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A ACTUALIDA B 
EXPEOIENTE 

ASSIGNHURAS 

Anno .. 
8emestl·e. 

Anno .. 
Semestre. 

CIDADIl 

FÓRA 

A nmtncios sob contr 

600 
4 00 

Osorzginaes ainda me. lOnllo 
pttblicados n{J,o serão res uidos. 

f- -Artigos que contenh ｾｉ＠ r'e
sponsabilidade,so serão ttblicrt
dos achando ·se devidctl elite te-
9 alizado. 

I ..... Redacção-R::a 1" djlJfarço 

ｾｍｾｆＧｴｦｩｈＱｊＱｲＧｩＱＱｾＰＵ＠

Quando pela vez primeilljlpa1'e<l€ 
ｮｾ＠ pub.hcldade UlU jornal q Iquer é de 
p r axe Inveterada ｾＮ＠ e 1na '0 . seu 
1IIod!ts lJivendi J 

Esta é a .regra invariav,obsel'vada 
com a maxuna relig ios ilh ' Ｇｾ＠

U Jl progruIo.Jma então lolbudo de 
'terrn,os encomiastas em quil promet
te mil COUS3S - todas elll/llpr:ltica
vels -. as mais das vezes - diante das 
'con\ eDle . ., . nClas de occ3si:J, apparece 
lPI e I(lcnrlo a atte 'a do ublico sem. 
pre :,vldo c]p . 'd d ' . ｾ＠ IlOVI a es. 

este te rreno não inv'edamos por 
.ser ('.ontrario aos nossos lbitos . 

Si pugnar pelo ｡､ｩ｡ｮｴｾ･ｬｬｴｯ＠ e pro
:gr8Sllo da comarca da La,ma e espe 
'Cialmente do seu municip, apontando 
os meios necessarios Pai o se u ale 
v anümento mOI'al e so', combaten. 
000 03 "idos e exigindo DI 110me do 
povo os melhoramentos recisos' si isto 
é um progl'alllma, tenl·o feito de 
plan'> e ｾ＠ contento de ｾｉｯｳ＠ os que
de c Ｉｲ｡ｾ｡ｯ＠ - ｡ｾ｡ｬｊＱ＠ e esejam o en
gran Ｑｾ｣ｬｭ･ｮｴｯ＠ deste ptlÇO de terra 
cath 'l ronf'lIse. 

N· o adruittiremos ernossas (lolum
Das 1'!tal 1ações pessoltEllue SÓ servem 
de aViltar em vezde ･､ｾｲ･＠ morttlism. 

A(18 'provectos coll e/l8 da Imprensa: 
- ａＮｾｳｬｬｮ＠ como no ＱｬｬＱｾｮ ＸＰ＠ firmamen. 
to ［ｯｶｬｾｴ｡ｬｬｬ ＭＮｳ･＠ Ｍ｣ｯ ｭｯｬｬｬｬｬｬ Ｇ･ｾ＠ foi dito
p O:l. )d II.lJ1Imosos qu:t:iolperceptiYeiJ, 
e ll;o p:tll.tlo bnlho aroa!! transparece 
á pi," do ｦｾｬｧｯｲＬ＠ radiate de rutilantes 
･ｳｴｲｅＧｬｨｬｾＬ＠ focos moxg<aveio de I d 'cI . b .., uz e e 'ÇJ a, ＳｾＳｊｉｬｬ＠ t,am em Jerntitti 

'. t'" , que no vo • .") ,H maman o OSUJtolO 3ll1", f t' 
. varucnte :Jm pequen'COr o c J,'I 111 1-

'fel pallol' obscureçu1or aPlg'u lI,l0t nútli' , lUempo 

-ORGAM POPULAR-
8. Catharina, Laguna, ＱＮｾ､･＠ A.brll de 1.9011 

II 
o brilho intenso d'esses luzeiros otl'us
cantes que ora se patenteiam em toda 
a luz de sua intelligencia e a força das 
SIU18 pennas amestradas. . 

