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:.... nJ N~ '2'6'L 4 ' . 	 .) Redacç/ío e OHicin•• ~Ru. ,Jo.o J'iuto,13 de. morte. · 

~ir~~~~S; ~, K:' .t:~~:~fdto~~~~~ . : " ' T~~::hO:t=t::~t~:'~~~39 	 ~i" 
~~~~~~~~~~~'~~ ~: ~~~' ' ' ' '~~~~~~~~~~~~~__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____~~~~~_~,~' ' ~f~ ~ ' ~~~s~~~~~~~	 ': ' 

, - 0;-.,< : _. . :;.;J }.1;J ;,':"- :- " , .. li ~ · ""·- ·.. l . ~ • - .: c. ·,·;f 
~.~'U'~ :~~~làÇ~~~~l'qt.\ .~ . ;~/ . : : 	 só----';	 t ,.-.---------~-T1m-a 

. IJJ~d. 	 Race:. ::;à~~~2t:~:~~~~~I~ó.pnD MV! I; A:; ~~ :
Lda. .' " ~ ~ üJUOJ1M}HJlUp ~n .!,DL :1 	 Perolas 

;/'0 ~: emplastro .' EicEL~ôit~ 
(cura. o rhcumll ti."mo. dyspcpsi:J., i 
i asthma, anemia, cntar-rbo, ne-i 

EAPtTAl 3óo:'õúõ~I ."= "'JO:~O~ijÓ ~Ur ' J$~OO ' 	 B;;ry 
. ,. ~ . I ; " ", .• " " no~ae;e~:::e~~! ;-yralgoia, (]ôres DO corar:iio, rins, 

~. O~tn~~o'de 1921 ·cstá:;,~e~Jivtmd~ ". C) (tot~l d;-fi mens~Íli<lades a seus. presta.. qualquer pesSoa . figado. pnlmõt's (' Ínf€!'t in os. 


ponbd:ts, cc:-;,:.: r!::.• l,~, r.",: . ~::J . . . . mista.; accl'es,,"i'\o' do jUl'e !Ie 111 010 	 seja qual fôr a sua edade, e tambem fazel·a·ba 
sõc~ e O'l tras f' !lrcrmj d::.;:l{'~ rpe'\ ~" Total devolvido (i·: . Rs. ,B4S:6613$OOO parecer muitos annos mais nova, 	 rCf!1icir:un 1.1c,~: " ... mentos CXtClr_ 
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,~\ .,~. liesultád6 " do&ort~io 	 ,~$e U~::~!1:';r:~i~r:!"f:Jf~:n~~~~~d~~~~~ os pós; i "E' o 
cante e 

",' ! ea.lisado em 26dê' ~fa~,:ço de 1U23 cio :; )I~la 


Numero ccntampla.lio " a3.0G3 G@@~"«eH~ .OOGOtlKtH&)@~ n' roi,o;," 
no 

20.26rltuloS cóntmnpl'a.dos pelo nov:o lJlano, 10.000$000 iSempre heneficos I'~sultados i !"'il, ~,:b:f:iQJa~,~t~ ", ' 
~:: 20.266 2.00C$000 no~ resfnados, tosses, ete. ,. União Beneficente 
:Wo. 20.267 I:OQÚ$qoo G Ooeraria 

t. 	 !te.. ~g:~~~ a 20.271 "(3) .400$000 t :~gg~ggg criPt1:~~~o u:ra ~en:::Je ~e~:~;et~~~~~a~~~dãO, dlgno es ! Tendo ~:le se rea! i7,1f a J" d!.~ 
~~:~ 20.272 a 20.277 (6) 20,O!$OOO 1:200$000 G pes~o~;e~~ ~~;h!efa~itl!~ oOpei~r~rd~nA'n~r~~ pp~a ai Maio a inauguraçJfI d;'s.!tl S.(,rje-
N 20.278 20.292 (:15) 100:$000 1:500$00,9 G loteuse, obtendo sempre beneficos resultados nos ca- m~~~ef~i r~~~~t~ ~~l[~~O~'~~~~)~~~OSl,~'~ 
~~:: 20.293 : 20.392 (100) õO$OOr &:000$000 ti 50S ~~I~;~ss~si2eJ~iS~f:m~r~r~~c~~~f: ~'e eial de 1923 " 19J4. rc'p nos 
Nos. 20.393 a 20.77L. (380) 20$000 7.600$000"" B Estevam Luizda Costa ferreira. fi aos srs. ill Ju5irides. p:-o priet<.
Nos. 20.773 a 22.772 (2000) 10$000 20'000$:)00 @ rios de fabricas " che:es dc Ira' 

2508 	PREMIOS 110 valor total ele Rs. 50ooo:j;ooo Atacado.de lnfluenza BBm ponco curado! balhos em gml, COl1ceO,,'c<;I !: 
PORTO ALEGRE, 26 DE MARÇO DE 1923. Ct O sr. Nicolau Caputo. propriet.ario de lIUla das mai s ~ cença aos seus .o:)..:rJ da~. <! :1111 

J. J. RECENA & Cia., Limitada--~1Itonio. T~val'es leiria Primo D importantes alfalatarias de Pelotas, mem~ro pro~minente O de qu e, nesse dIa. P USSi:i'li l0u v;; 
____'". . _ .___ . _~ ..-: •.,,:....Jft{1OO~-.a-():!:enw FedRT.aL (t da colonia_.italiana: . . . @ commem orar esta daia. 

·TENÇA'-' O '0· Achando-me fortemente 'atacado de dnfluenza, aCOIll- ~ . Secreta~ia;a UniJ.? ~"::~'-~;S~;:ATf. 	 s& panhada de rouquidão, dores das costas e peito, tosse «e- t: Operaria, a rLl J S,dG.1b]". "-1"'
A Lista contendo todos os titulos cont...:mpladis por ord-em de. localidades acha-!'e á disposição i pertinaz, recorri ao Peitoral de Angico Pelotense I"Inho n . 4.i 

-	 interessatlos em nesso O ~u~~à~s ~~ :!~~~rs~ff~f~~~~~s~i~í~:n ~~~~rd~d~l~l~t:~~e i~: O Secret"no
.EsCl'iptorio-geral, Rua Trajanú n" 12, caixa po,~tal n.S t) formaçãO de quem se achar possa semelhantes condic"e, . 

. ....4gente geral: L YDIO LInrIA. lt firmop~ltt~~~e~t~~ Setembro de 1921. 

NOTA-Q proximo sorteio da Serie liheral(Novo plano) será rea1isado no dia 26do corrente. O Nicolau Caputo @ C lub de Regatas

AVISO- Gummunicamos aos nossos prestamistas que não nos responsabilisamos pelas faltasdos nossos Vende-se nas boas pharmaclas e drogarias do Estado. 'fAld L " 

cobradores, devendo por isso, quando não procurados, effectuarem se us pagamentos em no sso escriptorio. D Em Cuntyba na Drogana Etzel & Siegel e outras casas. ~ O UZ 


:10:. NOTA-De accordo com a nova lei el1~ vigor, desde J~ll ei ro de 1920, todos os premias soffrem. Fabnca e DepOSito Geral : Drogana Eduardo C. Sequelf8 De oràem d ;o Directpria, COll'!
o descont& 	 de 10010 para pagameuto du Impusto respectivo. @ Pelotas, Estado do RIO Grande do Sul. vida os srs. :'ioci..s e cxmas. fa

.-.' ' "'l- .! ..t ...S':=.,.. ê ,;l;,...·... u:.a eé.,.. lá Gj E1U FI,ORlANOI>()LIS-Rodolpho Pinto da mili as para ,,"isli rem ;i mi ssa

dIWi-. tiI':'" ,.. <w"'; .'''''W 	 @ Luz c outras casas qu~ este C!l1b manda celcbrélr iiO

3_P·raça IIDalevlde'"o D-~ N@Oiit@H~O@~@lH@" ~~a;: ~~ C:;~ed~~~Xi~~'vis~Sr ia~ 
~ -- - . 	 --- - em intençã(J à al111.1 dn 5eu ouc

Endere'lO telegraphico RECENA-Caixa Postal n' 84 DIPLOMATAS nllli{íI;O~~ 'lll'~tnra ~~~sa~~,~Od:04A~:I~li;;~~~rike~~ 
Telepltolle 1086, Central 	 IIlJ lU Ilu lH I) ti seu fail eCl mcuto. 

N. 20 	 Em 27 de Abril de 1923.PORTO ALEGRE 	 I'" 	 M A R C A V EA O O Cigarros de Luxo Orbnd",U'rasH
1 Secrl!tano 

...OHGHO"@fR"H@~H~@

i A "()aS3J Cllneo" i 
I 

I Recebeu pelo ultimo vapor grande e .va- : 

O riado sortimento de sedas em 20 CIII'es ~
i dUrel'ente,"" para vestidos e forros, CIt"l'- «ta 


meutSe 8upet'iol' preto e branco, e muitos 

enfeites proprios para vestidos <Ie Outo

no e Inverno. 

·. 11 	ArdFlI~ PI.l", I. I~~r~r!ua~ali&· .iI . Telephone n. 15~ I.o...o_._._o~oo.' 
.~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:FedRT.aL


L 
f'<ii-

Cura losses: bronchites, Influ- E'infallivel :para 

, eozas e molestias do , p~ito em expellir 08. vermes
IToIUOI 48 horas. .: ,.. . (10mbrigas)

A' venda em toda& as boas 

L~l'iI_:..h... .. ' ·\"'_oIiOAI<!·ll1~",enSi:i»~«Iell!mM",III:!>à.. . .. :",g_:: arte~r"':ll>i:<ij:s",~_~.~ug":><I:":"'·õ~ei»s«l' :o~a'><I",bo""la",~ haO$:",~~C",:es~iI!l~><I:.....o ........................-. ~ 

preparatorias do 

Dl. OIil8ira I Silva-"Bapublica" , Senado f:m~~m~~~o~~';,":!I~a de No Club Concordla o Grande Remedio das Senhoras 
R!o. 29 O Estado. O S,enado amanha, consagrade ao Operario E' A ' FLUXO-$EDATINA

Cá estou de posse das bravas realizou hontem ,3 sua pnmelr,a\e ao Trabalho, a Liga Operaria' Dotrlumpho obtido por Mimo 

e breves letras, que me d20 por sess~n preparatona, sob a prcsl- Beneficente, Feahzari na sua 50 Ruiz nJ theatre Alvaro de 
