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' 1118 •. ,BENTO 
. Rlo, . 24-0. Es,.d';7AÍ<lÓITÉé~t.rríp~ ·V';;CIlCIté reprodu· 

. zindo ó dinheiro que ci;:tula-, :"etn S~ ' Bento, em . Santa _CáUlarin'a, 
com mils"valor, ta lvez_(~~t:qp~ __o: P,.f dinhéiro legal. .. 
. ' A ~OITE c~ama .: ~ '_. -aUenç~cF ::.com'petentes. 
citando ~ art~lo ~ .. ~~.. CodIgo ~ ~ quem
fabricaÍ'9u' f~lslficar'·quaIQlier ,·Jpapel . de t;rédito público que se' 
re,ceba 'nas -~staço~s -pdblic~s CO~O moe,da. a pena será de prisão
oe11111ai'·-:poF-..Z·~a·-a:'annes;:'além dar perda-da sobredita moeda. 

Para. effeilós da lei . penal, considera-se' papel ' de crédito 
p4~llêó: :o/"que .tiver:cuno legal- ·_COtifo· moe~aou rOr emittido pelo 
gov,êrno' ou' por' bancos legalmente autorizados. . 

__ ~_refeddo. dinhtj[IJ j~.Jmpr.essa . a . fir_ma. R_Cesl~r -& Comp.,·- 
proprietaria de uma-serrari3 -a"\'apor. 

----------------S'ÊRlE---LLB=E=I~~~L~----~--------

~.... R~:~a & eta€ lJO~ PREMIO~ rOml I 	 NAPOlEAO 
VEMCEU os ",,o.vos 

A "'ple e antiséptica esp",ga doICAPITAL 300:000$000 ~ ~~:óOo$ooo ~or a$~~o 	 oEMPLASTRO
Sabonete de Reuter PnENIXlimpa e .refresca_·a'1)elle e, em curto tempo, ~, 

tom.a-a suave e tersa como a de uma creança. VE·N C E Ç)UAlQUERTolal devolvido Rs. 345:668$000 DOR,.
Resultado do Sorteio 	 CU RA ~TtSMO. 

°	 Dm:H ':\0 P'-ITO.,,! :!: COSTAS
! ealisado 8ID 26 de }\'[al'ço de 1U23 i"OHOOO~-~@@= 	 nQ5 AINS,AS;tH~lA.A"(i'NA 

LUMe~ijc . COÇUELU(Hf, . Numero oontemplado 	 23.0e3 E' EXTRAORDINARIO... § 
EXISTE HA50 ANNOSTitulo8 contemplados pdo novo pl:UlO: juiz de fOr., 12 de Janeiro de I 


NG. 20.265 10:000$000 G . 192,lillmo. Sr. 
I 	 Ii N.. 20.266 	 2:00C$000 Eu, .b.lxo assignado. alfaiate. 
li.. :xl.267 1:000$000 residenle nesl. eidade. à rua Bola

~ell. 20.268 500$000 ~:gc~~!iiu!fc1~r~~~hsOq~e~~:~odcfd~~~ I 
 MARtA -- RHil~TRAOA 

No.. :l0.269 a 20.27\ (3) 400$000 I :200$000 	 aos meus filhos Mari. e Vasco o 
No •. 10.272 .. 20.277 (6) 200$000 1:200$000 lIA maravilhoso VERMIOL RIOS. um ____..... __ _ 

NOI. 20.278 a 20.292 ( I õ) 100$000 1:500$000 ... ~~el~I~~~~~~r~~~s n~o o coon~~~ 

XOI. 20.293 a 20.392 (100) 5O$00r õ:OOO$OOO I: E' ~xtraordinario o vosso vermiru, \ Agna Fig-m'o c t ~, ~na <s 

No!!. 20.393 lt 'JO.77~ (380) 20$900 7:600$000 go VERMIO~ RIOS! Faço-vos ,este tural tintura par<] o c n~~t:o<c l~:~~ 
ijOl. 20..773 a ~2.772 (2000) ).0$000 20:000$000 attestado afim de patentear-vos os lJa, côr ftrm e pre to c c~<: t':l.1lh o .i


- 2608 PREMIOS 110 valor totallle Rs.50:ooo$ooll meus .. pelos e!feitos do,VERMIOL RIOS e Petl'o!po l-Iara c. 0:0 
PORT? ALEGR~, 26 DE MARS:o DE 1923. . . . :?nze~~g ~~tnoh~,:,~_q~ee~~t:~;uf~:sded~te::~~I~t., ~~~ mai s cfflcaz p:lrR C:d ll1 gll1t ~ ~~';{)

I· 1- RECI!NA 4. Cla., Umltada~---:-:-Antonto Tavares Lelna Primo seus filhos. POOeis fazer desta o uso que entenderdes. m p.a e eVItar a queda c cmbl anq,K 
h ,'ical do filJt'erno Federal Subscrevo-me 'iàW CI mento do cabelio . 

ATTENÇAO 	 (Ass.?~Oa8'}!gp!,~~~~! ~~oBl'ites " a Xf~~r~sn~s g.o~u;asR~d rf~gi~~I~ 
A Liata 801lt-.,do todos os títulos contemplados por ord em de localidades acha-~I! ã diiposiçllo .. O .VERM10L RIOS. de Chrispim A. Rios--Vermi- OI va, 36. C. p.ostal, 9,1. 86. .' 

ti•• t.t.,..ss..... 8fI 11..... ., fugo Ful~atlvo (Salvador das creanças) puramente vege- .. -. -.._.___ .. .
Escriptorio-g'el'al, Rua Trajano n' 12, caixa pORtal n.S «t lal. mlalhvel e molfenslvo. vende-se em todas as PLar- VENDE-SE ~~n~ :~~,~~a~~ 

AO'ente o' el',Ü: J,YDIO LIMA. 10 ~ac~~;. ~~Oag~~"JedM~~~sI15?."Jl11~tl~~ol~n;.;~.a Gomes elli S.josõ (Praia Compri do ) C urn 
e e 	 "H . I terreno com 3 · ~ hectarcs. mai s ou NOTA-O proxlmo sorteiO da Sene Llbcral(Novo nlano) será reall sado no dia 26do corrente. ~ (BulIBs em Portue:uez, espanhol. Itahano, Francez, mcnos, de bons pastos ·c !Il:ltta. 

AVISO- Communlcamos aos nossos prestamistas qt'C Ilao nos responsablilsamos pelas faltasdos nossOI .. Inglez e Allemão) _ na vargcl11 de .i\l aro'm ' -'" I"<tt<l-'c 
cobradores, de\endopor ISSO, quando não procurados, effectuarem seus pagamentos em nosso esenptono. • EVitem as imitações e falsificações, exigindo {e: n c st~ Capital co; ~ ~) dr.' i:l:\}O 

NOTA- De accorclo com a nova lei em VlgW, dcc:. de Janclro de 1920, todos os premlOs soHrem. sempre Vermiol Rios de Chrispim A. Rios. e» Aducci , e, em S, .fos~. com () sr. 
o descont8 de 10 010 para pagameuto du Imposto re spectivo 	 G ' O Fclippc Pctry • 

••1. 1.fo~_."i.$ ta •••• .. 0 00____"HH~~~ 

a-PraOa IIDalevidAo 0-3 	 . , -. 
Vende-se um l , de q UJ rh' , comEnd~reço telegraphic~ R.F1CENA.-Caixa Postal n' 84 DIPLOMATAS O·elllJlosa Mistura 	 posta de.cama de casa l, gll a rd~

Telephune 1086, Centl'al N 20 U 1 	 roupa, oldet, lavatorio c porta
toalha , ~ tudo IlImle rno e chie. PORTO ALEGRE 	 M A R é Ã v E A o o Cigarros de Luxo Côr amare!t;,d;J . Vl' r e tratar ao 
Largo 13 de Maio, :1. 5 . 

