRl>ES
grandes comettimentos de pro- neases loglres, que deveriam ser ' 

gresso, precisamps erguer o n05- Dr. Otholl D'Eço A crIse do U ma nova psychologia salrados. são condemnaveis, por QUALQUER DOR 

so brado de patriotismo e con- SegUIo para o norte do Est!l- bacharelismo no que offendem a mais elementar APPL/CAE UM,· 

fraternização, a fim de que os do, via S. Fra:1cisco, o sr. dr. Bl"3S11 Sobotitulo acima, 08 nossos colle· deQlfcl!de~a'1 t h 
 o • 

horrores da guerra civil em que Othon Gama O'Eça, juiz de di-r gas d' ,,0 Estado de São Paulo,. pll- . ue, e ac o, g~n ara I SCleR
se en5anguenfam os rio-granden- reito hlicaram um magninco artigo do pro- ela com a expOSição do corpo EMPLASTRO 
ses, como acima ficou dito, s.;jam· __ Parecerà talvez coisa fóra de fes:;or Georges Dumas, da Faculdade de 'l'u-anh-Amen, o antia:o rei do 
sem mais del ongas resolv idos ~"'r. lf811061 da Xobrega qualqu~r proposito, por incrivel, de Medi(;ina de.F~uis, relati\'a~ente Egypto, num Slrcophago de vi- PHENIXEste gesto dos alumnos da Para S. Francisco segui o no ao.nunclar-se em ~osso pai.s uma aos progresos teltos. nestes ultunos d.TO, 101 olhos. profanos dos vj-
Escola Polytechnica não pretende .Ru B~rbos,;,. o sr.' dr Manoel Crise do bacharehsmo. POls,sem ~empos na psyctlOloglR. com ?s egtu- sltantes do Cairo? EltE e°Ii.EWTADO PELOS 
distribu ir responsabilidades pe- d ~'b . d B' embargo de assim se afigurar os dOIl dasglandulllSde secreçãomterna, Melhor serà, na opinião de EMINENTES ,'o1EDICOS: 
los elementos que se defro!1tam a ··úo rega, promotor e 1- algarismos relativos ao peri~do as glandu~as Qndocrinicas. Nesse arti- Halgard, que as COUSaI' sejam tI~SoWA~TER SENC. 
no Rio Grande. Queremos nós, guass . de um lustro isto é de 1917 a go nota o 1.Il11st~e }?rnfessorqlle " Ulll(l repostas no .eu antigo estado AMtrt'(,O tAASILIEI'tSE, 

CARLO COMfNALE,DIOGOmoços brasileiros; que nos apre- Segl!:o parJ o Rio de Janeiro 1922, ·de!"on~tr~m ~Io'quentemen- ~l~j~~t:u~~~pe~~~e:ra~ f~:u:;;;encia colloca.da-se novamente o co~p~ de FAR:A,J.J.d'a.NOVA.MAR· 
sentamos para a grande luta da o Sr. Adolpho Gomes Rocha. te q~e te~ dlmlnUI~O sempre 05 da8 secreções endocrin ieas, no loraçlo di grande py~amlde CEllC &!F4NO.i:T~.~Te.
experimentaçao technica e pro-	 candIdatos. á matncula nas es- rapia ou therapeutjca paios . para que elle po!sa dormir leu

1fissional, que ess~s acoll.tec!- Sl'guio para Paranaluá o sr . colas de dueito do Brasil. EX-.iA sahiu da ondocrinologia, e que somno mortal até o seculo lon~ "!:edo fl?. .s~l?ld Cast't de 
JY!/sC,"?lc()ráiã.. . Húspimer.tos je agorJ, Incompatlvels Jovita Gomes. ceptua-se, no limite daquelle pe- estamos a caminho de um possivel alnquo tm que as proprias pyra

com a noss3. já caracterizada evo- riodo, apenas o anno de 1919, trata~ento das psych~ses C01nt) a de· mid.. se deafaçam em poeira. ~~lti~,;~~~~r:'It: eS.~. 
luçãa ch'ica e social, só encon trem Tomou J'assagem no "Ruy quando se verificou um augmen- ~enc)a precoce. a mama, a '.OI;lanco- O trabalho, pai a que I energia 
da nossa parte a mais completa Barbosa, com destino a S. Fran- to consideraveJ. Explica-se facil- lia, qu;: ôãodoe'lçn~ da I.l.fcc~ICJdade e extraordinaria de lord Carnaxon 
repüls;;. fOi :al"2cido pe~o nosso cisco o sr. Edmundo Moritz. mente o c~~o: foi o anno d?,s ;:~:rb:~:: r~)d~~o:~~:~s:~ vez, com executou, si vai sendo apr~ciildo 
genc;u-:1 ~ d{:sintcressado con- chama~os exames por. decr~to, Ha longo tempo que no Brl\sil se de ~?dl) de$fa~Gra\'el por alguns 
,urso. pr;a pJZ e pel~ f~aterniza- Seguio para Curityba o sr. d~termlOados peJa epidemia da emprega t\ hormotherapia em psychil'.- cti~lr1tos de elite, trouxe aos de
ção (j:: todos QS.. braSileiros, ser:" I-I t itor P. de Moura, pharmaceu- gflppe. . tria e llaR mo]elltir,s da nutriyf,o. O il- In~IS.fl lamentavel constquenciaI 
felçoc; í:;!l!· onallsfas nem predt- treQ. A qué.da da matr-I cu la nas es- I\lRt.T~ medicr>, 1l'"'8f10P ,t.rw.ir"J, dr. PIli. da morte d. explorador destemi
le("ç:)~s [:!or tóil ou qu.:!.! fao:ção colas jundicas é muito senslvel,l Hppe Ac~e, assim delinin t'tlt.a .~ova do, picado por um~ serpe vene- ~,....,..............,.........,....,....,........ 
p3.rridaria. Para S. Francisco seguiram os podend~ ser calculada em .25 01". tber~peut.lca. ..A hermo~her~l:l,~ ou nau, que lançou Is!im um pro