 Porque cura Colicas Uterinas em 2, horas, Sus- ' 
finda uma questiúncula em tOr. denCI3 ~e sr. Antonio Azeredo, séde social à rua Tiradentes, Carvalho resultou o pedidQ da: pensões, Hemorraghias excessivas, Inllammações, 
noda herma pgr levantul Luiz secre:arlado pelo sr. Mendonça uma sessão solennl em quefa. repetiçao da sua brilhanteconfe- dos Ovarios e toda~ as doenças do"Utero; 
Detphino. IMartms... larlo diversos orad~res. rência. que de\'erà effcctuar-se '. Na edade critica :das mecinhas,. regUla .ospe

Ainda bem. O expediente fOI I~n.go, cons- Muito agradecemos o convite amanha., terça-feira, pelas 8 1/2~, I nedes mensaes, e nas senhoras evita es Tumo'resEssa picuinha de hermas e 10- I,,:ndo de todos os OUICIOS rece-- que nos dIrigiu a Secretaria da da noite, n~ Club Concordia, sen Uterines.ciedades Iiterarias, podia real- bldos durante. a~ fénas parlamen- Liga. pa'ra assistirmos à referida do a~ entradas gratuitas e po 
mente de5embocar em paraR"ens tares e dos dl'plOmils dos novos sessao que deverá têr inicio As convIte. Nos Partos, diminue as Dores e as Colicas e 
mal assombradas, capazes de senadcre~ eleltos~ que Sa0: Bue- 20 horas. Como dissémos, Mimoso Ruiz evita ~s Hemorrhagias, Antes e Post Parhtm. 
arrepiar os cabeUos a um calvo n? de Palva (Minas), Barbosa ao aprese;ltar os seua cumpri Em todas as drogarias do Brasil.
qualquer, por valente que fOise.. Lima (4.mazonas). Cl!nha Macha- 1(a Unlíiu Operaria mentos de despedida e de agr:t-

Graças ao anlmul 00111, sem- do. (Maranhão>, Pires Rabel!o Realiza-se .amanha 'na Unllo decimenlo, foi solicilado por 11•••••••••••••••••••~I2I••1 
pre respinga0, do verbo latino (Plauhy). Ferreira Chaves (RIO Beneficlente Operaria, a inaugu- grande numero de amigos a repe • 
(haja vista o camelea.o Juvencio), Orande do Norte), Octacilio ~I- raç1~ dista sociedade e a-pússe tir o seu interessante trabalho 
fOra bem posslvel uma p~ga com buquerque .(Parahyba) e Pereira da dlrect~fla.~ eleita para no pe- ao que promptamente accedeu 
chispas t aUritos phosphorecen. Lobo (S~rglpe~. . riodo SOCIal de 1923 á 192.... diri- penhorado por tio captivante " ti." J 
tes, cuja polvorada envolveria .DepOlS de hdo o expediente, gir os destinos da novel asso· prova de amiz::.de e apreço do wl "i ca ui "I~ite" ,r;os jusladores numa nuvem cle fOI suspensa a sessao, por não ciação, povo catharinense. 
batalha . haver oradores. Foi convocadl Devemos, entretanto, notar que 

8ello-horrivel! outra para .amanhã á tarde. O Estado é a primeira vez que em Floria- Rio 29-0 Estado-Diz a Noi. 

Ji 
<a Reviveriamos, caro dr., os per- A cumml~são de poderes ta~- Por ser o dia 1 de Maio, COR- nopolis um conferencista repete te eQ)' um dos seus E'cos: 
~ i. aonagens de Homero,batc:ndo-nc!I bem se reu01rá a~anM, e depOIS sagrado ao Operario, O Estado o leu trabalho o que muito deve -Vai funce.iooar o novo appl

.; 
I .s .. com as armas forjadas por Vul- em sesslo I!'enana.. ~ commis- não ser:à publicado amanhl. reap· lisongear Mimeso Ruiz. relho emissor, engastado no or
:; ~ CI"O, crlspos e confiados como s~oestà asslmconshtulda: Fran- parecendo na proxlma quarta- Para a repetiçâo da confêrencia ga~iSRlO do Sanco do Brasil. u

:z 	 ........- DiJJ~. os que sabiam haver, de banda CISCO SaJl~St Eloy Souza, Carlos feira. a directoria do Club gentilmente A este proposito se erguem dos
.: 
a banda. um exercito para refor- Cavalcanti , . Soares doS; Santvs. pÔs à disposição do nosso con- exercitf's de opiniOes. NAPOLEAO 

çar o eotrechoque do pré1io. C~sta Rodrigues, ~auro Sodré, frade 05 seus espaços salões. De um lado. os que auguram 
 vEMtlU os povosPuf I M11uel 8arb?sa, .Mlguel Carva- Cobra d L o Concordia terá al11anM umi um futuf\) depressivo para os va!., 

~ 

lho e Ol.ega.rlo Plnt.o. . nça e U? das suas noites de gala, para o lores em circulação; de outro, os 

No caso Juvencio - nlo me Na pnmelr.a r~lIn!ao a commls Sabemos que a Empresa ar- que irá con~ribuir a presença das que asseguram que o pais vai 


toca. bem o sei - como profes- Si,? fará a dlstnbulção dos pa- rend'ltaria dos serviços de luz e damas gentis da nossa sociedade :ladar em ouro. prosperidade es 

~ oEMPLASTRO 

lor, que sou, de vernacuJidade, pelS, dará prazo para a sua apre- energia eleclrtca desta cidade e S,mart. tio galhard?mente apre ta que ha de deixar OS outros 

muito me interessam 8S rapari- sentaça.o e contestaçlo. Caso na.O concessionaria dos mesmos ser- .::tadas pelo poeta nos !yricos ar povos de beiço c<lldo. 

gas do quatro com sapato. appareçam os contestantes, os viços no Municipi!l de sao José, roubos da sua sentimentalidade -Cada um de~ses exercitos se 
 PHENIX .. 

Nao é juvtncio o primeiro que relatores poderio apresenlar os procedendo de accol'do com o quando faz o estudo psyehologico ' prescnta cheio de bons argumen ,
deplora rimas e verSúi martyri- pare,cei~s. . Decreto n. 15.996 de 31 de Mar- da mulher cathé.tinense. los. garantidos pela cai raça das VE-NCE 9UAL9UEA 
zadol. A prtmelra sessão comparece· ço de 1923. publicado no "Dlario Porque o seu trabalho gira qua alle!laçôf's lindissimas e pelas DO~

Já o Camlllo. no CaTar em ram apenas 15. senadores. mas Ornelal" de 5 de Abril corrente, SI todo em volta dos gloriosos trinchelrds que os tratados e com-
ruja... bandarilhava um poeta, achlm-se no RIO 38 delles. assignou na Delegada Fiscal f~lt0:6 d.a nossa Hislori?, vão ser pendlos financeirns defendem CURA ~TIS""O,
pela presteza dêste em rimar um _ __.._~_ um accOrdo para a applicaçâo dlstnbuld.os a!guni conv~tls pelos poder·Jsamenlt. PORES no PElTO••u COSTAS 
rol de lavadeira.. Ha-os assim. nos taloes de recibo, do impos- estabeleCimentos de ensmo. cNã. ~ facH opinar. escolhendo nos RIrP.;,ASTMMA,ANGlltA ;,

Olhe que é ter capacidade I DEVOLVE SE to de consumo de luz ou força Sabemos que o Snr. Dr. Abe melhores alvitres, nem mesmo é LUI<IBAGO,C09UELutltE. ' 

Da José Agostinho de Macedo, . - ~. (por medidores à forfait), de I~rdo Luz, superintendente mu tempo mais de descutir o themél. ,
EXtSTE AA50 ANNOS

inimigo -roaz· de Bocage, di:l: O DINHEIRO accor('o cem o Que estahelece mcipal e governador da cidade -O apparelho está armado ·e ,,Mendes dos Remedios 'iue fazia a quem fizer uso do ... PEITO- aquelle Decreto acima referido. vai onerecer à directoda do Asy vai tunceionar no l3an(o do Sra 'Í~ 
versol com a mtcanica desen- RAL BOUSSELET~ e nio alcan- Esse imposto. que começará a lo Irmão. Joaqui m a publicação sil, ~ c:an d o com o pr vile~io r-x