UM MAGN IFICO DEPU RATIVO ! ! :q;p I 	 POMADA '~MINANCORA7T 
(NOME E MARCA REGISTRADO>' )~~,lIIII!""",,,,~ I.V~~C~",o~~~ 

Do PharmaceutICo E. A. GONÇALVES. J"invilleser usado com ab'lOluta cort('lII11Çll. 
Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Jao LUESOL 

No ~.,"" do cor'po " na toilott" ;,t_ neiro e UlIlversldade de Coimbra 
- DE da....en?oroa a(""ta .. ~ innum....". o ideal; é maior patrir,lOllioE' o 

legado á therapeuti ca dcrmatologica. SOUZA SOARES 	 ,no(est;,,& <t in[tcc* • após 20 annos de aturados cstUl. ,IS. 

PODEROSO DEPOR!TIVO TORICO 	 CUl'a. toda a. qualida.do de . f' 
em 9""~~""'" 'I"'" .... ta""" 	 ridas 1I0Va.~ .,u Vt.~nHt!ôO, tanto Pode ser usado por todos; ho

mens, senhoras e criançaS. As pro '"""'P'do" epJcrmc. e ... 14Of"Vin.t & conta 	 humanas como de animaes, e muitas 
doenças da pc!!c e da cabeça: Ulprias mães que amamentam c todas 


as pessoas delieadas podem seguir 
 ..~ ~ c""""9uenciM 'lU& podertib..... . i 	 ceras, Queimaduras . ElI1nin ~l' ns , Sar
o seu uso. 	 na, Tinha (favosa o' toilSl1l'antc) , Ul_ Unico d"poailllrÍo - AntLroIlio l.amWo ' 	 ceras syphiliticas c ulgumas canceroO LUESOL de Souza Soares 
fOi experimf.'ntado com ruidoso suc~ . Ruo S,Rodro 133 - ck . .)IIII!lÍl'o , 	 sas, Friei ras, Suores dos pes, Sarna, 

Pannos do rosto, etc.-cesso nos gJ:andes hospitaes do Rio etc. 

Grande do Sul e Capital da Repu


Curas maravilhosas por toda a par~~e:';;0e~i~:cr:!sUtue uma garantia te. Aonde a ..Minancora-. vac che
O LUESOJJ é, pois, o melhor Liga Operaria' B. de ,_ .~_ --.----.•~- diae a .sua procura vão <Hlgmentando 

será o remedio de maior trhlm~ 
. 	~1our~~ocad5~ ~:e ~~I::~~~:n~~ 


pelle, rheumatt"mo e todas 

. Calharin. 	 i ~~h~r~~~O;le A~~i~:'ICcen~~~~~ 

"" manlr...taçõe. da .fl.bUlo. 	 Ass@rIlbkm "<9gpal 
2a. Convocacão Encontra-se á ver:1da em todas as 

. De ordem .da Direotoria, convido ;a todos 'Os IIolciosPharmacias para uma sessão de Assembléa Geral ·exlraordinaria 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ se realizará - no proximo dia ' 25 (qtiarta-felrll);· .as . ~us seguros Maritimos eTem&treshOl'as. . , 

.m lug>r Vende-se umac~.- de Sendo esta acunto com , 	 :1Vende-se 	 associados,. de a segunda cOln!~~~~~"~i~~~:~~~~!;::~ Na. @mnpi::lllhia
'P'r..lvol cara cor' motivo, que ti de relevante importanei .. para ' 

desta cidade u'!1 terreno, fazendo cada de taboas; comy2, pequenas -L16A. " _: ;.'" ; '~LIQy,d. 'Sol AmericaIlo'~esquina, propna rara edfffeaça~l ' ~ ~. 
com 25 melros de Irente por 00 c..... á Rua . Pre.tdente ; Cout!- . Fpohs, 23-·4-923. 

de fundo. Inlorm.çO•• n••'a Re· nho n· 4. Tr.t.-se n. rua Joao l! (iÚ81.a~q , N~V~8.
~"fIo. Plnton... 
 I'\<9ENTE E-LYSIO o .rIM Õ6S 

t SECRETARJO. · BlJ:A.TIR.ADE~TES N. 21 , 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. . 

E' iDfallivel para 
enzas. e moleJ;tias ,.do p~do, ~ ~m expellir 08 verme. 
Cura, : tosses',, '~roncbl~es,:~_ ;I~.pp.

LO M·BR tC·nlOE: IKola Sool48f.°~~da '_em ' tód:~s~>~- -~oasoluol 
phatm.~tias e c d~ogaria~. _ 

-- ---Que-lmeI!nO-1- - .--.r.~~~_iU~~::,-:,,~"--_CJI-ll\F=-- · --~HI---' 
UTERO DOENTE! 

Que Sotrrimentos Horriveis! 
Horriveis II Em tada 10 nascimentos, 9 crianças nascem mortas,' 

Pe.lpitaçõe. do CoraQlo. Aperto e Agonia 110 CORolO, Falta 
de Ar, Sufo((,a~õe., SensaçãO de Apert8 n .. Gargania C ..uçaços ~~~nd~o oOSl.t~~~~S~&~~t!~.9J5.:~~t~~~ea~o~~~~:~~~ tg; 
Falta de Somno, Falia d.e Apetite, lnconurioooe do J:etoma syphilis. O ELIXIR .914. evita os abortos. De cada 100 
go. _~to. Frequt!l1!tes, Azia, Boeca Amarga. Ventosidades 
na Banip,,- J:.D~Ooe! L&tejamento e QuenturA. ua··C .. b.yn, PaIlG  . ~d~~~~R~~~g~i1;Su:·t~S~~~ P:gg:~~~~ c~nt~àb:~~~I~~~: 
na Ga~, Ponta~... e Do~s dt:' üab4!!!~, DO~I no p"ei~, rivel molestia. Tra~ar a syphilis s~m injecções e sem atacar 
DOl'4!!!5 nU CORu, Dores nu Csd.iraa, POl1tadu '" Dores no o éstomago é o tratamento ·ideal. E isso 50 se consegu~Si~:~;~I~~~~'~~i:~~~~~Veuu., Tonturas, Tr.muru, Excit.nçõe3NeM"o8fl.1II, Escurecimen· 	 usa.do o ELIXIR .914-. O ELIXIR .914. é usado 
b iI. Viata, D.amaios, Zumbído DOS Ouvidos, Vertigens, 	 nos hospitais e receitado pelos grandes especialistas em sy•Estou ~atisfes~o. ~ fi;'3:a:e tranl'lformaroAtftquell N"n-OIlOI, Estremecimento., Formigamentos Subitol, 	 philis. Não ataca o estoníago, não cf/ntem íodureto. 
Caimbru ti Fraqueza n•• pernas, Snores Frios ou Abundan	 AgradaveJ como um licor.-O apOIO UDaUlrne de todas as {ecaçOes não são feital!l com 

fOrças do Estado, coo- d&de, o organismo soffa'e eom*, Arrepiol, Dormencia" SensaÇiO de Calor em Differeutes 	 2: colherE's de sopa por dia. do partido si~ de eabeça. e estbmago, faa... de apParlu: do Corpo, VoutadedeChorv aem ter MotiTos, ~nfraque	 Depositarias: Ga.lvão & C.a 
cimento da Memori., Moleu.deCorpo, Falta de Animo paraFazer o meu go- petite, m.á alimentl\çlo, mão estar 

geral, seneaçAo de amargor no palia- Avenida S. João n. 145 S. Paulo 
Ú~::;e~~~e°rt!:ncO::!:~C:r:a.:!:::~,:~:::::H;!~:~ )::~~::~Il:d~ro:~~,~f~:~;~n~: Idllr, colica:s, vento9idade e outras 
roid",etc. Tudo illo pód.eser CAusado pelulIole.\iasdo Uterol!l 	 manjfestayões que indicam auto· in· .!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.toxbaçAo pe1e. presença de materias 	 _A.tê o Gt.nio da Mulher pode ficar vterado ti eUa de .Ie
pé qu.e era, p....... ler tz-iate, aborHcida, nnpndo-H facil gastas no organismo. S' . 
mt'nte pelucoUlU maill insianificanta. Ne." cas? impõe·.e a. ~.pul,.o I ha devedor, não é o Ul1)a nOIte de arte 