Vae, pois. ó pequeno jornal: sirvãã 
no menos para attestar que os lag unen· 
ses niío dormeru descuidosos e ébrios 
dos viíos prazeres e sirva cle incentivo 
ao teu tirocinio estal! palavras de Eva
!'isto Leoni : 

Si não aproveitar ardu3s fadigas, 
Tambem não me deslustro: 

Ao nauta naufragar não é desdouro 
No pego embravecido: 

E em barbaro certamen tambem morre 
Nas armas o·mais destro. 

Isto posto; entramos 'alentados- na 
liça, convencidos do serviço que vamos 
prestar á nossa chara Laguna e confia
dos muito no auxilio que ' nos ad\'i rá 
(los homens de bõa vontade, 

A RRD à.CÇXO. 

NOTICIARIO 
. 8anta C atharina • 

t:lobl'e a nOSSãJl"lIl a ｉ ｬｪ･ｚｾ［＠ !Ie:.tra
balho temos o ",SANTA CATHARINA» 
oura que encerra o justo arrasoado 
publicado em diversos artigos pelo 
« Jornal do Commercio» do Rio, so
bre as Yantagens do melhonlmento de 
nossa barra. A publicação do «SANTA 
CATHARINA » deve-se ao carinho 
por esta terra e esforços do illustre sr. 
Antonio Machado da ROja, a quem 
agradecemos a remessa . 

ｄｲｾ＠ .-Ieu.-ique Chenaud 

Partirá para a Capital afim de 
assumir o cargo de inspector de hy
j2;iene do Estado , cargo pura o qual 
foi ultimampnte nomeado, o SI', dI'. 
Henrique Chenaud. 

Damos com pezar l'"t:1 noticia cerros 
da falta que causará li esta. população. 

• Club Blondln • 

Desta veterana e distincta sociedade 
recebemos a communicação da sua 
no\'a directoria, compo.ta dos segllin
tes cidadãos: 

Presirlente-reeleito-, Salomão da 
Costa Guerra: vice-presidente, Ary 
Cabral; thezoureiro- reeleitQ-, Luiz 
Nery Pacheco dos Reis; 10. secretario, 
Remi Hollin; 2°. secretario, Jol\o Qo
llle8; 1°. procuradol', Pl'dro ｅ｜ Ｇ ｒｲｩｾｴｯ＠

Dias; 2°. Cyd Gonzaga; liseaes: Pauli
no GaUetti, José Evsristo. Men08 vo
tados: presidente, Antonio Machado 
da Rosa; thezoureiro, Arthui' da Silva 
Teixeira; secretario, Dario Maooelloa . 

Nl\o precieamo8 mala para augurar 
ao Blolldin umanno ile progr_o. 

ALISTAMENTO ELEITORAL 
Até hontem a Commissão 

de Ali stamellto alistou 107 ci
dadãos. Daremos no proxi
mo numero os nomes dos alis
tados pela ordem J'espectiva. 

8enho.· dOI!! Poa80a 

Com a costumad,1 coucurrencia de 
fieis realisoll-se a solemnidade do Se 
nhor Bom J ezus dos Passos, no domin
go ultimo . 

• O Conunerelo • 
O nume ro 15 deEte nosso collega foi 

o ultimo de sua publicação, segundo 
ｮｯｾ＠ informou o seu actual proprietario. 
ｌ ｡ｭ･ｮｴＳｭｯｾＮ＠

Quest.ão COIU a Bolivia 

Foi paga em Londres pela 
delegacia do Thezouro ao CU\1-

Sul gernlda Bolivia, a quantia 
de um milhão de libras con c
spondentc a ultima prestaç'ão 
devida peja cessão do territo
rio do Acre. 

Tit.ulo8 brnzUeiros 

Noticias de Pnriz dão a boa 
nova de estarem os titulos bra
zileiros naquella praça á cima 
do par. 

A Associação dos Emprega
dos no eommercio, do Rio de 
Janeiro, umn das mais impor
tantes do BI'<1zil, conta 22152 
socios e a receita do anno pas
sado attingiu a 388: 4 t 3$940. 

8ello de cartaze. 

Está em VigOl· a lei federal 
que dt>termina o sello de 30 
reis por cartaz ou annuncio 
avulsos. 
A.os inCI'actores serà applicada 

a pena de 2ã$ a 50$000, 
A. mesma lei prohibe o ｾｮﾭ

nuncio nas co ﾷｴ｡ｾ＠ da cedulas 
sob ptmna de t :1)0-0 000 de 
multa. 