Justa:,;!nte quan';o tojas as srs. José Passarini e Domingues Dar-se-a que os nossos Jovens tra~mellt.o pel.os hotmODlOS .I:!_"uf':a- leato eontra a profnnação do tu
naço.:-s se em~e"ham Dara o es- Funandes. estejam, rea lme.nte,apro- f:::lt~~~ ~\~:::~~~I~~~(l;ll~:~i~)~~(';'>s:~I~ muIo do velho pharaó. O d fi OI. 
tabe iecimeil to de uma paz dura- outras carreiras! pre- ficiellte. Em RWt acç.ào contilllmla c Eu.es e~emplo! de o~s~- sr. r. erm 10. ara Bsperado
doi.ra .e:itre os PO\(]S , quando ~s Chegou do sul o joven An- ~studos. que o~ habilitem therapeutica de reedllcllção orgllll ira, das investigações, fazem 1InI- no RIO 
maiS Qevotadvs cultores do DI- tonio Piccolo. aos ,?réhos da mdustn<'l.' do ~om- procurando obter sob estimuh" t r:J.\l- tadores, e agora me.mo cte
- ;::!0 ,,; .. ~-:;: t;i,;f;/õiik!;:;d,,: 0';'5 1 merclo ou m~smo da aoanaona- sitorios melhor ínnccionar J! lô rma· ~appareceu de Straabourg um 
icis ~~;;.~ i.~an9Ui1i·dade dls na· Enlace - da e malquenda lavoura? llente». Jonn.studanted~nQmef'rl!nçois Rio, 22-0 ESlado-O sr. de. 
çúes, o Br;>s ,1 ve <ameaçada c. !:.ua Na verdade,o Bra~iI està mui- 'rodas as idéasexpedidns hrilhante- Anglo. Na ausencil de nntici -s HercillO Luz e esperado amanha, 
ordem Ct:b: lca c a viria de seus to precisado de braços, E' um me~te pelo illufl t.re mc?ico ~'ralJcc:>': 5eus plia procuraram nos pap;i~ ás 9 horas, de S Paulo. O go
fllh(,s em um dos S!!U5 mais glO-1 'freska - Panpitz facto, estao portanto concretI zada::; lle~la deixados alg[Jm traço que os vernador de Santa Catllarina via
riosos. Es:ad?s. Na reSidenc!a do sr. Francis- Abram-se escolas agncolas, ~~~n~~1.~Ô~o~)~~ltr.:~~l;:t~lt:: ~;P.0~~~~ guiasse nll pesquizas par.. o ia em carro especial, ligado aú 

Ass:.'Tl. pO.IS, os alumnos da co Trcska, capitalista e illdus· escolas .melustnals, escolas de motherapla, leem'Re todas os Joufn- d••cobrimento do fílh.. nocturno de luxo. 
Escola PfJlj"tcchniea. eonvrnCI- frial nesta Capital, realiso.-se co~merclo. Oxalá o J:lh~nomen~ nasl>ustentl\rlaspor Gley, na Fr:lllça: 1:. encontraram um çarta de um 
dos de que os seus prelados ('01- 1sabbado ultimo, o enlace ·matri- a~slgn~lado pela estahsll €a offi- ScuaeJfer, na In..gIAterrfL' e C!lnnou; camarada, acrualment6 soldado 
Ieg:::ls das demais !~col<ls com- monial de sua gentil filha senha- clal seja um symptoma de nova \IOf! Estados UllIdos, todas a}lI'OVelta. em Troyes, em a qU JI se falava 
munguEm nas mesmas ideias pe- rUa Eisa Treska, com o sr. e per!5everante orientaça.. das nos ditferentes sôros já. de u~o em investilaçOes a 1anr. nao no 
la grandeza do Brasil e pEla paz julio Paupitz, auxiliar da firma corrent: na medlci.na hl'asi leira . . Egypto, mas nas ruinas dos Vos- sido aberta uma galeria. Pene-
di'! famtliil br::.sileira, convir:Jam a Hoepcke, Irmão & Cia. . Sent,m?-uos palR, bem el\l J'f'g's_ ges. Irar:lm nella os pesquiaadnres do 
tod 'lS , sem distincç~1) de credo I O acto civil que se realisou ás A uma força nO<:lva opponha trar que ldúas su",tent.a~as ?e<ld: al- Os pais do estudante dir.igi- rapaz desappparecido, E'! encon
polllic0, para a reunião que fica 18,30 horas. foi paranymphado, - urna força benefita mau. p~- ~u:et:~n~onn~:: o~\~~~:elOr:~):~~·~~~~ ram-s7 ~ Troyes, onde nao tlve~ traram utensi1ios de acampamen.
ma~caJa para o dia 23 do eorren- por I?arte do noivo, pelo sr. ~~~~s~'o~:fc~~~;~s~~Ç!ood:~~~~= ac~eniu.ad~ I?O: myriade~ d~ expel"i- ram dlfflculdade em achar o êl mi- to, ferramentas. explosivos e ge
te as 3 horas da la~de. no salão FranCISco Treska e sua exma. es- d "EMUJ s10 'DE TI" lDell~aç(){'. cluucafi, >lão tamLem gn do fllho, que lhes contou ha· neros de reserva, mas nenhum.':lU:; 

da Escola Polytzchn 1ca . devendo, Iposa e por parte da "oiva, pelo ga a ~. . ~ seo . , tentadas com ardor e brilho por mes. verem oSdous, compu1sando ver- outro traço do explorador de 
ne5sa occasialJ, ser conhecido os sr. Flor~ndo Costa e sua exma o grande reconshtulnte. tres illustres qlle vêm na nova the- Iho~ documentos latinos. desco- ruinas. 
telegrammas que, sôbre o assum- esposa. Cham,amlJs attenção para o rapeuti ca um cluninho seguro no tra- berto indicações c1ar~s de um A história est.i neste pé. Os 
pIo vão ser expedidos ao presi· Foram pallrinhos no religio~o novo VIdro gr~nde que conMm tameoto de inll\1lnera.s enfenllidacl('s. plano, pelo qual se Vinha a sa- pais afflictos. indifferentes ao 
d.::n'te da Republiea, ao srs. 80r- por parte da noiva, o sr. José ~ais "I~M.ULSAO" do que dois (Do «Correio Paulistano_). (1) ber que num velho Caslello de thesouro. querem o filho. E, nl 
ges de MedeiH15 e Assis Brasil, DoeI! e sua exma. esposa e por VIdros pe'iu_enos e custa menos Ortenberg, nU!ll contraforte do t.ralmente, receiam que ao raw 
e aos seus col1egas de Porto parte do noivo, o sr. Guilherme em proporçao. Vosges, bavia SIdo escondido um paz succedesse cousa peor que 
Alegre-. Jensem e a senhorita Lydia Pall- --_~. F b 1 thesouro no 16' seculo. l lord Carnavon. .C 

I 
pitz. e re e 80 uços... que N!> easleJlo souberam que o Este mOlreu depois de ver o C 

Os recem·casados seguiram Promessa não são de amor .m~lre•.da commun~ havia eon- resultado do seu trabalho, AQuel
hontem para Blumenau em via- cedIdo hee?ça _ ao loven Anglo le talvez fosse de1'orado pOr al

rE3€:3E3e=3·E:;;.e:3i~ gem de nuptlas. Uma senhora que soffreu lon~ Rio 12. O Estado. O sr. direc- para a reahzaçao das suas Inves- ~um monstro das ruinas ... ..C 
Dr. J. Moraes ! Embora tardiamer.tc enviamos gosannos de horrível bronchite lor da ProphyJaxia tig~ç.Oes. Continuando a busca, I O facto presta-se a thrma de