Sflntindo a.lgwn destM Signaes a Senhora deve logo descon !:~::ti~:~~r: oC:~n:Qa;~x~~~~~c~~ ~r. Nilo Peça~ha. 1
fiar lIue o seu Utero esta soffrendo de Infl.amaOio I que ao mesmo tempo não tenha 9a.~ • RIO, 24. O .Estado. DOIS eha-\ Tudo se prepa.}'a pn.t:a que aO Utero • uaim ,u,ando elIe está Doente ~Ol oa outro. bt.r deslgradavel nem consequenci88 riOS desta capital mformaram que conferencia de l\bmoso
OrglOI sentem tambem. funeltas, de modo que o eufermo O sr. dr. Nilo Peçanha seria cha~ Rulz resulte gl'3ndlosa

A proTa de que tudo .....m do Utero Doente é qUI COtl' a 
p088a tornal·o com gusto e confianÇk. mado a juizo para pagar o debi-I e imponenteCura deste O~o todoll o. outros Malell deeapa.recem e a .du OI~HOS As PUaI8sA.ntibil~osas de Do~n, de 44 contos pelo fretamentolher ",ente-Ie outra, como que ruu.citada. aleKfe com a Vida e 

com o M.und.o que lhe parecia durante fi. molestia um Verda· composta. de lDgre~lentea exclUSiva· do .1ris- ao norte da Republica, Como honlem noticiá mos, é 
deiro InfunD! inflammaçOes e purgações. COl me~te vegetaes ~ Isentas de durante a campanha presidencial. amanhã, quarta-feira, pelas 81 }2 

Cure-se ! Cure*se 1 LYRIO MOUM BRAS'I. (nome r:~f~ea8. constituem eate A N.oite foi ouvir o dr. Nilo. da e0ite, que no t~eat~o Alvaro 
registado). Em todas as phar

USE REGULADOR GESTF.Tll.\ macias e drogarias. 	 011 S::'~t'~::i!~osé r:~~;J~dos inteu- qU=N~l~s~~nsidero autorizada es- ?e~ên~r:a~~~,s:ô~~!II~ar~st:d~o~~l~ 
tinoll, eltercem salutar acçi\o !lobrG sa informação. Conft.rme docu* Santa Catharina e a favor· doLeia: REGUL.-\DOR GE!:iTBlltA ;,~.~7~':::~ o ligado estimulando a ser.recçlo bi- mentos dp proprio Lloyd, que Irmão Joaquim e dos jor

~l!ate.rrD do Útero, u mtlama\·" ea io Uero, • Fraq,lt~za o deputado Julio liar, reduz a massa fe<J81 e não dei~ tenhõ em mãos, a excursão foi invalidos, veio expressJ
do Ute!"o, r. Anemia, a Palidez e a AmatelidAo das Moçu, otI SlmpllcIo xam cODeequenciaa desRgrada.veis: de 50 dias e 21 horas, sendo 27 mente fazer a Florianopolis o 
Tnmore.. do "L'tero, as Hemorragi18 do Utero, as Dores e Co P. Alegre, 24. O Estado-Par Vendem·se em todas a8 phdrmllcl1l8. dias, 22 horas e 40 minutos de nosso camarada português Mt
hcas do Utero, ... Dorell do!! ovarios, as MelltruaçOes Exa hoie para o RIo o deputado FOSTER·MCCLELLAN Co. tempo de viagem e 22 dias, 22 moso Ruiz. 
leradas Muito Fortea ou \luito dp.maradll.8, as Dores d. 
MenstruaçAo,. Falta de Menetruaçã( a SuspenflAo da Men.trna Simplieio. ~la~:l:d~oj~n~16;o horas e 20 minutos de demQra Pelo flne O Eg~AI~O tem dito 
Çlo, a pouca MenslroaçAo, a Hysteria. e 08 Ate.1.ue!l NerTOI08, nos porros. sObre essa conferenCia. deve ° 
a Queda ou Descida do (Itero, OI Abort.ns e M Hemorroida.a .0 preço combinado, tendo público catharinense estar · intci
dll5 Senhoras I nl ~: l~. de 2 cuntos de réis pOI dia, rado do grande cxito que h,1. . . 	 ·!III 1111 I qBI CLlwZI II 111 VRltllR ~:R I fretament) leria custado, pelos a esperar do IrabaU,o de Mim ••

11 lIIiW t\iw 1II111111.ll~HiUllipgmlr;,150 dias, 100 contos de reis. 50 Uuiz.Leia ainda: UTEIUNA ~lo~:~c~R':~c:i~ ~~e c~~~ ',mia '"' ~ I .A renda da carga, que me Durante o dia de hoje varios 
rimentôs ~tigos e Recentes das SanhorLH, . • IUIIII fói creditada, devo-a eu ao gene- grupos de gentis senhorilas per
as Purgações e a. Blenorragia. da Mulher! I , rotio concurso do commercio do correram a cidade na passagem 
Só! Só I Só e Sómente Uterina Rio, 24-0 Estado-Informam Rio e dos Estados, tendo contri- dos bilhetes, contribuindo, .assim, 

é qne cura o Mio Cheuo e o Fétido dos de S. Paulo que oecorreu, tia di 
do~~q~:t-;-9n~~~a1~i~l~zabéor:s~ g~;~~2f:~~, el~, e~:c~:!ita~c~~ com s~:r~o~e:r~~~;h;~!O~~naf~:

Corrimentes e dali Flcras Brancaa I no bairro Pedra d' Agua, na 
dad~ de Tieté, um barbaro 	 perada hoje a embaixada flumi- ~1.fi91I8o(1t o Pará com . o que muilO deve penho

nense de fu!ebol de regresso da t5.798'~oo. o Natal com. rar o nosso llIustre confrade. 
Augusto Arruda assassinou a excursão á Bahia. onde disputou 4.500_000, Maceió com . A lotação do theatro está qua

machado a mulher de Antonio várias partidas de futebel e ten- Sergipe com.. se toda passada, tendo ~ido gran-
Machini e fi filhos de ambos os ois. e a Bahia com. de a procura dos bilhetes Dor 
seX9.s Segurido o telegramma do Chefiou a embaixada o sr. Coe- além de outras parte das principai') familias' de 
delegado de policia, Arruda. após lha Netto. contribuíram Florianopolis. 
o crime, violentou a mulher e Os sportmen cariocas prepa- faltado o Mimoso Ruiz esteve esta tarde 

do uma filha de Machini-depois de ram festiva recepção aos excur· de dois governadores na Intendencia onde foi solicitar Deputados que vão Ultimas noticias mortas. sionIstas. politica diversa, mas que, nle do dr. governador da cidade a 
para Pelotas e Bagé RIo Grando obstante. influíram para que nos honra de assistir à sua conferen
Rio, 24 o Eslado - Para Pe- I déssem algllma carga; tudo som- da 

lotas e B3gé seguirão hoje os , p, Alegre, 24. O Estado-Zéca E d I~~~"""'''''''''''_'''''__''''''''ildmando pela importancia de .. ' Para abrilhantar a festa fora", 
I94:946'2Qo•. de Que, deduzidas dadas ordens para que amanhã.~~~~t~~OGo;~~a~es Lopes e Na- I~~~o, d~m ~~~r~~. d':n~ir~'e~~tlune~ m esta o grave Maria Enülia Siha as despesas ·que me levaram à ás 7 112, a banda da policia 

combate de Camaquan o coronel Cumpre-me levar ao conbeci- conta, ainda assim apuroo o compareça no Theatro Alvaro departicipa a seus parentes e 
pessoas de sua amizade o