valtura de uma lançadeira de çar o resultado desejado. Ma.i s de ser cobrado de Abril em dianle. em folheto, da conferência d(l clu~lvo de emiuir. Resgaiarà as 
machina Singer. 15.000 pessoas completamente cu- deverá ser pago do seguinte do nosso confrade:. revertendo o emlssOes do T hesour(l, lastrean · 

Esopo, o das argi\'as fabulas, f~~~~t:~a~~lu~ffi~~~i~Od~a~~E.tl7rÕ~ modo: producto da venda a favor da d o~as com euro ('u com titulas 
se vivesse. como escravo. jà tal~ RAL ROUSSELET, em todos os Por kilow3tt- hora de quelle philantropico estabeleci- que o representem. 
vez libeíto. aproveitaria o lance casos de TOSSES. M dos maiS Luz $005 mento. E.' mais uma captivantc -Altingiremos com isso a éra 
pittoresco ~as bisonhas criadi- eminentes MEDICOS atlestam lser Por kilowatt- hora d~ prova de apreço dada a Mimoso maravilhosa do papel conversi · 
ohas, mal ensaiadas no corri, o ·PEITORAL ROUSSELET. que energia (for,a) $002 Rui,. vei! Locom t· " d 
Queira mister de escandir e rl- supera a todos. Leiam com atten- Quando o regimen de Luz fôr Reccmpensando estas provas -Além disso, o apparclho ban- Olvas para ,a queIma e 

mar causas de portas a dentro. ção o folh~to Gue acompanha o to tortait (por contracto), será de , a"!i~a~e e carinh0, Mimos.) cario serà a valvula de seguran· carvão naoional . 


E nao vive Esopo I Tamberr. , frasco. EXIJa o .PEITORAL RO- cobrada a taxa de 5°10 sobre os RUlz IntCIOU os seu. estudos para ça de todas as aperturas. Rio, 30-0 Estado-A Estrad.1. 

se existisse. Irucidá-Io-iam, nao ~~SELETt sem ql~e vOi darão preços respectivos. 11 hctura duma peça hi5:orica eInquiriddo os transes que nos de Ferro Central do Brasil vai
J 

" 

em Delphos, .ás ~~os engrifa- lu~~~ ~~a ~~~daq~ q~: es~ra~á;à 	 ~lJmarlablaelxd"',nddreins,.~n".dSaObaroe ~AnnUn"eilla aq~:~e~~~~armre'cindãoo fa lta Qbuem se em bieve abrir concorrencia para
das do Juvenclo c,artlsfa... ,vosso estomago esperdiçando VOi-	 . - para sa er co o for . t dI' 

Já que Esopo chegou aqUI, 50 dinheiro. DA PALAVRA paI do Rio de Janeiro, cuja pré m.o só agora foi adoptada essa ara neclmen o e ocomohv~~ 
pllos cabellos, queria eu per- mJére o nosso confrade portu lnaga magnifica e de tão fulmi- p O o seu tráfe.RO'. _ 
guntllr ao bom dr. se lhe tem as guês fez Questão se realize em Dantes effeitos. s.r. dr. ASSIS Ribeiro, :;aclual 
fahulas, na rica bibliotheca que Dizem os occultistas que os Florianopolis, em beneficio, me .Um phenomeno ao m 'á sub-dlrector de locomoção, pro~ 
o dr. habilidosamente annuncíeu Café, burbearia... que sons têm côr; e eu digo que as tad d A I I ã J se póde rp. Isl ' . enos J pOs ao dir.;!:ctor da Estrada ~ue 
outro dia... . falta 01a1. 1 palavras têm peso e: teêm tam- me:adeoa f?v~r ~~ HOS~~I~~i~~t: apolices do tfan~~rd~ â ., eOIll as lC?comoti~as devem ser emogo

Quem possue Ronsard _ com- ~IO, 29. O Estado. Ao pé da bem medida. . cidade, tendo-se offerecirio para .Bouve por ahi mui~:Slgente condIções ta.'s de preparo q~e 
pl1to _ Montesquieu e Voltairl. sahnba do. cafê, na Camara,aca- Antes de exterionza~ Mm o seu desempenho um apreciavel que empregou centenas de conto~ pos~am queimar. tambe~ carvao 
n~o fie despreza de possuir a bOI b.a deser IOstallada uma barbea- pensamento, devemOl primeiro elenco dos nossos mais app1au- na esperança de alta. Para essa- naCional, POSS~lRdo, lnc~ush-a
moral de um fabuli,ta d.:.s pria- r~a, onde os deputados se rl1pa- medir e p.es~r as palavras que oIdidos amadores. não ha duvifia O a Ih . mente. o pulverizador. cUJo em~ 
cas eras. rao. I~a•. exprtmlr, p~ra que, .ao at- Mimoso Ruir tenciona deixa Sor foi uma sal~açfc!'ar~ o emlS-

I 

prêgo na.nossa principal via-ler· 
Grato me fOra registar em Estreou o novo estabelecJmen- tingirem os OUVidos alheIOS, le- nossa lerra na proxima Quarta~ isto por enquanto.• ml agrosa,- ~::~ltt:::'o;fferecido os melhores 

Fpofílh um cultor ~sopea1io, ca-I to o representante cearense FIO- _v~m no seu encadeamento harmo~ feira, levando no coração as pro 
paz até de o '#'frter, á la Bruye-, ro Barthol~meu. que instituiu nlco e claro, o fructo de uma V3S de earinho e hospitalidade __•.._.._ _ _-------0. ___ 

ir., para OI sereno. moldes ver- rogo o re21me das "orgetas. verdadeira. andJyse, on~e o sen· do povo catharinense e deixando 
nacuJos, no bronze da mais luzi- 10 e a pohdez. denunCiem que é em Fl~rianopolis a amizade fran- Serteados que chegam , Véra Cruz 
di. aC,tualidade. . uma co~sciencl~ Que se manifesta ca, sincera e leal de grande nu Chegaram hoje no XII do sul Reahzar~se·j domingo proximo 

. Repito: dI., tem E!opo no ori- Os trabalhos pJ eparatorlos Medmdo, pou;, e pesando as mero dos seus habitantes, enlre do Estado, cerca de 200 sortea~ na E.greja do Menino Deus. a 
Ilna' ? da Camara palavras, alcançamos as luzes 9S quais se contam os que nesta que vêm servir na guarniçlo fe- festiVidade de Véra Cruz, que 
. . . . . . . . . .. Rio, 2g. O Estado. Com a pre- da prudencla e as bellezas da ca~a trabalham. deral. constará de missa solenne e ser

Aliln df tudo, oulro obsequio. sença de 38 deputados. realizou circ~nspecçlo e do decoro... A' directofla do Club Concor mão .pelo reverendo padre Jayme 
Sou professor, e dou 'I vezes hontem a Camara a sua I" ses- . EIS porque 0& homens. mdls- dia lenviou Mimoso Ruiz con ---- Camara. 
lulas graluitas. Tenho commigo sao preparatoria. ttnctament~. têm grande recelG vites para todos os socios ~ suas Excurslonlsta.s em c 
um pnncípio de caridade, toda No iniCIO. o sr. Seabra Filho d~ :e mamfestar, temor esse que famllias, tendo distrlbuldo bas- visita á Exposl..ão - , .C 
chnstl:-é o de ensinar aOI igoo· prrguntou á mesa se ha'/ia ex- ~ vencido por um grand~ va- t,.ntes pelos meiflS intelleetual 'I 

ran~es e aprender com o~ sabios; Ipedlenle para as sesSOes prepa· orQou uma grande ignorancla. potltico e officlal. Rio 29"":"0 Estado-AVisam de COI~HOS ~ ::~:~:~: :::: C~:'~i:: o~~::o~ ~f~r~~·s ~~;~h:s ~~sia°nf~~~~ Q:I~ ~ur:e~o~i::~eq;~Ofu~~:~en~o~; diaAs:~lt~e~~~~~~h~o~~a~t~~C~; B. de AJíes que. a bordo do To: 
Se o dr. me pod!sse mandar guma cO!lJmunicação.· a la, responsabilidades de quem grande brilho e imponencia, como m.aso SIToll, partiu pan o inflammaçOes e purgaçOes. COl 

IS crl~dll.. do JuvenClo • re. Do e)(pediente constarlm os escreve ou fala . justa recompensa oi prompta anu Rlq um grapo de excurdenistas LVRIO MOURA BRASIL (nome 
L 
CdacçJo. do ElTADO, eu.lhel mi- diplomas dos segitintes candlda O mun.do. porém. é, fiCO de encia dada pelo nosso camarad; da Camar~ de Commercio Italia- regislado) Em todas as phar