Iao joven par os nosso~ para- asthmatlea e uma sua irmã, de beu de Joazetro, v~rlhcou-se que, em certo 10gar' l rom:mce. Apr\)vcitem~jl'o os :10'" L 
• 	 llEDICO OPEUADOR bens. rebelde e pertinaz tosse, 0(.. pio telegramma assim dissimulada nas p~dras, havia sos literatos... ~"" C 

FrJrmatl" pE.-la Escola Medica do cumprimento de uma promessa, estado sanHario aqui é 
Ri<l ~e .JaTlf!iro. offérecem-se a ensinar gratuita- do-se verificado nestes dias 
Ex Intp.rnocll"JHf./rOfp.8sMr·sFer- EDITA.L mE'nte ás pC1:isoas que soffrem febre sem dôr, .«,mlmnh.dla 


p~~:;:!:Io'::~':;::8.1'J Alv8m de de identico mal o remedio que soluços, tendo as pessoas 
 ::;:;;flpecia1ílffA P.W múlest.ias de Perdetl~se a apoJiee n' 441,de a.s e'Urou. Pede:s~ ás pessoas ca- ~as perecido em' ou 7 dias. Jã 
criflnt;aB, appnr€llhú rlltlpiratorio, 200$000, da!li leis ns. 507 e 549 rldosas transmlUlrem esta noU- oram registados 10 casos_. POMADA 
e!:ltnmago e vinil lIrinariOlA. de 22 de Agosto de 1901 e 15 eia aos que s(lffrem. Cartas à _ __ .. __._ ..C 

Com longa pra.ticn. ~Ollpí~ de Oututtro de 1902, de ·proprie- Sra. Adelia Rocha, caixa postal 	 LrlQA "Minancora" 
pitB.(!!'I da }I;lIropa, principa.lmen. dade de Estephano Kotzias. Pe- 142. Porto A1elre. 

te Lifif,lja e !'ortó - (.ffcrecc dewse a quem a achou entregàwla ___•___ DaDsaram tanto, quo furam l8ir A 

~~d~~~J~ ~!~V~~~~u!a~f:::~~~a~j~ ao seu proprietario. ReYlsta de ulna DO hospital••• mais bella 'c reação dos ultimos 100 
dfVll! na .Pharmflcja Poplll!1r_ _ _ __...____ ... annos para:,
p.1,otp.1 MourB. re!lpect.lvamcnt.e ulvteAo da "guat·da aio.23-0Eltado-Os jornais

~aálJ 1~ ~;fI, \.~r(:!~ nOrBH e daa O tamoIo de Sarlh Bf!rnhardt prussIana" de Washington noticiam que, TC!da a quali~l.lde de FERIDAS, Fistulas, Queimaduras, 

(11 M • homem, á noite deram entrada EmplOgens!. Frieiras, Tinha, Eczemas, Suores dos pés, Ulw/~n ;~tim~~:llrHe"l~ít~,!r.:~meb~:; O tumulo da famosa artista 88- RIO 21 O Estado. DIzem de no Hospital Central, daquella cf

11 ~ prrJ'õêií"úiJ múd'JrtlOlt, d/:l lliphy- rah Bernhardt é conat~uido d. se- Rerlim que o principe Eitel Frie- dade, em estallo grave. 3 homens ée:i~s ~~~!','t~:jo~,~ff~~:~uc;~ci~3;;~tt~~t~~~~ ~~~~~gg~~à 
li" P. tuh'lrculmm pulmonar. - verp rnarmore preto, em blocos passou em rtvista em Stet- e 2 mulheres, que haviam toma. em I ferida de li al1nos, na perna e cUfIlu-se com 2 caixinhas 
Urn.tJH ao" p(Jbrf~H. mlcl!sos e olha para o mar. divislo da .guarda prus- do parte em um torneio em que apenas 111 

Preço em todo o. 8r.sll--2$0000 
OE:3E:3oe::*1::EH;::::OfE::Ki!II rre~fee~a'~Be~~harlt~}~vra fflura na em ~i:~~dldamente dlsso1- I :::.saram seguldamellte 48 tlo

1.....____- .... 'I' 
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; 	 " ~ll ~I ~I A~rU ~,lu.ll, o SI', dt', Hel'CillO,Lig. aOpe~a~iaB. · deSànt~ 
Y w 111' T~I~JI - chegaaoRro- . CatharinaI~ 	 1 

jll&~ln~J Rio, 23-0 Estado-Chegaram J5. bl '0 ]=~ OI! 	 I Rio 22-0 Estado,-Realizou, aqui os sr~' dr. Hercilio Luz, J',-ssem ga. ~gpa 
Q"'; 	 se lÍ"Escola Ttradentes a festa ~~ f ~ ~tte~x, Joe Collaço e 2a, Convocaçao= e 	 de ~odüs os annos,ef!1 com~.emo- ~aPg~e ~~':~~e o 8r, Ed\nun- De ordem da Directoria, convido a todos .05 ~ocios.:I~..
Q 
- raç;o ga ~ata anmve~:n~nd~~ Ido Veiga, secretario da presiden- para uma sessão de Assembléa Geral extraordmana que 


;~n~~nc~a: otomartyr da e rep~esentante do dr. Arthur se realizará no proximo dia 25 (quarta-feIra), ás 19
~~ 
.. Recebido em audiencia parti-I UIl! pobre moço ellcootr'ra Ant~s do mei?-dia a Escola ~~~n~~d~~;li~~~~:s~~~aa~t~;e:~~~= horas. 	 _, . 

~s.. ~ 	 cular esteve hoie no Palado NllDm irrisão do Destino re~orgltava de crJan~as, todas de ro Müller 'e Feli p e Schmidt, de- Sen~o e,sta a seg~nda convocaçao, qualquer numero 
.~ 	 do Govêrno acompanhado de jlima mulher cujo olhar uOIfrorme b:a,nco, assIm como de putado Elyseu Gu~lherme, mundo de a,ssoclados, de acordo, com os E,statutos, re,solverá o,::< 	 varias amigos, o nosso illustre I':ra um veneno divino... pro essore' t 'd I t t f d 
<~ 	 <onlrade port'lguês Mimoso Ruiz, Na tllça <8.ugusta da alma A'· ~ças ~ dispo"tas officla l e grandE' parte da colonía mo lVO. que ç e re evan e Impor ·anela para 85 manças al!\> 	 s crran oram ~ catharinense. «LIGA,.. 

que ali foi apresentar os seus Bebeu o fél dcsse ~lh8r e~ aJas, t:mpunhando fes tões de Após pralongados cumprimen- '. 9 3