João Paulo Prestes, Claudino mentode todos osbenificosresul-	 Lloyd a sornma liquida de . . .. Carvalho.contracto de casamento deDEVO L VE-SE 	 Presles, capilae. Pedro Medi.na, lados obtido com o emprego do sua filha ~Ial'la com o sr. 143:829'730. 
José Bernardf'!R.Junior. 	 .Vera' entao a Justiça, si isto O D INHEIRO Ca~~m~S~~~~Aenn~aJ~aLi~;~v~~~~ ~~~~~~~r.. ~in~!ic~~ d.•P;~~~~~ Fpolis, chegar até ella, o freta Dr. Artbur Tavares, Medico ,e21-4-1923. qut!, si 

to organizou-se o serviço da de Queiróz, residente mento custcu 100 contos e si a la Faculdade de ~edfciDa do 
a quem iizer uso do <oPEITO-\CrUz Vermelha, para soccorrer ·EstlldodeS. 'vi de _ . . • . Rio de Janeiro, ex.&., aisten

RA L ROUSSELET •. e não a~can- os feridos de ambos os lados. hi mais de 2 Maria Goeldner nlo sou te da CUniea de senhoras 4 a 
çar o resultado desejado. 1\o1als de -Consta tlue tosse muito fortel com 	 seguran- Santa Casa: de Misuricordia 

i;~[:~:e~~i~~~~i~~;i~~w~~~ 'I ri~~t;sma:~r~a~~:e ~~~~~~~~:~t~~~~r:~gie~~~:~ pa:t?:i~a!erq~~~~:~ J~~li~O!. m~~~e;ia~~~!?t~~ diz: 
na 

RAL ROUSSELET. em rodos os , relra v.ao estacIOnar eJl1 adlaj como em 1915 eu me en- FpOlis,21-...4--1923. laudo da alta. direcção do .... são exceUentes os resulta-
casos de TOSSFS, õ8 dos mais Iqu~. ficando em Alegrete um contrasse nas mesmas. condiçOes e do sela brilhante advo- dos obtidos com o Elixir de Inha

~rn~~~~ô:liDbC8JssMt~~~ !;~! í~::I:rae~~n~:~ homens de FIO- :~r:t~~~;~::~:~i~~:I:i'::~:~~~: ~ª'_""__'il><~"''''·'''''_<»>1 galdo'. me ~~~~;~~ ~~ ~i~~~ dc~i:fc~h~I~~ 
), supera a todos. Leiam com auen-I -De Passo Fundo partirá uma do-Ihe o remedio que me havia 	 das injecções de 914. 

f~~c~.f~~ij~ o G.PErr~RXLn~aº~ ~~~t~nhf~.pubJiCana para atacar cUs~~~o meu conselho accelto e EDITAL Alvaro CamUlo da Silva e dr-I~~~m:ta~~~ oaer.:~~~ 
~U~~QE~~JI~m~:e~ueql~~sv~~ d~~~ . -:-Foi posto em liberdade o em e~ecus~o, minha tia ~n- 2~:~~-J:SaL:i~o~~~5~7~15~~ ~:g~~a~ g::!~!:a~ :::a~~: 0q~~rn~:h~e:~~r~~~~~~

lucro na venda fi que estragarà viajante Ernesto Lacombe, logo a sentir taes melhoras de 22 de Agosto de 1901 e J5 zade, o nascimento de seu 

vosso estomago esperdiçando VOi- convenceu-se h~v.e! de Oulu~ro de 1902, de proprie. filho ALVARO LEOPOLDO, 
 Dr. Artlmr T.\'&res.J 

i
tiO dinheiro. encontrado o hmbvo dade de Estephano Kotzias. Pe

l 	 fpolis, 20-4-1923,=::o~~~ei r~~~~~e~~c::a~~;::n~:' a quem a achou entregà-Ia Travessa Miranda 47-Copacabana 

,,~ 
Appariclo de Queiróz ao seu proprietario. ~~"""~~'<IS""'_"""'!>"",,~ Rio de JaneIro 

2-5-920. .. 1010 .:.te.lo do. Santo•.' e 

Auror. d. COHta S.nt08 


participam aos seus paren

tes e pessOas de suas rela.. 

çt')es o nascimento de sua 
 "OASA AUREA" 

00 

O 

'~.;... 


primogenila ZULMA. 
19-4-923 	 E..,stabeleeirrjento eornrne~eia.l IT."lodepno 

Apresenta-se á sociedade florianopolitana com sortimentos novos de cal

çados para todos os gostos,Artlgos reputadainente linosedurâvels~ 


Cancro syphílitico Variada secção de perfumarlBs, essencias finas, ·aguas, sab",netes e 

pós, dos mais afamados e preferidos.~Camlsas e metas-al'ligo~ ao . 

. alcance de toda. as bolças. Vende o afamado e reputadissimo . sabonete 
YN K, para tingir roupas, Rua Conselheiro Marra n. 8. 

EsquIna. da, Rua"Trajano=Floriànopolis. . 

... .~ 
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, 'O BSTADO_ Tjlrça-feil-a :~.de ' Abril- dê 1923 
____ __~_ _ _ 22 ~ 

-::=~~~~~--............---~~-----~~-~~~~~~~~~~, ~, 
.. L U CS O L. J N.A ' & S 'A't $ A-" ", ,f: '.. j 
- do DR. EDUARDO FRANCA - '~ " I ÔS~(I:~~i~i:ST~~!~:::AI I CA~~~id~~~'ti\~!::~CF~~~~~lla~ ' i :~;i 

para a cura externa, efficaz, de feridas, da~thr{\s su~r~s ,fé~do5, · quéda os I '_ . -, - .' -, ' ; I· O rel dos depura'~ivóspàraa eura ' inlerna de Syph!llS, Impurez~ do ,s.~ngue~ :,~~
cabellos e qualquer molestia da pellc.-UmcC! remedIO brasliel~o adaptado : TIl • de cada 'um -3$500 I . rbeumatlsmo, feridas, dores,-_etc. ,. , 

na Europa, na America do Norte, Argentloa, Uruguay, Chile, etc. I ..... 1 et;O : . ' ' - Z I MI -O tTAUA ~~: ! 
Unicos deposilarios no 8ra8il: ARAUJO FREITAS & 0.- Rua dos Ourives, 88 e SO e S. Pedro, 94 - Rio de Janeiro -' -' - Na Europa: O. ERBA 'eiA.MAN ON - LA - • 

li• 	 .. 
~ 
';1. 