A' passeio cow sua exma. 
familia eb á esta cidade 
o sr. capitao - tenente Souza 
Mello t 
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FRAUDE NOS SELLOS 
Jo' oi descoberta no Rio de 

Janciro grande lallroeira na 
fnenda nacional promovida 
(>orum italiaao appelidado Ja
ｾｮＬ＠ que por um plocesso es
pecial, desfa ia o cadmbo dos 
ello que ficavam sem o Ill_e

nor vestigio de tin til. 
Em seu poder foi encontra

do grande quantidade de sel
los de diversos valores jáem
p:lcotada e prompta para a 
H'nda, -----

ｄｒｾ＠ LAURO SODRE 
O conselho de Guerra, 'que 

ｾＮ＠ lá "u!1ccionando no proces
so dos offidae implicados na 
_ ＨＧｾＭｯｬｴ｡＠ de Novembro, decla
rou-se incomp-etente parajul
;:-ar o dI'. Lauro Sodré. 

o relatorio da poncia con
ｩ､ Ｈ ｾｲｯｵ＠ o Dl', Gomes Netto res

,Jonsavel J)elo euvenenamento 
l' ua esposa facto ultlrna

"t.) ｾｬｊｃｯｯ､ｪ､ｯＧｃｭ＠ 8otafogo, 
Rio de Janplro. 

EXPOS1Ç10 ESTADOAL 
Actlvam-se os pTeparativos 

'Ira abertura da exposição 
dgncola do Estado, que pr{)
mette ser concorridissima.. 

INFLUE 'ZA 
Existem na Capital Federal 

Ｐｾ｛Ｇ｣｡＠ de i. 6 mil pessoas ataca
das de influenza, 

TRANSPORTE DE FO"" \8 

O general Mendes de Moraes 
fretou poriOO :OOO opaquete 
• Recife' para transportar para 
o sul os batalhões de infante
ria 17', 31'e32'. 

.--.- ---

De seu passeio á Capital 
acha-se entre n6s o Sr. Ary 
Cabral com sua exma. familia . 

Nossos cumprimentos. 

• 
Contractou casame.nto com 

a madem oiseJ)e' Sinhá Lapa
gesse o sr . Emilio Strauch. 

Cigarros cConsel heiro Mafra» pr"
p uados com especial tumo. No GAB 
BULDO ｾｔￂｄｏＮ＠ . 

10'0 Ulllal dlllar1ü., 
Sobre -este assumpt(J recebemos de 

iIIustre lagunense uma carta, que pas
samos a publicar, cujoa sentimentos 
fazemos nOSS08-

«Illllstre Redactor. 
Sendo de alta conveniencia para o 

nosss Estallo a escolha do Porto :de 
São Francisco, para a fuudação do
Novo ArsenaJ de Marinba-, o Centro 
Catbarineuse, no Rio de Janeiro, que 
jn tem-se slllient.adoe Dobilitado por 
tautss outras tentativas patrioticas, aca
ba tle reunir-se em sessão extraordi
nal'ia para dirigir ao GOTerno, um MR
MORiAL, -demonstrando a Superioridade 
d'aquelle uo o porto sobre os demais 
da União, cuja prefllrencia se impõe , 
ｐ･､ｩｮ､ｾＭｹｯｳ＠ a transcripção d'esta 

noticia que vi no jornal o PA I Z de 17 
do p, p., tenho por fim render justas 
homenagens ao patriotico-Centl'o, on
de um punhado de jovens catharinen
ses se salientam nQ amor da terra onde 
nascerão-constituindo-se n'uma van
guarda de luctadol"es., dos quaes, muito 
temos-a esperar em prol do progresso 
,deste Estado. 

Nós cá do Sul-supplicamos-lhesl:
voltem tambem suas vistas para o me
lhoramento do porto e barra-da La 
/tuna como da exploração das minas 
do carvão do Tubarão. 

Grato fica. 0- F. B.' 