!~ cumpdm~ntos ao $r. Coronel Pe- Dum amargor {',austIcant:e, flores. ._ tos, o sr. dr, Hercilio tomou o Fpohs, 23--4- 2 ,

l:- reira de Oliveira, como represen- DOJUa dOÇUl"ll sem par. Pn;:c'sJmente ao melO-~la, o auto presidencial com destino ao GUSl,avo NOVCf;.
li 	 tante do gORvêrno dOI~stadO. ,Persese!~.ttOroC'IIV,,'acoEsdcOOI~,ltc'bondT"lrza,dnedno-o dPadlace Hotel, onde ficou hospe- I SECRETAlUO,...=... Mimoso uiz, que OI ap.resen- Era uma mo\'s "migllolllle" '~ " , ta~o :10 sr. Coronel Pere-Ira de De olhos negros, côr da noite, à. frente, envolto na ~a ndeira na- aD~' Carmen Collaço recebeu -,-,-..,.-----'------ - --

Oliveira pel? sr, desembargad~r ·](as nma noite daquellas C!ClTneavl'e,OebnUta!oto, d"en"cT"otraadenstee<ss'a_o várias (~orbeilles. Ultimas noticias do~$ dr. Pedro SI~va, após os cUE?pq- Onde não 11a qnem se afoite... " 
,... mento.s convidou Sua ~xcla, a Tendo tlo Jirio a brancura, civica, em que o sr. Goulart de Rio Grande 

S assistir à sua conferenCia noque Da sensitiva o nonol' Andrade pronunciou uma oraçao M' d P t P. Alegre, 23, O Estado.Che- Chegaram r:,) q;,;!;,emab 1.]:;

:: tÕ gostosameme foi a~cedido, ~en.do O collo esbelto dum eysne em nome da Liga de Defesa Na- OVlmento O or O garam a S. Lourenço Juvencio Sul; l:rvino r-. '~W:{'~ L Afi,l;'\ndo
,. '" o sr. Coronel Pereua de Olivelra E da rosa brauca o olor... çional, realçando o papel que Lemos e Lucas Martins, acom- schuelz, Francis':q S.. 'hel. filma 
, . o nosso confrade palavras 	 :eve Tiradentes na nossa !listo-, - " panhados de sua officiaJidade. C ,> E _ ,-.' j , .-t ' A 

paraI' d - -t t 	 ria. O discurso foi varias vezes .E e5per~do Qutnta~felra, do Suas forças acamparam no Passo aSC3_S. n!e~; n~ .)<1 ,,:. nn~, 
S , oeRUe"z '"reCc'e'bmeeunuo'n' tele-IDA mlllhel' deste rIncão,"' I de...~,omgo'? RIO de Janeiro e escalas, o pa- d P' t Salam ,Jll Tóilp;le !c. !i,:k., F:.u,:emo 


..u .. O t fi I interrompiclo por palmas da as- quete .".Commandante Ah~~d~s" o-2o~~ta ue J5 fôr 'asde Fran Sch~idt, p, l.frcd'1 AJ~ms~ , J[11[o 

~ e 


;; 
grammd assignado por varios M yro;onYPX' R na '.\ d I sistencia, eX-"Sll"lO" do L10yd BraSIleiro. ceHcio Me~cl!c5 pe;seguem a Oarcl~s, J ::>ldoro, .:':):.:h~lkm~nn,
jornalistas do Rio, augurando-I~e ',8 S e a o que a, n 1\ uza Depois, fez-se ouvir o sr, Er- _ Z N tt \Antomo PIC!:ol", Joao l-r.1.nr.:1 5c0 

~ um feli;. exito em l<~lorianopohs E a nlltlh~r de Portugal. nesto Jorge Diaz, que S8 achava E' esp&rado do norte amanhã e~foe,mOo'rto em combate' che- R~sa, Hans. fI \V,~ill" Felix Ko
ç~ e I~mbrando-Ihe a prumessa de PoIs não ha mulher que chegne representando o Club e a Cama- 1 "R b " d L1 d v k J J1$1., \ t 


ra:petir a conferencia no Theatro -Disto, quem \'ê, se COD\-6nCe- ra de Cemmercio Argentina, A 8 c l~t~ 01' orem_a., ~ oy fe revolucionario Paulo Prestes. p~c R~~q~llm '~d'.,e L ';'T~ ",:1_0 t ~ Municipal da Capital Federal, a ..\0 calranllar do sapato oração desse senhor causou ex. Brasl e;ro. que ~egulra ap s para -Chegou a Pelobs o 2' ba- ~IO A' d' d" r1 ~~I.. ,:'~; ! u ~í:,,' 1~.O',1~O 
favor dos jornalistas invalidas n" mulher cRth"riueuse I... !l t· - d·t· os por OI do SU ' talhão da Brigada, sob o COIU- e. n la , _o, • n.:: '" ~ .... Ot,..<I 

que tenham sido sacios da Asso- ~:nâ~ ~I!~mu~e::~~a~~i:ou hly~~O~ _ _ ._ _____ mando de Amadeu Massot. c fllho, HoiacJt, I. [lo!JJi; r~i, 
clação Brasile~ra de Imprensa. E, term:nando esse episodio á amizade entre brasileiros e ar- 14- Batalhão de te;i.~~~~~~;,ev~~~ai~n~~i,~~ Chegaram h.ont:m, no ".!1 as~1l-
cia~~vnf~:r:cla, ~~~~~~~efr:nunà amoroso c empolgante, di z : ge~~~O~iti mo falou o sr. PereirJ mando de Estacio Azambuja. cc' d~ .~;n(!: , ., ~_ar,l,a .I ~::~i.uin::, j'a-

noite, no theatro Alvaro de Rego, vice-presidente do Club ' Caçadores -Em ConceiçAo do Arroio, ~O~í/~~!~~I ,l ~~~,:1~'~:)"_:' 1'; ; 1 ~~~lf , 
Carvaiho, està despertando vivo Diz. 8 ~endl1 que o rapaz Tiradentes, cuja oração foi breve. Leilão para ven?a de ani- quando o t~ne?te Horlendo a~- dc~to;~I, 'S~\~·;~~)"S:;tt'.:-:~t·:)~l:" :f~:'-
interesse nos meios eleganle t lloJe amda anda a 1'6U8.· A directoria da Escola convi- maes Julgados Impresta- s~stava. ~ bl_noculo para a POSI- sé d<> Metlo I":C:;;:í, ih di! Cri
intellectual, tudo levando a crer S.em dC,scaut;ar um momellto_._ dou as pessoas que ali se acha- v'Õ".is para o servtço çla~do IOlmlgod, recebeu llm ba- bari, Jose M"r: <l C!OS S:1::t , .~. , Se 
que o thealro regorgite de C~- ~8 e~p rança dum lIoro ollla~ ..... v3m para assistirem á festa es- azlO, morren o. . M d o..: J _ _ 
tharinenses que, orgulhosos e F, a (rozqn6 está sobre ~ 1Uorro, co~ar, que I'!nalizou com f) hymno De ordem do sr. Tenente- -Desse mesmo municipio os ~~rI_no ;. te, '"'-:~:z~/- . \,::.':r/ 'd I) 