nJstrana I ÇOCI de mttr!CI e uma tos eleitos para as vagas exlsten- tudo, pOIS tambem eXistem h~- ao pedido feilo pelos seus nume- na, em viSita oi E~posfçao. , macias e drogarias. 
pouca de grammallca nacional. te!: Aflonso Penna Junior Edu- l1!enl que i~n~ram atê: esses ml- rosas amigos.

P6de mandar-m'as cá? SoU" ardo Amaral e Leopoldlno' Viel- nlmo~ p~ltlCIPIOS de senso co~. _____ · · eito OI teuS bons officiol la pé ra (Minas); Olavo Egydlo, Car- mum, e, entlo, quando elles fia0 -, 
das mesmas. com aquC'lle Intuito. doso de Almeida e Cenr Ver- recebem uma educlçlo luperlof, Aldo Luz 


Seu, cnrdialmente, gueíro (8. Plluto)· Arlhur Manina tornam"Sl ~endedore8 ambulanM POMADA 

F (P á) ,S . - . te. ou pehtlquelrol; e, quando · . BARRJ:IRtm FILHO. (f~::~:mb:~:)' iJfr:~:oW:ylf:~~~ Hlhol d~ familias . de r.curso,s ~clad PfaSISlagle m do 4' anniver- "Minancora" L 
b (8 hf ).'LiHi . .' , que lhes. dlo um.-educaçlo :mo- ur o o a ec mento do seu pa· 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d (;aO a da). , ~OIPho Collor d.lar, lorna",-se . IIle..lo. "O<:OI, Irono, o, Club de Regat.. -Aldo 

o ran e. . .. . ' barulhl:ntol e cabotinos E' que ,Luz· m.n~ari rez;tr missa ama-


A cutis e a Belleza slI:·d:I~~~e~"'"::~: :s'i~~:r lr. f Irr••pon••bllld.~e, o;IIIjiIda da ~~:VI:~;I:. hur.. n. Oolhedral 

O creme de cera ptlrlflcado pleltos.reallzadol em. 'Yltriol" Ea- fu~~,:::i:::~~~r~~~~: OI torna .'! :••• _ 


é tadol pari!, pretnchlme"fC)·"d38 Esses 110 oS I.:mic06 que J no- ' 

, C? mais pú~er(tso renovador da vagas exlsfe'!'es, ram·que as pal~vras têm .pe~oe' .Movlme'D.to do Porte 

cut~el~ec;a~als poderoso auxilio tem.nledl~.a;..pol~ seus : .~p.lrho8 : ' · " :i;~. . · ~ 

da 	 Di.lribuldQres ' PlAN~O "", ,'. d••••lrado• .pareçe fazer.m ,ques- . O paquele -ComÍIIlnd.nl.Mi~ 


Fro.nk L1oy(1 Ii~e, V d · . , .. ·0 .;, tâo ' que todososco,nh~9am .co.o .rand(1. deUoyd IrasUéJro•.. che_
· . • • ~ 

Rua da Alfan,jl!'I!la.l08 . ' I1!> pr~8umpçOSOIJ' , ~nsenlato~ e des- gar'
eSla~n ~I'fe um pi~-n~.~ní '"~i'feB amanhl de Laguna."p,ttol 


RfO DEJAN IRO o. n ormaço.l', '. :"'" , 0-, fruct...ls. ' , ~.II.alaby, S. FrancllCo, Paro·.a 

cayuva 50 A. .. . Artbur Oalettl gu., Santo. e Rio. ' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ES~U.	 .oa o.. ia .\i~~ . .?t!T!!.camp. R . .. S .p r~ria BenejiceQfe de Santa :Rea	 ' ~d:l~~ek~lnelrosIVi ,-"", ". .s. c . 11 , ..-s~ro o..j' U,It..im S Gnot.i"c·dla do \Liga o .e.. 
'."" 	 ' .' __ , " ''' . _ . , da rua Bocayuva a ,berlura da 10 ran e ' ".-' Catharina 


Rie. ·29.-0 Estado-Quarenta. , ~ ._:: . .... "- " " temppra~a d~;:;pprtlVa dest~ no, .P~,.~l.egr.e" ,,~p-:-o c E~.t!ldo-As . , . ' . . . . 

• ,oito alumnos das escolas supe- I . ' ,; . :,;: com ' úÍ1\ mat.h ele to . I forças de P"m.no cheg.ram a . De ordem da I?1.rectona, co~v!do a todos ,?S srs. 50
riores de B.llo Horizonle estio AlllllVelsallOS :" I~" .s elevens doFIGU [Passo Fundo. ICIOS e exmas. fallultas para asslsÍlrem á sessao solonne 
desJe hontem nesta capilal em .' , ~. tlLull e do TRAB -Praças do batalhão de Lucas Ide commemoração da data do Trahalho ás 20 horas (8 
vJsita amistosa aos seus collegas li'AZEl\I, .~NNOS H.9JE: F. CLU.B.. IMartins assaltaram em Pelotas a da noite) do proxlmo dia I' de Maio ' 
cariocas. . 1:'rehmlr.arm~nte disputaram redacçãG do Rento, ferindo a ti- • 

Visitaram hoje a Exposiçao e Senhoras: uma partida os segundos qlla- ros o redac!or freEhano Trebbi O l' Se<:tetario 
. muitos pontas da cidade. Mana Amella Barbosa, Mar- dros de ambas as sociedades, jo- -M.ulta~ famill3S têm abando- Gustavo Neves 

A exrursãl) dos academicos mi- ganda Laundes Duarte Silva (' ganoo Q ·conjuncto flgueircnse nado Palmeira, por constar que , . 
neiros não Ob. edece unicamenle Cath.nna F~rtini AngeHe. desfalcado de. quatro .iogadores os revolucionirio. estão pr'>ximo Os trabalhos da. commtssão Di·~'I'r~ tlIl'U'Jft ~~r8 !rl'D 
áquelle fim cordial nem tão pouco q·ue não foram substitu'dos, dali de poderes do Senado I lua W 6U aw li 11 ti w_ 
se restringe" espectaç30 das no- SenhurItas: que foi causa directa de sua der- -Consta em Montevidétl qUf' Rio, 30-0 ~sfado-t:.steve, Impressionado desde o principio 
vidades que a metropole brasi- ZloIlmira Sii oJ 3, . Irene Nicolich, rota D.ar quatro punto;;" zero_ uSorev01uciunarios prenderam Ne- ,euntda'a commisSAo de poderes Ida sua adrninistraçlo com as recla
leira póde offerecer -aos ~atriclos Othilia DOfnbusch e Arabella O Jogo pnncipa l, disputado pomuceno Sarai va. do .Senad.. J a fim de tom..," co- !maçõei de Norte a ~!..i.1 sobre a !slta 
de outros pontos d" paisj'cbece- Martins. entre as primeirz-s e4uipes, não .~_______ nhecimt:nt~ das eleições de di~ ! de moeda divisicnane, o sr. !Imil-
CE;, sobretudo, ao lançamento de corres!JOndeu á expec tdtiva pu- versos e&lados. (tro da F azenda tratO:l de e5tudar 
uma ideiagrandiosa no intuito Srs. blicl . Ambos os quadros não de- Os aviadores do -raid- Apresentaram-se os candidatos 1~s.o.lmentc o caS0 na COIsa _da 
de · c.ongràtulaçAo . ~e todos os I Coronel ~eptim!~ ~ugusto \V.er· scnvolveram technica aprec~avel, S. Paulo e do raid Cuntla Machade, Octacilio Albu- ! Ae~i~C~I~~~~~~O~l~;!~iac~~t.:~;:~i 
gremlos a que se filiam os estu- " er! Henrique Sllileua ~8 V~lga , mórmento o quadro campeao do Curitiba querque e Pires RabelJo . I ttm um f'deficit'.' de cerca d.! 150 
dantes, para a completa effiden- Julro Barbon, Jaym~ Carrelfão, d,o anno passado, que chegou a R' 30 O E t d A A cúmmiiSaO .delibereu da r o Imil conto)"; de nU, df' moed", di vj 
cia da classe. Eduardo Santos e Aecioly Sant'- incluir em seu numero jogado- d _,~o. 'b ,53, 0-----:' esqu;- prazo de 24 horas para a apresen-j5ionaria, iS~oé, de pequenQ'vakr~ 

Chefiando ~ embaixada, veio o Anna. r~s do team· secundaria. Apesar fi ~ 'pD ~Dgd' que se aC.1 tlçao das contestações, Por is:::.o, I Este "ddicII" ~ e vem formando :Ia 
engenhe1rando David Ottcni. - dlss'J, a lucta esteve mais ou em • a3u o'f .eve regressar via hoje, á 1 hora tomarà conhcci- ! eerC,1 de 8 êlnllL.'; ..};'esslt pcrio I() 

Dr. Tavares Sobrinho mc:; \' ,~ renhida, t::rminando pelo aerea n~ íI - eira. ,. , mento dellas desapparect!ramd<;..~ : rculação cer::aI 

Trao.scorre hoje o ann.h.'ersario empale de wn a um, quando se O aViad or Bento .Rlbelro fara Caso n:lo haja contestações, OI 'dt 8Oftli1c~n:IJS. de .m~ ·:>da ele jl~a l a, 
~~~"i):}t.~~ nahhclO do nosso dlstlncto pa. presumIa Já uma vlCtona do FI o seu reglesso por vIa terrestre, I I I - i 30 llill con. l. n~; (·e n! ck ,~ ; e u di:a