: E:' -- --1f!ln~ If,lD~lr --ofhl, - -- -A- n~~rl- rl·:n "í -- I IVida social 
:t: 	 .,'TRÃTÃMENTO CONTRA A SYp"HlLlS... . Da anGo ua uUI , ,me, ua 'Ia ~~::~~ i~~::~~~em.{"~;~tt~P:; , _ " . '. , I.." -C--$_ ' ; 	 .EM REGRA: 

. , . . . " ' . Capllal Federal, em dala de 16 AlllllverSa\'lOS~~ Algarismos prellllllRares dos magnmcos resultados oblt- do corrente. " : L " 
do. pela COMpanhia acima durante o anno de 1922-1923 doT~~~;u~~od~el~;I~:~~t~ea~~:~' FA.ZEM ANNOS HOJE.~~ 

:i! Ido na Esc:ola de ·Beltas Artes, diz
..~ - Vinte e sete annos de constante progressso o eollega que a victoriosa foi a ~ri:~i~:'}ja:llottiKoerlng.Fran.
.. UMA vez_por anno a histo~ -I de 1922-1923, excellencia que se serlho~ita Zezé f:.eone, natural de cisca Nunes Torres e Maria LU1~ 

~~ 	 effeHo do Sulfarsen~11r: surprchendente, a sua ocção sobre as leri~ da -SUL AME~ICA" ~e~reh~nde dos algarisml1s pre- ~:~~~~~~: e resIdente na cidade ZIl de Britto_ 

e !tsumlda n~m folheto. Vmte e lImm2.re~ do BalJnço ap~esenta- A leita é filha do alfaiate Fran- sões é suave e benigna, segura e efficaz. Na maioria dos casostg, 	 seis folhetos la foram dados á dos abaiXO, serão mol1vo de , e N . , L D P Senhoritas: as manife:stàçô&I SYPhiliti,cas desapparccem com pe.quenas .doses, ~.... 	 publicidade desde a fundação da franço regosijo para todos os CISCO arml eone e , erpe- Maria Virginia Xavier e Adt:- por~m como a reduzida toxidez do grandfr remedlO p.erlallttc ac 
Companhia e os facto.s occorri- l Agentes, com. cada um dos qU<les tU~e~~a~l:i·S apesar dos fraeos laide Florentina Nunes. cumul~ção rapida, eis o motivo porque os casos maiS r'?beldes~t 	 tambem cedem devido a esta vantagem do Sulfarsenol: grande 

,.... 	 :~~od~~~n~ee~ ~~u d~ltlr;,~rç~x:~: ~gr;d~~fnadnoh~a le:,e CO~,~~~rr~~u~~: recursos ~e ~ue dispunham, de: Srs. tolerancia para ilupportlr tratamento farto • 
tão sendo colligidvs para a pu- De outro lado, os possuidores ram. a Zeze Leone esmerada edu Irintu Monguilhott, Euclydes~! blicaç:io do vigesimo setimo to- de. apolicesda -SUL AME.RlÇA" ca~o.. I ·ta lém do pre- Portella, Cu&todio de ferreira 

e , Iheto, do ~ual. como de costu- cUJos in.teresses. ~stao In.uma- sS.I~'I~ ~ ~I 'ta~ bem é ex i- Bandeira, capitlo-tenente JoIo Conferencia de chefes de 
me, encaminharemos exemplares m.::nle ligados a prospendade p~ro 1~ e. ec u. ~. Coelho de Souza, Jos' Cr.! I o . Será vm:dn,de ou~ .. aos segurados e aos IIOSSOS Re- delJa. podem ser felicitados pelo mIa llan~sta erhJbil artista em joven Iracy Bittencourt da SiI- Estado, sul-americanos 
presen:&ntes para ql1e delks í.:- m3gnifico resultado decorrente Péen~: dome~~cas. d B tho- veira. . Rio, 24. O Estado - De San- e xplOl'a9ão '? . " çam profusa, porem adeq Ll ada, do incremento das suas opera- Oil ce ~ora arte e ee t1ago te!egrapharélm para .~~e.no.s. ' " .~ distribuiçâo. ções durante o m@moravel pe- ven compo~ uma vealsa, que oH:- - Aires dllen~o que, Dor 1nICI~tt- RIO }4. .0. EstauD. O .RIO 

= g, 
Mas emquanto não ch@gamlo- dodo que acabamos de encerrar rece~ à ~ocled~e loc~e~-;I~~,~ Uongrega~li.o Marianna va do . presld,ente da ~ep~bhca Jornal puohcou o seg Uinte~ = ;; dos os dados relativos ãs ope- e por esses viRte e sete ..mnosde da CIgf ~ d: t:ntos'ma t I ~a Am hã 25 do rrente ás 19 do ~h!l~, esta sendo dlscuhd~ a telegramma proc~dentG do ~ . ~~1~e~0~e~~i;~~a:Xf~:~agei~~Sm~::; cO~~~~~~rif.~,~~r~sr~~iminares dos â!s:gra~eci~~nt:: j~ven P;;:~iS- horas,aiav~rá ~eun?~"sda célOgre- ~~~:;bl~:~~:.i~~n~~a J~lr~~~~:~ fiO Grande: .~uborna~o pe

~ i que trabalha. não queremos fur- mag~ificoi 'resultados obtijos ta, _ gação e N; • do om onse- da Argentina, do Chile e do Uru- O governo ~IO -~ran .er.se, 
~ tar·nos ao prazer de annunciar pela ..Sul America- durante o A pobre moça. nao s7ndo cu1- lho (operarIas). guay, no proximo mês de Ou- Neponuceno Haraiva Z! c<lba.. 

< que o folheto em questão-que Ianno de 1922-1923 são os se pada de. haver SIdo elelt~ a mu- _ __ ____ __ tubro, em ~ontevldéo., . de invadir a nossa front clHl.'" 
é o ~elator.lo e ~alanço da., :27 · guintes ; • ~hsers:~!l~i~s~t~r~~ ~:~z!~, ~~~i: . As negocIações nesse senti.do, á frente de 500 Uru W1é:)'os 
txerclcio financeiro da .. SUL . Pagamentos realisados . . d I d d' Empresa NaCIonal de por enquanto, est20 sendo feItas mercenarios, Es sa vlO la cão 
.-\MERICA»-demonstrará quea Slns'Tos 3493 Contos de réiS Cla., o resu ta . ~ o.c~)I1curso. k em caracter ~eservado;, consta~- '. :1_ 
sua situação financeira é lllO- A segurados sobrc\'iv6ntcs, Recebeu mUitaS ~Isltas, cart.a~, Navegação Hoepc e do que o prtsldente da Argentl- do nosso ter~tto n.o por c,e 
Ihor, mais forte e mais sã do em liquidação de apolíces ven- telegrammas ~ carloes de fellcl- Paquete na suggeriu a cidade de Buenos menta extrar. !10, mdl gnou os 
que nunca. _. cidas e r~sgatadas 3343 con- ~ae~~e~~..:~btli~ :f:~~~:~tsO~ ta:::: MAX Aires para o encontro dos chefes b:iosos gauchos , s ue estão 