satisf~itos, escntarão com atten· .\bl'illdo OS braços ao Ct'-lI, nacional, executado pela banda Coronel Commandante e Péua revolucionarios continuam sentIo Trak I bil a.,{I~_':. 1~ L,1: _, ,; ,'e~ 
Çao e respeito o hymno de amor .~ttes~a. 1l0~ oUro8 do pO\"O da Policia Militar, conhecimento dos interessados, batidos, parecendo Que est3.o Sa ~) u ev,. lellJ I.: \lH,. 1I(l!j 
do jornalisla português á nOS~j tma Illusao qUA morr OIl... faz-se pu'blico que no dia 28 do cercados_I an l s. 
linda e hospitaleira terra. 	 corrente, às 14 horas, serão ven- -PartIu üma fOrça rcpubli ca- Chegara'H lwl1tcm [11) 'llai f u-

Com permissão do autor, ach2- A conferenc ia d'.! Mimoso i'tuiz, didos Ctn leilãl). neste quartel, na de Cachoeira para Caçapava. ba do su i: t:udyd:s !(ai~i'p s . Es
mos interessante destacar mais que ê dedk1da a'lS srs go-.' õ,! rna_ ***A l:tnl)llbli(~a, de sab- diversos_ animaes jul,gados im- -O alferes ~a briga~a Lu ~z thcr ~ouza, jos0 i\!bd, í) . '!li~· S;)
algumas pt'ssagens doseu admi- dores do Estado eda Cidade in- bauo inseriu umachronique- prestavels para o sero;lço. Gonçalves de LIIT13 e mais dl.lls . o V"t' N1" . _. '. ,\' '_ 
ravel trabalho. ti :\~b ·se llatria de llero i\l'!- A taal~ignada porl)0J11UaS- Quar.te: em Florianopolis, 23 companheiros esta~va':l do~mindo ~~ne'EI~~r~rC\'~~I~:l1\\:,~'I~~! ~i·l~~~ 

.;. definição do desprêzo, qUft p?rte em r r " ~ (\. q\F! tem 	 de Abpl de 1923- em uma casa em S. FranCISco de . 1i::)"1 \ t . , .. _. • 
o poe ta põe na bô:::ca de o- de por sub~ btr.: ilJ :Sullgue h'mlo, lllurro, em que se aventa a Mu··lo ('clso da SilHrll'l1 Paula O piquete republicano ielr~r';'i _ I "~- lfIl (; :li_O \:i r;.!i,!~;) 
Lara, é digna deser transcripta; dedica-a o j0rnallsta aos in!l'Ile- ideia da erecção de um.a her· I' Te~ente intend'ente, t~e- jUI~a~do.l.}Ue fossem revolucio: r~Sé ~~ell~~'S; I ,lI(~~l~~~;''' i~li~:'i~:';~~ 

ctua is ca thar1n·: :l .... tS. e à partt ma ao pOl!ta cathannense sourciro, nanos, tlrote?u c~m el!es, nlor- \ Carlos F~· ', rist() tl;: S'l-, ,1, O"::\~i-
~ 	 Desprêzo: é gêlo apagando
c lem v ~ rso, qut' tem por sub-titu- Luís DeHino. 	 rendo ~ refendo j, .. ~r~s. vin SchifHer, Jr~~~,) Cil'nç..lv~s cXo peito um 	 fogo sagrado••• 
o Op!ilpr~?:9 : Í' fp.~ho que ~~caiid(l 10 Terl'a n~ndita ~Õ 3. ~ po~t~ E' pí ecisQ, por fôrça de --~----- to L:c~I:~:~~cc~s~~~:l~~e c~~~'~=~ felip pe 8uendgns. 

,;: A paixão ao de!olprezado•• . e3ta J a C~n1l:1 d. dl .: at(.'rla: cA ji.1stiça, dizer-se que não é Não lloude chegar a lir armas para os revolucionaril.s. 

I 	 ?:aCea~~:;~~a~u, mo go,,,u 8 Sail- nova tal ide ia. e que até já S, Paulo, por fRita ~_.~ I 


De8prêzo: {> pnlura dubia 
 . A conlen::nc:.1 por indi.:-ação está no dominio d os factos, (1(· 	 gasolina
Sem se poder decifrar If generú,.. d., Diccct,'cia d, ASIlo porquanto, por inicia t iva da Rio ~., O Esiado. Chegou an- A aução dos brasilBirc~ na
P'ra quem despreztl:é esquecer•. 
Irtl~ão J (\aqLliJJl rc \- crterá metade Sociedade Catharinense de te-hontem a S. Paulo, às 17,:;0,


1 
 ]"r'o d('sprezado: p lembral' .• ' 

a favor d'). ASy;o ~ a o.utra parte Letras foram distribuidas as pelo comboio de Santos. o te- ~DnfarBnGía Pau-Americana Entrani em ensaiOS, por estl's 
~m bí!neflc!o di; ;; j ' rIF:ll stas In""[1-I' 	 nente Bento Ribeiro, que tenla- Rio, 22-0 Estado-lnfomlam dias, a peç:l em 3 ~ctns , \a i·e.P'ra quem de"pre7.a, o desprezo 	 I •

j, 	 lidos da AssociJç;10 8r:lsileira de Ilst.?S para o grangelO. de d o- va o -raid" at'reo annunciado, de Santiago que o sr. Meno daf·\·ão tle IUU jfu'n;II, d;} .:ltItMiaAinda que attillja o ci~mlllo, 
1-:' IJen11mcnto que Oca ImprfnSJ. natIvo::! com aquclJe fim. m:lS-que, devido a falta de ~a- Franco, chefe da delegação bra- do sr_ Clemcid il\u lL· Br itto.
;.1 O p:-eçu dos hilhetcs fi~ou as-I Essas listas estão assigna- salina, foi fo rçado a descer em sileira, em palestra ;nostron-se Est<'io S~J1d(l L~II1V:di1das ilS se:;.;.:;: "'omo encerrado num tRmnlo•.. 

si~ .estipulado : das pelo s srs. José Boiteux, uma es\r~da, a 20 minuto~ da- satisfeito com a marcha dos In- nllori! as e cr i.ll1ç:lS tjlh! !\11lF.r;10 
~3 "nzas J?foo.0, catn~~l) t es , , . Altino Flores e Henrique Fon- quella CIdade- N!lssa descIda o balhos da Conferencia. p(lft~ In r ~ prl'sl~nta çib d~;<;s:l r,'- ' 


p 1r'o dmlprczado, O de8prê:IJo 12$000, Cadeiras 3SOUO, ge r21 t r t I aviador teve o seu a pparelho Declarou Que a actividade des. ça, cujo pr'ldu ':r,) reVl·n l'ci l.'1I1 