. - ~ '"" - d T ' 	 - Visto o se qpa elh har se re lares apresen ara0 seus pan:· 1c -( 1 " d '0 '1 .~	 tncla sr. r avares Sobrmho gucirense empate motivado por LI a r o ac - . d' t t cr<. an cer..., c , :,·1 CC.lll;'). S.IO 
loio Lobo Haberbecli. desembargador do Superior Tri' um cochiio do guardIão Adolpho, desmantelado. . ceres Imme la amen e. .o1a~ de l:;1oou, 2$(~?" . :. :~.:J~í!li :$í·.. ,~ 

partiCipa a seus parentes e bunal de Justiça. que até então se mostràra de uma C O aViador Aroldo contmua em ---~._--- I:t~~;a ~:~~~ f:~f/~~~~lI:~ ~lO ~, !i~,' 
pessoas de sua amIzade o Ao .lIustre annlversanante O segurança e golpe de vista admi. unhba. estando em reparos o . a fa.rtc'ção da it]('e,l:l d·; ,:, : ...1· a~I. contlacto de casamento de

J 
I 

ESTADO envia sInceras fehclta- rave lS, seu apparelho. odIploma d? socio h(]norariO\Nesse p~rioLlll não SC,-- . fab~..j~ ~I.!..a:I :~a 
sua filha NA.IR com o Si çOes 	 Jogou melhor, sob o pont() de _ _ por serviços prestados meáia de 5. Ot O : ( ,I~r) ). , 11<:,r Jn!:O, 
fIanclsco Müller. -- vista techmco, o FIguerrense ao 	 á AvIação não se tendo cuidado do "di;ic;t"•I Fpolis , 27-4-923. FAZE3I aNNOS AMANHÃ: qual coube a parte maxima dos Loterif\ l('ederal Rio, 30-0 Estado--Recordando qu~ assim Sie form ':>,vl! í.:e líI1". an '10

::I : ~ "'o!i.~ * ataques. mal !ematados . . N os serviços prestados lá Aviação pa;~ O\lt~G. Dast,l h. m~r~r, . ~'.''; un 
~. ~ ...~~~ Senhoritas. 