No que concern/! a reah~ação tos de réIS. tOes,com cert:s t~mos inconv~niw de Estado. dispostos a rea.glr contra o 
de, nOTOS seguros pagos. cUJa ru- Sobras aos . ~e gurado <; 1.166 con- entes e improprios de boa educ:a- Sair! no _~..~~~__ atrevido attentado á s(,be:-a
~~~~~~~~~n'~~e~oerJ,~2~~~9~~:~~ E~~~e~~i~e~~·a segurados 8930 Ç!o.. dia 27 do O f nia naci~na l. Pedim, 's ao 
cano, podemos desde jà partici- contos de réis. Ao ter conheclmcl.llo do re~ul- ~e~r:~t: ~! tr~~~~éo:~r~fo ee~~~ires povo cafloca que tom e co

li par que esse 'i~e,cord" foi bati- Receita do 8xercicio de 1922... ~~~'a~~~~i~a~eu:a p~~~ n~~~~ls:~ noite, para Rio, 24. O Estado _ O sr. nhe~imento d ~ toda a in~ig-
do por. uma dtf:erença de Rs. j 19?3 . tendo a certeza depois da lei tu- Laguna. Barfoux, gerente do Syndicalo na~ao que VI bra na <t :óna
J7.504.340~, p... rquam(), ~on- ! .J • ra dos jornais. AI!?,uem falando _ ..........__ l Recebi Aereo, procede aos estudos 50- gaucha, duplamente OtfCll
tra Rs. , 89.287:5?,»OOO, . ob~ldos ; Premios e reno- ,com a eleita, disse-lhe: Agora· passageiros, bre o tráfe~c aereo-maritimo en - dída pelo gove rno co rurpto r 
no :26 exen:tCIO, reglsrram <.: sj va,Se:i Rs 19.29Q,Ol)O~OOO estàs rica, Zeze! valores, encommendas e cdrgas tre Bordéos _ Rio deJan e: iro _ e pela :v usadia de estrangei
agora o total de Juros e alugue1s ~s 4.500:00Q,t'OOO Podes casa r bem po~qu e és pelo trapiche Rita Maria. B.enos Aires. d I 'fi d 
Rs. 106.791.840$900! . Total 23,7~O eonto~ de ,e is rainha: pÓdes gozar' a "'da. ir á . _ OS AGENTES, O mesmo senhor declarou em ros esc assl ca os. ' 

. I· SegtU'oS em l'lgor :?t 31 de Europa, p3s,sar alguns tempes nO I Hoepecke,lnnão &: CIo.. entrevista Que o proiecto ema,. 70.879:500$000 forDeCld~! Jlar~~ de 19_.1:.. .Magnilico Hotel I,.. . __ vista jà se acha preparado desde 
alo Hra"i! I 350.0UU Gontú8 da ReIS ,,-.~,.. I. respondeu Zezé.pre • algum tempo, tratando-se agora PElO DESPORTO p., A "Sul t\merl ( 1),' é, pois, uma 1.: IS.O p.1me1r? ~ra.lar de .minha SOl tead08 da sua realização pratica. 

Rs. 3;;.912:3"0$000 fornecidos esplc:>nd:da Cumpanhia para c: ut]· saude. DepOIS Irei ao RIO se.m I convocados o Syndicato, constituido sob a "SPOUT-( 'I. l" B .-\ )1 EH i{',\"
peluSnecul'8oes Extraugeiras Ividar o f\1lhli co tt.: e alls!n[" n J S estnrdalhaço, e de posse d:-:q.UII- 1 	 presidencia do aviador Fonck, 

Acreditamos que a importanciaIfileiras dos f.eus segurados. Os 110 que Deus e os h0mellS ÍI~e- ~ fim de se munirem do com- terà filiais no Brasil 8 na Arge!l- Sabbad l), 21 do corr:.' ntl.! , foi 
destes resultados e a excel1encia algzpsmos Rcim ? já "' 0 :; forne- ram a bond~d e. de me proporc lo- petente certificado, devem apre- tina. fun dada mais uma associa c-;l.o 
da.s transações realisadlS pel3 cem exce llentes elementos para nar, ~o ltar e l _p~ra Santos e com- !senlar_se todos 05 dias uteis,das d. esp~ rt. !~,;j Il;S ~~ ç<l pital, ~ lli ?·Ii-
Companh.a duranre o exercicio uma bÔl arg:..uTI Cllt ::! çãQ , pr: rel uma cdslOha, embor.1 po- 12 ás 13 horas, na Superinten- - - - ------- , ü l~ e ,'>;p.~n,-( IIIU Ame',.lca . 

brl,; e n~o,jesta lpara os meus hons Idencia Municipa:, os sorteados Protesto contra a suppressâo . Na reunl<\o p.~ra '·sse hm rea
------- - - ---- -- -- --~------- e quen.dos p~I S. cujos nomes constam do edital do commissariado da hz .a~a, os !ilI1l1ado re~~ a cc IJm ~ r :;m 

Contmuare.1 a .ser a mesma de de convocação que esta' sendo Rhena nia a Il lrccton a que tem u.c gcnr os 
sempre. Serei uõl1 camente a Zezé publicado pela Junta de Alista- . - O . desl lllos da novel sccled;;ck r. oSoeledade Sul Rio Gr••d0D.S8 Leone que conhec-eram. Papai , t MTt RI~, 24. Estado - D! zem de curso de 1923 _ !92-\, dir ecto
que é alf2iate, cuntinuará a tra- mell o I I ar. Berlim q~e o govêrno. alemao ria essa que ficl"u ass im CO I1S
ba lhar. Aclualm e.nte em pregado --~____ prot.estou Junto aos gabll1etes de tiluid~ :de Sorteios 	 l1as Docas, ganha o necessariü Paris, BruxeJl:::.s e LOlldr~s .(on- Presidente, Vicente C3T\.alho; 
p'!'ra as despesas da famBia, por- Exposição de t~a a supp ressão d,o comml~S~- vice-presidente, Insr fril g:u~o; 1. 
que elle é homem e, graças ao l)l-emios nado da R~enan2a. alleft:an~l? secrct,lril). Arf i11 lr M:-tmbiin i FiSérie Previsora bom Deus, està sempre forte , Numa das dependencias da que esta medida nao tem Jushfl- lho; 2· secre tario, Alfredo }orgfi-
Mamãi, sim, precisa repousar. Cathedral Provisoria, à rua Fe- caçlo. 1· tllc:s\)urciro,J,l CY Bernardel ; 2.

Resultado do 50 sorteio realiziildo em 20 de Abril de 1923 Ba quanto tempo a coitada sacri - lippe St.hmidt, estão expostos ___•____~ thc~ (lure i r(l, C;l.rl{1s P ir~~ ; dire-
Numero da sorte granEte da Loteria Federal 10083 fica a sua VId a pela minha I. desde hontem os premios d~ tom- ctor sponivo, Luiz Tavares; ora-
Numero contemplado na Série Prcvisora J9083 O Sr· Prancb co Leonc traba · bola em beneficio da nOVil Ca- O ~eu a, (H ' U dono dor erfieiat, Lae!:o M?lheiros; 

Foram contemplados os seguintes titulos lha :las Docas de Santos, para thedral a extrair~se no proximo O cinto de belbutina, qne nes- commissão de syndic2l1cia: Pres: 