Eterna torna a lembrança", gerlll t$OOO. es, respec Ivam~n e pres - com(:'tetamente inutilizado,devido envolvida pelos delegados l'!cll. f:Jvnr da E!\(";'j SJ' .1-1:: ,:- d:~'i.~i-~]:~ (lnem lembra mostra ter ,-ida D.l pass?g'.:m dos bilhetes ICI1- dente, l' secretano e thesou- às màs c:rcun:stãnc;as dotl!rreno nicos brasileiros em tod3S as da pejo rL'V. Pildrc- Luil S..:h ,d kr 

~;;o... t: fluem tem dda tem esp'ran~'a .. carre6'("Iu-se uma cOlllmissão de reiro da tSociedade Cathari-- que era estreito e accidenlado~ com missões onde ex iste a co~pe- ~a rod*~\'ilo th, UUl jOt"llal 

Na parte do seu trabalho em gentis slenhoritas da nossa s0de- nense de Letras, que, díga-Iu~ O tene~te Bento ~ibeiro e seu raça,Cl do Brasil, está-se faz end o est.í. sendo IILlS:C;<\l!;1 ~~eh) 3r. 
dade e eg"nte. a dade ã é tã I t . cpmpanhelHl n~da snffrcram En- sentir da maneira mais brill~ante _ proL Alva ro [brnos, org<.n1zador~n que descreve as lendas de San- O Estado, rennvandn os seus ver .' n? o p ~ om- tão, na impos~ibilidade qe 'coo-	 do festival. 

ta Cathari,na, tem. Mimoso Ruiz, bons desejos pel~) exito retwllban- 1camente ~n~c~:va"que _n~~. t~- tlnuarem o _raid_. tomaram o
~i~ no que diZ respeito ao morro do te da conferenC!d, Jhr;! ç~ ;';.ife- ,nha a pnmal..la ....m lnlelaÍ!· trem para S. Paulo. 

; ~ l'ao da H_ndeira, uma das suasIctuosamente Q CJm-' rad] amigo) Ivas dessa natureza e nilo pro- ALUGA-SE 


m.ais ardentes Inspiraçóes. Assim pelo co ração e irmão pelo s8n-. cure remodelar-se regimen- ~--_.___-_ _ _ _ 

diZ: 	 gue e pela 8lma . taltnente, com o fim de in- Doutrina ~e~~~I~~~ig.a .g::a~ r:mFr~i ~~= o Centenario da la. 
,prietaria, d. Julia Bra:-:co Moe!:· Constituinte e as pesquizas 

------ corporar no seu gre":Jio lite- Amanhã', ás 7,30, h<1verá mais 	
, 

mano 	 du, Camara 
ratos que, embora 'filhos de uma sessão Ele doutrina no een-

A Jl~liil mIl ele.~11 I outros Estados, desejam col- ho Espirita Amor e Humildade ~ - ---..-- Rio 22. O Estado _ Em l\IniG 
laborar na cultura artistica dos Apostolos. ~~~~"':~~:'"~<;;~1 proximo pa~s(jrá o cClltc:l,uio daD"Dllcll~lba nl Eata41 il ruI I do nosso meio. A entrada é franca. MarJ }'ntlU G Id la , Const!tUlI1~e do Brasil. 

Rio l2. o Estado, (nforma o - -. particf~a ; SiU: po~:nt!,:reIO sr. presIdente da Camara 
Imp.rcJal que cada vez se lor	 A'.'. GLORo'. DO... RRARD:. ,pesso.s de sua 'mizade o dos Deput<tdos r::solveu fazer 
na mais il1tensa a luta entre Al Reformador ARCa... DO:, UNIV.·. ~ ~~~tfil~~o ~~ri~sa~~~t~ ~r~ ~ P~:a t~~~nà~~~~~~~~u ~~:~dt~~no~fredo llack\!r e Norival Preitas. 
aggravJndo-se, assim, a scislio 	 Aug.·. Resp.', e Sub,' . Loj,·. ~ José_ Bernart.lesJunlor. os ~ias se façam I?esquizas no 
dos elf'menlos opposicion!stas do (00 -Jornal das .Moças" Rio de Cap', «Regeneraç-o ~ FP~hS,. 21--4-1~23, arch!vo da casa.' afIm ,de se d:s· 
Estado do Rio, JaneIro) , . . a 7j; cobnr o que eXista ah de rurlO" 

Se a sua cutis está l'stragada Cattlarmense» I~"<i~~~ ~~~ 50, para apresentar,Para hoje está marc:Jda :t elf+ i ~..~... :'~I"'~"\)" . pela pallidez, manchas ou sar- Scss.·. ESI'.', de 	Eleh~,.·, Mrui Q Id • O ".J0I'n81 do lh'asU" infor
/' - --.: -	 . - _ .#)0__-;çJo do prefeito e dos vereadores 	 das, de nada serve o uso do pÓ1 D~ ordem doPod.'.lr.·.Ven,'o,: . a :e Del ma quc,naquellas pesquizas, se

da camara municipal de Nictbe' 
roy, havendo duas chapas, uma r;u?a Oe%l~~ri:~~~!~~:~~ pinturas ou loçües,crcmes ou ,ou- convld~ os ~Ob.'. ~o (.',~, para I JOsé. BerD.BI"des Junior ~encontraral1l.ià uma chave vel,ha 

-astbma, anemia, cntnr-rlto, ne-) Iras cousas para desaparecer es- a Sess, . Esp,. 	de Elelç,. das if) participam que slo noivos rf,) -e umas receitas para moleshasrecommendada por fJackur e ou • vral~a, rliJrell no eoral,lão, rins, ses contratempos, e a menos quc LLuz,'. e demais FFunc,·. des.ta. a FpOlis 21-..4--1923 ::J~ indiscretas de D. ped. co L, Etra apresentada por Noríval, abs fit:'l\do. pulmões I] in!(!stinoB, lenha uma habilidade de artista I Aug.'. on:. e Rep. ·. junto à ~ .'- -- - -!-- indaga, com graç<t: "S~rà- com 
tendo~se da elciçno os elemen	

• 

pontadas, coqueluche, l!(lntll_ desfigurarAoseurostomuito mais Or:" Assem,h,·. Ger.·" para o .~~... isso que a Camara pretell ('e fa'los Que votaram no dr, aaUI :;Õ/!iõ ~ ouíras (!~fcnnid:l.tle!l (IUe. O novo mcthodo admittido eli proxllno penodo Maç.·. e que se 17\-'- . '--'--à c.) zer a sua importante cxpo~içJ\o?"Fernandes para presidente do 1 requeIram r.aedlcamcnto9 mr:ter_ 
JlU!!, I • vrar a cutis de tocias as suas fal~ realiz~rá no dia .25 do corrente ,~tlQrnPQr .GLl i IEstado, 