• 

Ç> Trabalhista apesar de mais umero da sorte graAde, da Nacional em varias emergcncias I! 9..2 . .. pe11as se .~.ab~: :'_'/l.l. . . .. 
~~~~/. ·t.· . Nair Haberbeelí ~ M ' d S" F I' S T I tremado e coheso, apenasdevell loteria fede5ra11 '4xt6raigda hoje; pelo governador de Santa Catha- ri~'~a~~s ~~ . ~~~e~ird ' '' i''t~a.

~:",~'" e afia ". I,V3... ~ Ippa . e· 'J goal ~o empate mais á sorte • rina, o A~ro:C!ub Brasileiro offe- caram-se ctrC<l d e \:oo~w:) a 'íI :I'.' II. ,'
... 

.
~ . 

,
Francisto M.Uer xelra e Mana Vl.al!, Que ao Jogo poStCl em pratica, _ _ _ _ recerá amanha a tarde, ao dr, Hcr- Deante da gra.... id ··Je da ." ..' P -. 

~~"j.: ': parti~ipam Que ~ão no ivos. Sr,,' Em bre .... es dias, talvez, tere- c~~~ ~u:~tr~maa d~edf~~~a ~~i~l~~ If?ram tomadas prO;;lPtClS p ~~t~ :~~. :~ 
~i1I. . -,,: . -.,. Fpohs,27-4 - 923. '1". H t L ' , T I mos o match re\'llDc.b.. entre am- Altel"açAo na lUCe& ~iO bonora .* P elas. Estavam fuft cd onando tres'-~

....;: . rakanoo ~n o r: o. el eO' e ~- bos os distinctos clubes. do Sel1ado n . machinas n:l. Cll r. r agem d ~ moc1 ,: s. ,-. 1 --...,_...~ m~co ' . :,rcla: \.apltão ctavlO FUAccionam hoje d c ,~ m;;C!I':l::;' ("1
; _~' ; " l _ _ ____ Cabral e dr· DJalma Moellmann, - ----. Rio 29-0 Estado-A mesa do nhando moedas de ;l1i.l~I: :' !:O c de:... . 
~ f Senado vai soffrer duas modifica- ~Iax prata. 
~. 1 M'fB ta - I ViajaHl~s ECZEMA çoes! visto como os senadores Checou hoje de Laguntl, o pa- Estão ' ~1l <!cce!er~d ~ L·bric;>ç,:a 
!i~ .J am 8 çao ao ganora Em no me da humanidade soffre- Abdlas Neves e Moraes n:lo que- quete )!AX da Empresa Hoepckt', notas de Boa:), 2~ ()rr " 5: (:00, i \dJ lU 
...... Pamplona DI'. Ulrsses Yieira dora, 'Iradecendo sinceramllnte a rem continuar, respectivamente, e 205000. 
u 	 - Está :\esta C;\pital, procedenie des,:obert!l .e. preparativo do~VOS50 nos cargos de primeiro e segun- --+-____ _ .O Sr. Ministro conta co m o ma_

Rio, 29~O Estado~Por moti- ~~ei~a~m~~I~~ ~J:'~'ga~~ ct~ l t5~~~ ~~~J~~~o~h~~~n~~ ~~~:e V~i~ul:lí~ d°ft~~~:t ~~:~ está assentado ~ GOMPANBU DE NAVEGAÇIO ~~~~lless~~~~~i~3bJ~~~~o ~~.~ l~ :g~~~
;:Ia~~, t~rs~~~:ta~~s~:~o,P:~p~~~:~ pas~j:. ~~::~~~-~à R;~gu~~(j~?:; d~ar~~e~ll~i~~ :~~si;l~rol apenas, cen~a da sua substituic30, mas, «LLOID BRASILEIRO » ~~~e~~~~ n;~~h~:~~~~ Sil;~:~;;1~~~~: 
di d E I M I 	 no rotto, que I' i ZO:b~V~edC<O~n~:~ segundo o de5eio do~ dirigent,es p~o. Mesmo f(lbr icamlu fvrú do
b::c:~;in:osasc~:nifr~~~~~or~!~ em f! ()rian ro p(lH~ . curlos medicas. do S~nado, a .mesa fI.carA assIm pais, não se tl;?ri;:! esse resultado 

alumnos do corpo docente dos • . Tendei em mim um propagandis- c.on.stllulda: vl~e-preslden~e, An- em mcnor t!'lIlpO, 

instructores, dos funccionarios e N01"0; ta caloroso, ~ Vai ottereço a mi- tOOlO A~er~d~i 1. secretilrtO, Jod no~a:IÕp~o~~:~Og~~IJ~i~:l.~Cr~ílpÇr~~cn~~

das praças da mesma Escola C 1 it N· H b nlla lepresen,açlIo SI della.. cacer- ~uzeblo, 2. dito, .Mendonça Mar- um fadar de . dificW' na c;rcu!a-


Ao ser serv ido o la nche , ioi o he(~,mdi!~ct~len ;iY[Jaa d: 1;r aJ ()e;~ d eS~m ~ai" sou, com estima vosso ~~~i, Õ;e:~~?~ ~lil:te;.iO Ncry; 4 ' ção. ~à de S. Paulo o \" O ! lIl11~ de 
homena.geado saudado pe lo co- Lobo Haberbeck , contractou ca- Amigo e Cro. Atro . natas di! ac~ radils é de Cf' rca de 
roneI Llberat.o B\ttentourt sarnento o $L Francisco MuHei. FRANCISCO fLORES _ __ __.__ ._ ..___ __ .~ 1.500 centos por n11:'S, ou 18.:·01 

O seu gabinete de trabalho, na _ Bo~ayuva-;)jinas, t7 de Março de O PAQUETE contos por anno. ,'\ ssim as provi-

Escola. acha\·a.-se 	 ornamentado Com a "~!l!il senhorita Adal- l!J18. Ri!C~~O O~~t3~O]~aT8el?egr.. ~~MM~f~A"T~ MlftAllflA ~~I~lc~~;gJ~e~r ~j~;~~~tr~eUt~~:~~:.nda 
deflôres natur2lS. 	 gisã. d'AcllInpOia, filha do sr _ _ _ __ ._ ___ 0.11 ti a iUJ 

Luiz d'Ac;!mp -:-,r.a, con traclou ca· pilam de Roma que Cl az francês 
samerlto o !' r. Jose J Br<'511, em· rttGE:::3-E3~j1] CapItão Madron partIU de Pl,sa, E~perado d.a laguna no dia 1 

Em e:-õt fuJo 	 OTftVe pregado ~a flnlla Synaco Ather- W W:m aeroplano, com destmo de Mala, S:lhUlda depOIS da lOd1!' P romessa 
~ no Cl: Irmao. rJ Dr, J. Moraes aquelia capltat, no dIa 26 do ex- pen savel demora para. os Oo-IosI

Cumpr<,-me levar a? conI:H~ci-	 ~ plrante, e~coltado pelo aViador de h ::lahy, S FranCISco. P~r~na -
Um,! :"cnhNa qu e Súffn.'u I(.nmenro de todos os bémflcos resu l-	 N . j 1 111EllJCO OP lUtADOR lIallano Papa. gua Santos e RIO de J n R 

tados. obtido com . o emprego do l :tSCJll't;U« O Fonn!Hlo pt>llll~~co l ll Med!l(l. do Tenrto ambos penetra"'o em ct'b;n.do passageiros e acae:r~s ~= gos anJ: O~ d(' Iwrrlvc ! bôondoite 
as thm~ tl r<l ~ tlm~ sua irnd, de 

Rou!õsele t•. Minha tia d. Amalia niet'ilo Garofall's d(\ comm t' rclO Ex lIiterM<IO!l J!1 Itt',bI1Tt"s Fer- perdeu de vIsta o aViador Papa Par-'mals '1I1formaço la 
acreditado e efflcaz .Peitoral Estao de parabens o H. De- [{1O:'e JaU f! lrO densas nuvens, o C.apltão .Iladon lo Traplchc- rt Rita Mar' g p 

rebelde e pcnio<.l z- h,sse, 1: 1.,. pio 
de Queiróz , residente na cidade de desta praça, e sü~ exma. c~po<;a, p'\Il~(!8 FI.Q:.Jt"lra (! AI\aro de que o segu ia, não se tendo mal~ cla- a l~;aca 15 de Novees'bn 'l aget ~~f~~~~i~~~~_I~~~) ad ~I1~~~ ~ r~~.I:~~~;;~ 
Campas, Est<tdo de S· Paulo,vinha p~lo ntlS\.. llIl en to do seu filho I]~u:rI 9:;~mmIM's ,. r1 J notICIas deste, Sobrado' m ro, n , 
5ulfrendo ba mais de 2 annos de pr imogenito Que rt:ceberá o nrJlr.e cri~:,~r:~'1 1St.: I:I~J m .. l ~S; ~ ,, ; .'~ E' imlllensa a consternação mt'l1te ás rf:S::: :< ilS t!lI~ sdfre!"!1 

tosse muito forte, com escarrhos de YolJory. e"t~I~~ a;;, !I,,~ ' ~.~:: 111~:~';r:;~"\ ,mo, em todos os circulos aeronauti- -- ._.  de identieco mal u ;'emcd io oue 
as t.:uroU. Pcd,'- 5<.' ás pç:>snas ~ade sangu~, .dores no pulmão e~ - ~i) !1' 1 il! '~i'I jll·i1 ti CA. 11(0" lw;op; - COSo 	 A EML:J.SÃO D"~ sco'l"r 
ridosas tranSilliltircm est<l noti 