126 tit . nOI· 18882 a 19006 com 20$000 cada um 2:500JOOO onde entrou !ta ~ erca de tres an- dia 3 de Maio. ta redacção depositou o sr. AIl- EWlIo ldo R. Souza, Fcrnando 
50 19007 c 19055 • 5OSOOO • 2:500OQ:JO n0$, com ') auxiliar do anna ~ttm __ ____ gelo S8ares Ferreira, inferior do O'Oonne!. Accyoli Vieira e Ocr

2~ ~~~~ • f1081 • 100I000 • ~:ggg!~ n. rii!e~;~~e~a~;~~:~ s~~~~:.i." Promessa ~~~~~~t~; f~:k=oiiu~~~~f:': afi~;; ~~~~m:';i'~I;zag:;1rda sportivo, 
t 19083 PREMIO MAIOR l~ : OOO$OOO testa dos quais se acham alguns do sr. dr. Arthur Ribeiro Ouima- Agradecemos. penhorados, a 
1 19084- I:Ü()()$OOO jornalist~s, pretendem enviar ao rães. participação que em ofticio nos 

25 19085 á 1.109 com 100SOOO cada um 2:500sooo Or. GUilherme Guínle, directo r Uma senhora que soffreu lon- deu o seu secretário, sr. Arthur 
50 19110 • 19159 - 50t():)O. .- 2:500~ presid(;nte da refr.rida companhia gos annos de horrivel bronchite ~_._- Mambri:!i Filho. 

125 19160 • 19284 c 20$QOO.. 2:500'000 um. longo mem orial, pcdindo a asthmatica e uma sua irmã, de 
----- promoção do pai da erainha da rebelde e_ pertinaz tosse, ne... -,pio

403 titulos sorteados no ulor de reis 32:000.000 belleza- para o posto de fiel dn cumprimento de uma promessa. " a
arm<lzp.m. onde o ordenado é de offerecem-se a ensinar gratllita-

8..L I ~ A1 500$000 rs, mensais. mente ás pessoas que soUtem ;S;WDE-DA~illiiJ.r1a 	 ..orto.- agra:a..e D, Perpetua Duarle leone. de identieo maio , remedio que 
allivln " cura I

Relultado do 7' sorteio realizado em 23 de Abril de IO:tJ além de possuir várias alumnas as CUrou. Pede·se ás pessoas' ca .11 rC~il.8 doloro8a!t
Numero da lorte grande da loteria federlll de piano, ê organista da Capel- ridosas transmitUrem esta noti-

Numero contemplado na Série Porto Alegreftle 15S05 linba da Beneficencia Portugue- cia aos Que soffrem. Cartas -à 


F' t I d 1 t 5a de Santos . Sra.. Adelia Rocha, caixa postal
Ol'lI.m con emp 11. os 011 !lcgn 11 '61'1 I.Hulos: Quase lod~s as manhãs. cho. f42. Porto Alegre.I: til. NOS. \: • ~~~ com ~= ~;~~ va, vente ou faca frio, . lá vai a 	 ULTIMA HOR.A 
30 	 15468 15491 100.;000 3-(100$000 pobre senhora proporcIonar aos 

5 I~ 1550l 200.000 I;OOOtoOO doe.les do HospilaL algumas ho- Club de Recatas "Aldo 

1 15503 5OOSOOO 5OCltoOO ras de suave confOrio com a m1Í Luz'" Proro&r,;lo AO utado u~Uo 
1 15504 1.0001000 I:OootOOO sica triste e mystica do relilfoiO 'lUo, 2~. O Est.do~O SI'. pr..
l :~~ PREMIO Mt:~ l~,~= Ihr~~~(~;tL'one (N~nô) Irmft de De, ordem di> ir, Presldonfe, r,' .ldout. ,da n.lmbUe!! nsslgno"

hoje O·~-d6t,l.."to~ prOl'oganll0 . o esA ~~Ws • 15512 com ,JtJ;&i:::J !5OOIOOO-Zczé, é. tamhem um typo de-rara coft~ldo os Sr8. _soçios, e exmas, 	

c 

tado de sitio a'tú ;11 110 dezem
30 15513 15542 100$000 ·1~~;~ ~:~Ieza e tambem muito prendi- ~~~,I!.~~:I~~to::.!r~~ re-:I~~a~: :e~: bro.. O neto foi I'Ofel'fllulullo 1'101' 
AO • 15543 156',2 5tJW;.() ,~:~~. de Maio.vlndouro, As '19 horas, tod~ .OS Ildll~stro~' , t(li) Jt:stn,lo. 

1:15 	 15003 • 157~7 20$000 :r>w",~ , no .á1ft9 .de . honr~ des'" Club, " "1' ~;~~~~~~n 
••• ·'lulo. 	 -..,--..,-- Loteria I<'éd~_I;a' I. , . ,em hóni.nói.m ao ".,' anolve...' 
.-tU li no valOI de rtis 32:000JOOO rio do falleclmento de seu qu'erl.,


Agente GeraI-GENESIO DA PAZ Num..o da sorle gra.de, da do patronoAldoLus. . .' _ ' 

10leria federal exlrafda hoje: Or1o"d'ô' BríoU; 

Rua 'l'h'udelltclI n' 6 30,321 	 1"Secrelario,' 
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, ~''''" .3 
' .-' "eQ~~a\\\\a J\\\a:Ctl\\twa " ~{\S\'&. CANDIDOFREITASAI'.mediCina não ê magicâ' 

SENHÓRAA medicina nilo é magioa.'---~-c.t'tA' ",'.- C ERVE:JAS ' 
E 

mered.ientes medicins(!s que podem curar ·:;p.a_rticil?:~in aosseu:~'par~n';s- • 
d,apepsia e indigestilo. DJ~.Ii lllio~-d.o· Jáuj,i: 'e')es,soas ,de .:slJas.rel~çõeS 

toa.-sete ao todo. Alguns desses irip \;a,:,~!ft~~d~~,~~::~~~~o':~zrt
clientes alo maia C811:lS quo- ou1l;oeo. Mww com o sr. fr~_n~isco ~a ~Uva.C[,ARA '1:1..eclicin...-conteam"tI'ez ou quatro. . HalJl b,u"'CU e'7.3 =::::~ 

PR.:.li, Fpolis, .. 14-:-4-:-923' 

'Un'rttô !, PrettrH13 
FRANCISCO DA SILVA 

E 
ALZIRA FREITASPlISIlI.ImS ~:, I\1GlUIlS U ;S.&L080L 

participam que são noivos 

eanteena toda. OI; ingr.dientel JMdicino.el ~ fpolis,.l4-4-923'I . Ginger ..A.I:e i\.gtla TtlBiea tleQuiuiu:o
-0&0 nos impor.t& o :eou,custo-qpe curam 

• dnpepaiL Não terá V'. S. Clutra occa.. ~-.,..,."'''''''', ., . 
lIIlo ..... curar·ae. limão qlla.ndo e:~ usn. 'Lic{rr:es ~. brropes ~ JoãoF.lIc1anoAl...,.lJ.n· ~ 

~ ge1i~a da Sllva A.lves., com- ~ 
paio introdu.em no se" 0<.0.','0° tod .... oa \11 ~ mUDlcam aos parentes e ~ 
iftCredientel medicina,Jo; q" ~' o Dodem_aj:.1e.T GELADElR:AS MAUCAPERFEITA ,~ pessoas d'e suas relaçGes o ~ 
E qua.. do esses in,r-e("c,,~!"': 5:.0 OS ~ I~ contracto ,de casamento' de ,A õ I no GAR60NIGO 'ti _sua tilha Stella Alves com o a ' 

'" sr. José Pessoa. 
suecos DIGESTl\'CS DO ESTO. í I 
MAGO NA FÓRMA DE PAol'lll1.".S. 'f,"1 aígir pedidos DkVLDcANDJ.DO IlASILVA, Rua,Jolo Pinto n.6. FlorlanopoIs \ fpolis, 13-4-923. . 
&ta é. fonaula d3S Pasüt.l"us do J;r. Ei~ 

2-C 
~~~Mar'". N&o quer ver V. S. porçue oi 