A balalha annunci;}-sc r,om as
tas OffirlSiVt!S,. Compra-se_ um mez, as, 19 e meia horas, em seu Velo .A_nosla re~acç~o, entregar 11 _

í E' 9 tmi~o empla!ltro fortifi_ pouco de creme de cera purifica- Temp,'. silo à rua 28 de Setem- um cfnt~ de belbullna, o inflrior I t . I' I Ipecto grave. andando o boato a cante e calmn.nte reenromenc1n_ do numa perfumaria ~ppllca-se bt'o n, 44, do extrelto Angelo Soares Ferrei- ~O e,'Hl i e{ eru
do pe;la scíenci. mC(lica, t ao rosto como se ror~ cold-cream O~' " de F.Ic.rianopolls, 20 de ra, que o achol! no jardim Oli~ei~ l:~C::~;!n~:,rO;b~j;a~'d~t(}~:~~vn~: , ~ Unic() iJcpo;;Í!n.río · ' no e lava-se prla manha com agua Abrol de 1923. (E:. V:.) r.8ello., , . Numero da sorte grande, da.

hados a pedir habeas-corpus pre Brasil, Ambrollo Lameiro, quente c sabonete, saipica!Jdo-se O Secret.·. dl~OS~~~I~: q~~~C~~ma~t:ei~ ~ loteria federal ..'xtraida hoje:.venlJvos em fav"r dos eleitores. ,. , R.!!~~_-!.~~~ com um pouco de aguI Irta. R.'. B.' 18,.. procur.r, 	 5.505 
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..,. di,.rem todos os alimentos. 

• ao me,mo tempo fortalecem o 
8e\I eo\omago e apparelho diges

tivo. Quer V. S: um novo ésto

mago? Tome hoje Pash'lhas do 
DI'. Richards. 

- ·DE··-

Ita. Catharina 
Distrihue 75·,. em premio" 

26 de Abril de 1923 ás 14 horas 
107' Extração-Plano P 

18.000 BILHETes A 31000 144:000JOOO 
MENOS "5 .1' 

75 'I. EM. PReMIQi 

PREMIOS 
I !=,raW11e de 

I 

I 

4 Itr.... i01 • 1:000$ 

8 500$ 


32 200. 

l00J 

~OS7õü 

18 J tJ. A. 1- premio a ~ 
" 
1. • 2 50$ 

I' • 3 
 50. 

180 I 1 20' 
180 • 2 20$ 
110 • 3 20$ 
ICOt milhares do I' 20$ 

31:000'100 

30:000I000 
3:000$000 
~= 
4:000f000 
6:_~ 
9:900J000 

15:2001000 

aOQ~ 

~:= 
J;.xlSOO'J 

~':"'~~~ 
as. 100:üOOJooo~5t6 '~.MI05 

. 
Os bilhetes são divididos em decimos 

A gerencia "a Loteria de Santa Catharina obedece à 
direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que foi 

durante 6 annos socio·gerente da Loteria do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Bilhetes a venda em toda a parte 

outras emprezas lotencas. 

, MudançaV d 


en ' e-se Adelina Meyer e suas irmans, .M 
, . , , participam a seus parentes e pes- W 

Uma .mobllla de sala de Vlslta~, SOiS de Sua amizade e conheci-
uma étajcrc,.um gua,rda-J.ouça,dOl.s dos, que transferiram sua resi
guarda-C(lmJdas, diversas cadel- dencia para a ala Jerony!'Ao Coe
ras e mais objeclos. ho n. 36. . 

A tratar na nI:a Annita Gari-~ 
baldi, 32, esquina Avenida Her
cl110 Luz, das 11 1/2 ás 13 ho- CANDIDO FREITAS 
ra. <KI


____ SENHORA , 

participam a08 seus parent..~ .I e pessoas de suas relaçõesOI DOS~ ' , e amizade O contractode ca..
• samwlo de sua .filha Alzlra~ 

inflammaçOes e purgaçOes. COL com o sr. !'r,nclsco da Silv,: 

LVRIQ MOURA BRASIL (nome 

reglslado). Em todas as pllar~ 2 Fpolis, 14-4-923. 

macias e drogarias. 

FRANCISCO DA SILVIA 
Vende-se ~~r~~i~~;, E ' . , 

desta cidade um lerreno. fazendo ALZlBAFRÉITAS
esquina, propria para edifíc:açae, 

com 25 metros de frente por 50 participam que slo noivo.; 

d. lundo. InformaçOes n••ta Re· Ppolis, 14-4-923· 
dacç30. 

irieir pedidos 

A õ I [) O c .Il. R B O 

DAVID CANDIDO [lA SILVA. Rua João 

.84Mi 

se o CONTRATOSSE 

não produzir o eflelto que annunciamos desde que !leia tomado 
como manda o rotulo, devolveremos immediatamente tl dinheiro do 
custo-R. Sant'Anna, 215-Rio. 

O CONTRATOSSE é de effeito sensacional, não tem di~~a 
e é agradabilissimo. Tosse simtes ou chronicas, Bronchites anti

f:S~~~i~~~eÔ~r~s ~~q~~W~h~ na~t~~;{a;o~Ff\ta~1;~j'm:~~q~~~~:~
culose e hemoptises tomando-o convenientemente. Pela acção do 
lntrato de Guaco do Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen
tos de igual valor, o CONTRATOSS~ é tonico fortissimo e se
dativo, principalmente do apparelho larynjo-broncho-pulmonar.Pu 
blicaremos sempre um attestado por semana, differente, dos mi'; 
thares e milhares que temos recebido. 'Eis o atSta semana: 

O Sr. Joaquim de Souza Ferreira, estabelecido á 
Rua do Riachuelo 421. Rio de Janeiro, curou-se facil
mente e, por isso, deseja que todos saibam o valor 
do CONTRA TOSSE, assim: 

Exmo, Sr. phannaceutico Reynaldo M, C. de Ar8
gão: A todas as peisoas que têm tnsse e fraqueza ge
ral, devo aconselhar que tomem o CO\TRATOSSE, 
pois eu, apenas com 8 vidros, fiquei curado de uma tosse 
pertinaz que dois medicas me disseram ser de certa 
gravidade. E' o que sincera e espontaneamente altesto, 
pois já tinha tomado muitos xaropes sem resultado al

~~::II-gum, Joa.quim. de Souza Ferr.ira- Rua do Hiachuelo, 
421.-Rlo de Janeiro. firma reconhecida. 