~~~~~~~~~~I~~~9:r:~e~den ~~~ Enfe 1'1 nO~ ~~t;"~;~~~;;u~.ü~~~,l~'j :i~f\~l~:~~ ~~~~ t!:~i~~:~~~ ~o;~a~~;~~~~ II;~~= cia aos q uI,! sc,ffr:!m· Carta::; à 
contrasse nas mesmas condições Paulo .1J.mmermaon rt1 os seu~ sf'l"\'i çolj rrnfis ,; i '~ ' H\e!:', Recrudesce o typho su ltad,·'s nos organi:;mos dt'OI1i · Sf"\ J' delia 1f oc lJ a, cJ.ixa posta l 
curan~o-me com o .Peitoral RoUS- Encontra-se gravement~ enfêr - Wl'(,<lrm,lo ser procuraoo nCt;ta ci- em Mafra tad?s; pOIS, ~lIa combil:a a acç[1O 142 Porlo A!cqre. 
selet.,escreVI.a minhatiaindicart- mo, em ~Iumenau, o superinten- ~ da-!e. na "Pbannacia Popnlar- ·· 100lca dfS ll1 po 1 1 1
do-Ih~ O remedio. que me havia d~ f1te municipal daquelialaboriosa ~ hotel Moura ref' llcctlVa.mclltc Rio 30-0 .Estado-Do Rio poder Cl~lOin~~:~~S~n;~ ~l~Jt~Tt~~~ ....... - . 
curado cldadeCel. sr. Pau:o Zimmer.:. na~ 10 i1s 11 lJ2 horAS e da!! Negro c~"!mumcam que em Ma- do 01(>0 de figadc. de bacalhau el -E3-f3-E3-e-GE3t:;i-E30'E3-E3-G 

Sendo meu conselh~ acce~to, e m~nn, um do~ vu1to~ mais re.s- 3O ~; ~tor:l~d\J"il.ta lambel fra. contmua a gr.ass. ar o typho pela sua esped,d ' preparaçã~ é ~ IOnd" dn (~lo~·la. Campos Cl 
po.~.t~:~ ~xecus30, m~nha tlaen- p~~tados.e mais ql1err~o.!l, não só f11 ·com optimos resultados, e p~; . _~. _ ••_ ___ perfeitamente assimHavel. GalOtlllhs ai 
,Ifúu 1V5o a sentir taclt melhoras pc.OS primores do se-u caracte r, li! processos IIlndal"oos, da siphy- . Agora vem em vidros de dOIS c rh 
que convenceu-se haver final- eom() pelo escrUPuJo. e amor. com ~iS c tubcrêulútic pullllomu. _ N.aYlo. s paraguayos no Rio tamanhos. . 8· 1!e.Dletro Gnl'ofnlh~ W 
mente enconlrado o linitivo dos que tem tratado dos assu mptos ()ratis aos pobres, , J~io 30. O Estado _ Chcga- plrtlclP;)l!l a seus paí:.mte~ ,l!l 
seus ~a'e~irestabeleceDdo-se em respeitantes no sç:~ espl.,hoso ram os vapores paraguayos . ,c pessõas am igas, e de su:,s re-l!1 
menoS d~ 2 , mezes de "ratamento. cargo. , E3i-E:3-e=3 AQaldab8ll e n,rol'6, que deslo- O CON'l'RATOS~E lações o. n as~rlllenb (!O seug

Appari.C:io de Queírõz 	 ~ sua -tenacidade, esfOrço e cam 946 toneladas . " ~.. . Q prlmogemto I014tWR\:. 
2- - 5---'920. 	 boa vontade se deve poder-Se ----- O .facto é assig~alado; porque é ,l~ ef.f~lt.~ .scnsac!o:- Florian.opolis, .27 de Abril de ~ 

considerar o ~unicipio de 81u- O }<~S1.1ADO faz votos pelo reS- ha muito nâo aportava aqui um nal.. Me~lc~IiI.)~~tn,vets 1923.· @J 
men.3u o prlmeito" do ·Estad~, no. tabelecimc11to do illllstre func- vapor dessa naclonalidilde. fl -rece1ta·ID., · .. Rua Fer.nand..,.o. )Jacha.do, Ir 3.J

I.':. ~~U. , que ~iz respeito a vias de com.. c.ionario, que é um exemplo de ,----- --_.~-U1& lia .·UI_ .i .mUnJ,açao, ,qu,c. além de cr~za- honradez. de trabalho c de amor ., . : Á' 'I· ·';t;' \. :: :~ 
rem 	 a~ maos onho.pltas reg.ões à sua lerra. '\ccusade deitou 'a ~ug" . "gra{ emme,n O·,"".u••..r. L....." lufaneJas, se encontram escru- _ -. J .• ~r, . .. :., .' 

: auWMI lI"fI.1I pulosamente conservada~, sondo F II . cl~ndo morto mais adiante .. . . . 
Rio l38-0 Estado-Inforinan para notar que, para conseguir 'a eenncnto . ' R'o, 30. o Estado - A co.roa . L U IZfs: .OLTI-IO 1::: [:::,q r.D 

.de S. ltaulo que, pela madruga- esse milagre, Pa~lo..Zlmmerm.ann, Por telegramma particular SI- de bronze da estA.tua do general. . . ,. " ... . . . I ... ... .J.:: .. ~·r:\: . 
da, o ,de.!.cgado Pímenta deu ,uma co.m a. ·s~a ;tdl~1r.a,re, .~d!~linjstra- hemos .tu ~aJlllcido hçnlem nrl Os~rlo foi roubada, lendo .Sido .· . Jol,9.Kh.nge s, . B.~rna..dQ: KI~ .s e .f~.~lh~; · pe~horadOs, 
busç. , 9. ~'",r1e .:Sport.DI•• ~ . çlio. dlspend~ ; an .nu~ln:',e.nte uma Rio d€t Ja.nelro, (' o·OSSO conier~ depositada num matagal proxi- agradecelf~, .a . todos quanto~ , lhes ' .e.nVla~am cartas~· , cartões 
lurprobendendo uma rolela ' em verba InsIB.nol•.~anl• . , . ~ aneo sr. Jo,~ SeverIno lobo. mo, onde, por acoso, 101 OOCOI- e lelegrammas de . pesames por ' occi!Íiiio do (àllecimento 
pleno flm,clonamenfo, . -------- . _ lra$al Plod~m10llda . • de sua sempte lembrada: mlle sogtae'. avó. ", . . 1 

Todos o. apetreehol de JOIo A~' 664'CA8A A1JBEA" pa f Il't á o n ca o c,omo autor do T"\ l ' . ' O't :k:" " , .' 
..xrshilif.s . no' clt.do elfabeleei: V ', . .' ra . a.c llar I.tloum pardoq.e:so acbava . ' JO· · .JUIza ~hio:f:'fep'.-' '..." :.' 
-nenfo I ram ·(:onfi'c da " 	 . sua amave fre- na. proxImidade" o qual" ao aos 'que compareceram ao' enf ,.'. " t " . ' . ' "', ..-' 
u.ld;;' '~á;. áchel.:u::' e <on- guesia, conlraclou um Q/ficlal de sapateiro, pÍlrli C61J$e.J;!. téceb.r a voz deprlSlo, dellouDonatoMelloá d' M . , . e!ra1)l~n ~o:,lI?:J;Xl~\!,;;,SI,. 'dr. 
o, , .opr.ie. Ho..erlo 1 . eços mOdlc serViç feitos a. ollPrlchó·'e • co ,r .d.SOb.• .enl. .. ;ao d ..el . . , ' • ., ...CorrcaÍt . . . .!nhOS. pr larlos da .05 por ..pr .os. oOs . .ne ..I.d.m •• é.• . t. ana ~,,!l~'!l~\S Ylz ' pelo
os" I~gadOr'. forolll , multadol e em ~4 ~ORA~., " . ." ., , ' , . chegar hnllga .rampa do.· ~erc.: esv.o c!1m quelra,aram a l~esq e!:1V.e[, e~tlncta:nos seus 

aulliadtif.m 'la,tínle. · R ,ConselheIro Matra esquinà da rua TraI'ano 4o,c~I. ·fulml..do por'ulli. syn- ultlmos dtas, e bem assim a todQS quellsacompanh.aram 
, , ' , . . ' " eopi ~"dla;.. · . no doloroso Irtnse. 
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.'~ l .:i. :, ' . 