~ 

t;tJ8 

.nas o curam? Tome-as hoje-o&o e.:sp.ue ------,------.-.-~----r.====;;=~=ª~~~~;: 
mais tempo-o seu droguiflta n~ tem. I 

~-.~ ----~. -ji ... i·,&IM
se o CONTRATOSSE 

nlo 'produzir o effeito que annuoci3mos desde que teja tomadd 
eomo manda o rotulo, devolveremos immediatamente o dinheiro dÓ - -DE-- custo-R. Sant'Anna, 2l6-Rio. 

OCONTRATOSSE é ão tem diet 
ites anti~ 

uquidOest C~!IiSEBli.nUGHMFG. Cl'.
Ita. Catha:rina na Tuber"'! (Cor....lid.ted) 

culose e emoptises tomando,-o convenientemente. Pela acção d NEW VOlt: lmmRfS IIONIRFALDistrilme 7;)'1. em prcmio~ iotrato de' Guaco do Sul e do Thiocol,alêm de outros medicameo. 
E ?H:ARMAClAStos de igual vaiar, o CONTRATOSSE é tonico fortissimo e se.,26 de Abril de 1923 ás 14 hOl'as ativo, principalmente do apparelho larynjo-broncho-pulmonar.Pu"; 


107' Extração-Plano P bticaremos sempre um attestado por semana, differente, dos- mio! 

18.000 BILHETES A 8SOOO 144:()()()J000 lltares e milhàres que temos recebido. Eis o desta semana: 

MENOS 25 .1' 
 36:000$000 O Sr. Joaquim de Souza Ferreira, estabelecido ái 


Rua dO. Rinchuelo 421. Rio de Janeiro, curou-se faciH 

ml!nte e, por isso, deseja que todos saibam o valo( 
PREMIOS do C@NTRATOSSE, assim: . 


1 premio d~ 30:000$000 Exmo. Sr. pharmaceutico Reynaldo M" C. de Ara" 

I ~:= glio: A todas as pe.soas que têm t0sse e fraqueza ge_ 


75 '1. EM PREMIOS 

I 
I:()()()$ 4:00et000 , ral, devo aconselhar que tomem o COyrRATOSSE;4 premias· 

500f 4:000$000 pois eu, apenas com 8 vidros, fiquei curado de uma tossI!8 
32 200$ 6:400$000 pertinaz que dois medicos me disseram ser de certa 

99 

2()$ 
I;~~= gravidade. E' o que -sincera e espontaneamente attesto; 
100$ 


760 
3()$ 

900$000 ois jà linha tomado muitos xaropes sem resultado' a[
18 3 U. A. l' premio a 900$000 gum. Joaquim de Souza Ferr.ira-Rua do Riachuelo, 18 3 2 50$ 

18 3 3 50t 
 900$000' 421.-Rjo de janeiro. Firma reconhecida. 


ISO ! I 20$ 

20$ ~:= AttenQão. Quando pedirem CONTRA1 OSSE não devem

180 J 2 • ~NIn. acceitar outro medicamento. 

ISO 2 3 20$ 3:600,u~ • *" Ve~de-se em todas as pharmacias e Drogarias dn Brasill 

ICOO milhares do l' 20$ 2O:OOJfO__ . ~-leSiâ Capitai tia sempre CONTRATOSSE em devo.sito na Droga". 


----..... _ a de Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra, 132-Viaro 
2.500 PR~MIOS RS. 108:000$000 00 Duzia 24$000. _ lU ._WIló 

Os bilhetes são divididos em decimos 
A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece à 


direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que foi 

durante 6 annos socio·gerente da Loteria do 
 Para fazer boas compras é pl·eciso pl'l 


Estado do Rio Grande do Sul 
 melro ler os annuBcios das principaes ca.
sas· commeloelaes publicados u'O ESTADOBilhetes a venda em toda a parte 

Os concessiouarios La Porta & ViScollti 11S;X)lOOOlCX)lOOOllmOllOlCX~IOII:XX:lK 

Administração-Rua Deodo)'o no 4011 ~i 

N. B. Os socios componentes da firma concessionaria da FLORIANOPOLlS EstornadO,õ Fidado, Intestinos .•.••.. "õ 


Loteria de Santa Cathalina, não fazem parte de Digestôes difficeis, azia, prisão de ventre, vomitas, en
outras emprezas loterieas. . _._._._. jOos, dores de cabeça, vertigens. dor e peso no estoDlago, 


. .. - _ gasttalgias, gastrites, hepatites, enterites agudas ou chroni
~ cas-curam-se com o Elixir eupeptico do Professor Dr. Be-I O C U L. I N A. r""'IIE: I nicio de Abreu-l ca1ix no fim das refeições. 

Fabricado exclusivamente com Pimen..tãO..,. não e.ontenl ..•... '. Rbeumatl8mo, Sypblll8. Impureza do Sangue - ________-"-____----_ 
corantes artiliciaes de especle alguma,. conmme B . 

demonstra a analyse feita na DII'1!Ct1t1l1e,4Ie lIydte. Eczemas, darlhros, ulceras chronicas e reboiões, curam- •.. C h' d f ' 8.1. se' com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de : -;. ~ , 

ne ~~.' ~'d:;:';í!;J:;~~-:~:,~~r~~~O .. Carv.lhOT~;:~: ~l!~:~~it~:.eÃ~th:::s. *. II ompan .Ia e umnse Cl"arrOS 
Fabricado escRllluloswmente'· na? O· Peilor.r de júruà, de Alfredo de Carvalho, exclusl- M 6 

FAIIBICA DB MOA8BBS 8fiO .MA}íl:-tWEL v..,:~~:f~!a~tt~.~a~~;~::l\~~~"!e~oe d~e~~:~ r~~~:daso !! "SANTj\ @:RUZ" 
:aIO G.sAN~. i .' aHi'N";u"rasthenia.• esgotamento nervoso R! MI~:'.i.m.. :,s õ~"i~e:I";:I~~~::•."r.~:.r:~c~l'.~~"s~~:!;;!I:~:':;:s.

Pedidos ao Agente Garal pllf!a .eG9' Este.dO M a v.nda em lodas a. casa. d. Ia ordem, nesla capital. 
6 Estado do. Par8l'l4" i' l mOle~~~:,~~;a'::.:~~rl~ómPhgsP~~~~;:;ge~~rv~~sc'ÃWr:dod~: W Representante-José do P. Lima

J 08É F. <!9l.J ~Y1\M , Carvalho. 'Exlraordinario consumo pelos proprios medicos . Rua. Conselbeiro Mafra, 43 
Rua JOiO Pinto, 4-CaixaPostal.42~dri~~opoIis .! fIâ' lem,usa~o ..!'in"\Im'ÃNsID~t~Ij.W8DUZIDA POR VER- Endereço tetegraphic()'-Patl'ol1ma-Caixa postal n. 81 

. OPILA(i1AO MES Inteslinaes, cura raplda e eHi- Telephone, 16-Florlauaplllls• Si.... 13" - - L I' caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares d. T .-
A . 'apa, 11":.ra .Eit,Jb....;.c~....ml~d~:I~d:·::1 :~:w,~l!n;;~~ltgantes. nxovaíspara casamentos 

DI!. . . " Deposltarios geraes.:Allrdo de Carvalho & Cia. ÇOR'lINAS, C?~:t\!'.O~;';:.?8'f.,!8.para Cl\D1I\8, 

julílio Gagego' á rua Joio lPiilte,n.. :·3~a_..tdt re. . . Rua 20 de .. Abril, 16,,-Rio de janeiro VUragem, Slores, ROtileaux, Brlse-'Bd••, tl'llhos para mesase' 
ceber um grande sortimento de .. QB~Q$,.pl\l:a.,iI9l1lens ·S,Pllulo e".MI.nas:'·Nas principaes Drogariâs. muitos outros artigo•. ConfecçRe .sm'tada 
e senhoras, saltos baixos, attos 'e',w.iOOpz,~"JI..; !. lIfedl....te· vale postal"" 'remette para \Iualq " er E.xpo81çiio pel'manente .no ES(,TlptUNO' do 

. I"pr' Preços convenientes. Fazer IIll'Iávlstta .á',:cli$! Ga representlUl~ 

aego. , "~~""~:lOQIOrP'UElysi()' Sirl'l'ôes RuáTirsdentês.2'1 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:larynjo-broncho-pulmonar.Pu
http:e.:sp.ue
http:DkVLDcANDJ.DO
http:introdu.em
http:JMdicino.el