AttenQão. Quando pedirelll CONTI{A1 OSSE nao devem 

acceit~e~~~_~ern:~i~~d:;t~~ pharmacias e Drogarias d(/ Brasil. 

. ~:s~~ Tit.l~~~~ ~?:.'igred;OL~;.R:'1:~~;~h~~O ~~?r~:ol~~~~m:~ 
2~OO Duzia..24W\lCJ. 

i Wt'F7R~ 

Para fazer boas ct}!itlpras é IlI·eclRo 1,,·1
melro ler os anllunclos das prillcipae>l ca. 
sas commerclaes pul)lIcados I}'O ESTADO 

O~ c(?n?essioll:'lrio~ La Porta & Visconti ~~~"'IOICiiCÃ'C" 
AdullDlstraçao-Rua Deodoro D. 40~ E t o F'o d I t t·.

FLORIANOPOLlS ~ . S omaóo, lóa 0, n es mos 
N. B. Os socios componentes da firma concessionaria 'da )( . .,... . 

Loteria de Santa Catharina nã.o fazem parte de lIE. DlgestOes dlfflcels, aZI~, pnsão de ventre, vomltos, en. ' BJOOS, dores de cabeça, verhgens, dor e peso no estomago,
gastralgias, gastrites, hepatitc..s, enterites agudas ou chroni
cas-curam-se :com o Elixir eupeptico do Professor Dr. Be
nicio de Abreu-l caU~ no fim das refeições. 

Rheumn.tlsmo, Syphllls, Impureza do Sangue 

Eczemas, darthros, ulceras cbronicas e rebeldes, curam-
se com o antigo e af"Jt'!ado Rob de Summa, de Alfredo de 
Carvalho--Milhares de attestados de pessoas curadas. 

Tosse, BrOll6httes, Asthma 
O 'Peito!al -de Juruà; de"Alfredo de Carvalho, exclusi~ 

vlmente vegetal, é o ,que maior numero de curas reune. 
InnutTieros 1Ittestados;medicos e áe curadas o 

NIC O 

i'ioto o. 6. Florianopoh 

IrmadaU .io 1nhor 'JIlIiI 'iaa 
!&I~.liKa'WJiql~D '. 

. '. ·Eiétç~ .· ··, '...• 
Bevendo procedêi..:se à eleiçlo 

de Consultores que têm de com... 
pOr a Mesa ,Admhli~t~a,ti.va ;edes.. 
ta Irmandade e Hosp~tal, par•., 
servir no bienniodeJ923 -a 1925, 

de conformidade .com o disposto 


att. ·- 21- .. do-:compromísso, de 


~~:~er~1ci!:~~~vrJ:;~:~~!~,:: 
da actual ·Mesa e aos que em 
qualquer tempo serviram nos'" 
cargos de Dignidades e Consul.. 
tores, para comparecerem no 
Con.sistorio desta Irmandade, no 
dia 2 de Maio proximo futuro 
às 4 da tarde, afim de proceder! 
se à referida eleição, sendo per

',miUido a('Os eleitores, que nao 
pud!;!rem comparecer, remetterem 
á Provedoria suas listas fechadas 
e assignadas. 

Consistoria da Irmandade, em 
16 de Abril do 1923. 

1 O Secretario. 
Cantidio Alves. 

~UMA MERd PARA AS MÃES 
A ··YaulÜu Cheubroflgh" é o ' unf,~uento para a cuw. 
D . ve se. empregad.a desde a ma., tenra infancia. E conhccid. e usad.a 
em todo o mundo. Consen'3 i'l. cara e as maõ, macias e rapidamente 
al:ivia as excoriações, quei!1ladura~. chagas e todas as irrita<;;ã:e' 
menores da pelle. Insistam em receber a "Vlffdi:u CIUJ,f)roflg"" 
<:omo originalmente acondicionada c ve;am que tem IJ nom~ da: 

CllESEBkúUGH r4Ft. CO,. 

,~ 
fiEV/YôRK LONDIIES MOmEAl 

~:'~~~~RJAS -=::: PH.4RI\U~;jJ-..... ' 

~ 

S .. 

)li( 

'··"' elAS DÓ'A~ 
OLE5TIAS DA PELLI!.11UMATISMO. ASTH 

. 5 ADQUlftlÕÃ ,. 
:=«TItftljr1'.Ql&= 

)lI
)( M b-l r:.~~::.1'" 
'U O, 1·la ~ loilo,Fellclallo Ah6$ eAn~ 
~ I ~) . 
)(I Vende-se uml, de quarlo, com- ~ geU.a d. SII•• Alve., com-I
M posta de cama de casal guarda- ~,mUnlcam aos parentes e ã
MI roupa·, bidet,' lavalorio' e porta-lI pessoas de suas rela-;c1es o 

pessoas ..~.; toalha! - e 
affi,maln. · ICôr amarelh,da. Vêr e tratar ao 

N.eurasthenia, esgotamento nervoso . Largo \3 de Maio,'. 5. 

. mole~~::, '~~~'a~e_~~~i~~mPhgsP~~~~~ge~~fva~:scAW::dOddae' M .M . 
Carvalho. Extraordmario consumo pelos propnos medlcos IVende-se umacha
.que tem usado e Innumeros attcstados. cara eer
OPiILAÇÃO-~~~~~~s~~~~U;~~Ara~~~ t~~: cada de laboas, com 2 pequenas 
caz cdni o Pbenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de casas, "Rua Presidente Couti· 

lcuras em todo o 'Brasil. fael! de usar, nlo e~ige purgantes, nho n· 4. Trata"se na rua Joac 
A,' venda em todo o 'BrasU Pinto n. 8~I

Deposltarlos .geraes: Alfredo de Carvalho c!i Cia. 

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

S. Paulo .e Minas:-"Nas principaes Drogarias: , ,Vende-se 

tudo moderno chie. 

Medtp.nte vale poRtal 88 remetto para iJ,ualquer iti . 

lugar meAec:rer:!rl:':' 3~aà~a~~~u;r~ ce~~Td~~empo;~!irl~:,rã D. "-,Alz,.ra 
Prel d T I d t:

1t)(~.Y<~~~:!l'l$C~pJlCJl In?ôrmaçoe. na. mesma • casas. 3~ S~ ~.~·lo~ra. ,RU. TagtpUrd n" ~ 

contr~cto de casamento de 
sua filha SteJla Alves com o 

~ SFJ~~~,P:~~L923, 

~ 
t·____ 

EPILEPSIA 

(a.~quea de lotta) 
Uma senhora que. soffreu esse 

mal duranle cinco anno',lend...a
~~~ r~~~1~~I~~n~~nCZ~di~à1s,::e~~ 
cOaffneore'CeemgrCaUlmUIPar"mlmeennlleOaded~,ml.vorcto. 
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