'''' '	 . _i_iiUí j}\".' :"':"~' . •. ~.r .. ",::,; 1: "' ...., ~:. ': " .' f:·.. C:':" :.-.~~~. 'U':,~I_' ,--~;... f ' 7 , :, '~ ,:T 
~ r \~~O~P~~,,\~ ~~~ . at,~\~~~..J .~~\\S\~ ~~ huouKoaji~'W; ~; ti::t:' .

A~e:~:'~'~:~~~~i~::.rt:'-
ingcedi-entCls rr,e-dicine.es.que -pôd{:'m, óur~r , 	 . i : .. . " CE.;RV.E~~S ' '--~I .. ::" ,·J,:" ,~ ..t ,:: ~'.t~i:~ 

-" Antil"rêtiêâ ,., .' ..•. , 'I" Miiriêt1~n .. ' ESCUF!", deDeven.d.o.... i:~~~: :;,,~ .;'·	 r:r .: .. ". . ~. I~ ~~f~f;§-:: Hambl li"t!ueza ' CLARA • CltHllbac.h Iservir no biennio 
PR .~.lA de conformidade úíÜâO,. 1 Pretinha no .,1.21 do- co 

pgSIllU,S ~~, alCHJBDS .•... ····B·····I· ···AI··,,····· S'II11'" AL"OOL" ~~:~"'~~ci~"::~~vy~~~~·· .. O··. ' '. 	 . ..... " , ' '.' ..... ' •.... • _ U' • . ~~al~~~:1 I~~S:O. e .~~ir~~~ii~ . . 
, _. _',' " . ,'___ '''' _ , " - - _ ,_,_ I - - cargos de Dignidades- eConsúl... ",··"'1'-.l T '.' de' 'Q'- .• ",', .,' tores. para _comparecer~IIi/ J\o.t'"I ::::o:~;o,: :n!:~.:~::~~::~: Hlin.·,0lA.·.'.' r",li ;êl~_,O>.. lln..: ·olllca UlllIDO C.o0siSlo,io desla hm~nda!l~ n:o:J!. .. :" -"j> . 

. ~'-' C--:7 . 	 . dia 2 de MaIO' proxlmo- futuro, -~ ,_!_;-<o 

• dyspep..iL Nio terá V. S~ outra ocoa.. L· ; . X 	 às 4 da I..de; afim de,.proceder- . .·,. ~.~.t~_~ ·'leOreS ~ .'. aropes 	 se à referida elerçao,(eíído p.r- " • • ~ • 110 para curar·.e~ ~enãQ qaand,.l i:8 c:õa. 	 . 
. miUidQ 3C'S eleitores, que- 010 

poic introduzem no seu e-~~C:.1J.;;Q tcéu:i -03 puderemcomp.<ecer,,<emetleremGELADEIRAS M.l nCA PERFEITA 
ingrtadientes medidn3.c:,; <';'10 r:. pedem ajndar. .a.L\; á Provedoria suas listas fechadas 


i- E que•• alo esses ingNdic\lu~~ <) sio OS 
 AõlDO G A R iS O N I G O e c~j:s~:~~~~ da Irmandade,;em 
11 suecos DIGESTIVOS DO ESTO

j16 de Abril d. 1923. ·". 

. MAGO NA fÓRMA DE PASTlLíiAS. 


iricir pe<!idos • DAVID CANDIDO DA SILVA, Rua João Pinto n. 6. Florianopols o Secretario. ata'. formula. das Past·ilhas do Dr. ~i.. Calltidlo Alves.
MtlTch. 	 Nlo quer ver V. s. porqu~ é' que 
eU•• o curàm? Tome-as hoje-nlo ~spere 
lUia tempo--o seu elroguilta as tell'l/i 

1-
IAiM

se oCONTRATOSSE 
n~o produzir o effeito que annuncill.mos desde que ~eja tomado 

como manda o rotulo, devolveremos immediatamente \l dinheiro d - -DE-	 custo-R. Sant'Anna, 216-Rio. 

eé ag?ad~g~~~::Ofo~;eés~jJf~;e~~ ~h~~~j~~~~V~r~~~hW~~ ~~et~~ 
u:: recentes, Coqueluche, Asthm,'., Constipação, Rouquidões,Stam Cath'arin~ peito e nas costas. Efficacissimo na Tuber


tomando-o convenientemente. Pela acção do 
Distriblle 75'1. em premios Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen NEWiúRK WNDUES 

tos de- igual vaIar, o CONTRATOSSf: é tonico fortíssimo e se
~ de MaIo de 1923 ás 14 horas 	 ".,dativo, principalmente do apparelho Iarynjo-bronc!1o-pulmonar.Pu


108' Extraçã.o-Plano O blicaremos sempre um attestado por semana,. differente, dOi mi

lhares e milhares que temos recebido. Eis o Gesta semana: 
 -------,-	 1

18.000 BILHETes A 14$()(W" 252,OOOtQOO O Sr, Joaquim de Souza Ferreira, estabelecido á 

MENOS 25"\. 63:000$000 Rua dó Riachuelo 421. Rio de Janeiro, curou-se facil

75",. EM PREMIQS !890000$000 mente e, por isso, deseja que todos saibam o valor 

PREMIOS do CONTRA TOSSE, assim: 
 XIRDt~, 

J ppemio de 60:000$000 Exmo, Sr. pharmaceutico Reynaldo M. C. de Ara

1 5,000$000 gão: A todas as pessoas que têm tosse e fraqueza ge

I 	 3,0<)0$000 , " , 	

~ 

rai, devo aconselhar que tomem o CO, TRA TOSSE, 	 ~l 
2 premios de 2.0001 	 4:000$000 

pois eu, apenas com 8 vidros, fiquei curado de uma tosse 

14 

3 • 1.000$ 	 3.000$000 

500$ 7,000$000 pertinaz que dois medicas me disseram ser de certa 

22 200$ 4:400$000 gravidade. E' o que sincera e espontaneamente allesto, 'J 


52 	 100$ 5:200$000' pois jà tinha tomado muitos xaropes sem resultado al
810 	 40$ 32:400$000 gum. Joaquim de Souza Ferreira-Rua do Riachuelo, 	 \18 premios ~ 3 U A t· premio a 100$ 1,800$000 

42J.-Rio de Janeiro. Firma reconhecida. 
18 • 3 U A 3' 100$ 1:800$000 Attenção. Quando pedirem CONT}{A1 aSSE não devem ·i \ 

180 • 2 U A I' 40$ 7:200$000 acceitar outro medicamento. 

18 • 3 U A 2 100$ 1:8OOJOOO 	 ,~ 
. \ 

180 • 2 U A 2' 40$ 7:200$000 
180 • 2 U A 3' 40$ 7,200$000 esta t~;1t~iS~ae~e~~~:sêõJ~Rrfgss~ e~rolea;~~~tod~a 8:;~~~ 
1000 mílhares do 1- premie 40$ 40:000$000 a de Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra. 132-Vidro 

Duzia 24tooJ, 
2.500 	 PREMIOS __ .... ~"".;.,..1IIi~S, 189:OOOJOOOI.õí liiiiiiliiíiiíiillllillllllll___P'J'#'t\&JOiitiL&!!'iIIll'IIiflll'!!l'!II.~_,..". 

O. bilhetes são divididos em decimos 
A gerencia da Loteria de Santa Calharina obedece à 

direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que foi Para fazel' boa8 C"'llpr,~s é V"celso p"l
durante 6 	annos socio·gerente da Loteria do melro ler os anll~nlClo!l daR prlnclp,~e'l ca.


Estado do Rio Grande do Sul sas commel'claes pubIlcados '1'0 ESTADO 

Bilhetes a venda em toda a parte 

Os concessiouario8 La POl·ta & Visconti 
Administração-Rua Deodoro D. 40 .... 

FLORIANOPOLlS ~ 
K. 	B. Os socios componentes da firma concessionaria da )( 

Loteria de Santa Catharina,' nlo fazem parte de ~ 
outras emprezas loteticas. 8 

i';', 

MISSA 
~ , I 	

\ 

JOSE' DA COSTA 

ORTIGA 
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