NOVO ARSENAL DE MARINHA 

Na .séde ｾ､ｯ＠ Centro Catharinenae 
realizou-se honrem a sessão extraordi- ' 
naria convocada para tratar da apre
sental,:ão de um ｭ･ｾｯｲｩ ｡ ｬ＠ ao governo, 
mostrando a conveDlencia e a vanta
gem da construcção do novo arsenal 
de marinha no porto de S. Francisco 
do Sul. 

Motivando a conveniencia desse 
memorial, o presidente da assembléa, 
Sr , Tbeophilo de Almeida, fez ver a 
superioridade desse sobre qualquer ou
tro dos portos que para tal tlm têm SIdo 
indicados. 

Na sua opinião, é esse o unico porto 
do Brazil que pode ser comparado ao 
de Toulon; accrescentando que a 20 
kilometros do local se encontra pode
rosa quéda d'agua, paJa ser utilizada 
como prodnctora de força, afim de mo
ver os machinismos de que um estabe
lecimento dessa naturela deve dispôr. 

Na propria comarca que comprehen 
de o referido porto , ha grande quanti
dade de madeira de lei para construc
ções. Alem det!81113 ha outras vanta. 
gens que enumera. 

l ÁC'lUALIDADI 

ＡＡｉｂｃￇｾｏ＠ LIVRE 

OS ALtSTANTES 
E' igno de ver o movimento extra

ordiurio dos chefes doa ､ＡｶｾｬＺｳｩｳｂｩｭｏｬ＠
partid,S politicos, deste mUOlclplO, sobre 
os alisandos eleltornes. . 

Cad. qual mais se esfor\'a por alIs
tllr msor numero de DBDICADOS e INC4-
BALAvas COISIlLIOIO!iüIOS . 

E, D(te'se, já se percebe tambem um 
certo cume entre elJes, os chefes. 

Tanto se fala em bocca pe quena, 
de alO'uns impedi\', no ec

se "'dê certidãO de idade. 
; mas em politica mui· 

; e, com o correr dos 
ｳ･Ｈ ＧｵｬＨｬｳｬｾ ｵｴ［ｲＱ｜Ｘ＠ tantas cousas se hl10 de 

é uma verdade, ml procedi
rreflectido; pois está no ai
todos , que depende elo nume

res o valor politico de cada 
E' bem verdade que o po

o seu voto nada aproveita; 
quer usar dos direitOI 
a lei. 

no alistamento, já existe 
cheCel! e chefetes, o qv.e 

nas proximas eleições?! 
exigir-se-ha o que man-

o cidadãO faça a petição 
punho e que declare que 

; e que sendo filho 
Cathanna, jure que é 
menos. , .. O ZIl. 

:Não rehenderno8 
O Senlr 

Silva Linfequereu sua a 
Q.\I"-lidactee Fiscal junto a Commissão 
áo ａＧｬＧｮｬｩｩｾ＠ Eleitoral deste municipio, 
em nomeo PaTlDo REPUBLICANO CA
THARINRNSI e, segundo nos informou 
pes.sou fidligna, S, S. declarou que 
assIm ｐｉＧｏｾ Ｇ｡＠ pOI' attender 110 pedido 
do Senhor. nador Hercilio Luz, 
. NãO pl{ os acreditar que tll.o dis' 

tincto ca-. eiro, dotado de esp!l'i to 
ｲ Ｎ･ｾｴ ｯ Ｌ＠ ､ｾｳｴｴ＠ nado, amigo e fiel corre
hglOnarto Senhor DI', Lauro Müller. 
fizesse sem''f1u..te edido . 

Tambenuão da-
da a evasi\,1 que tlll pe 
pelo . Setlhr DI', Polydoro Olavo 
ｓｾｮｴｬ｡ｧｯＬ＠ c quem o Senhor Henrique 
LIDO prtv,a a maIs estreltll. amisade e 
que, a Jl\lzed publico, são-duas al
mas em um) corpo--,porque,nDo nos 
parece verQ mil que, não couijtaudo 
have.r ｾｭ＠ s .eleitor deste municipio 
contl al'IO a phtlca do Df. Lauro Mui
ler, ｾｯｳｳ｡＠ ｰｲｾｯｬｬ､ ･ｲ｡ ｲ＠ motivos de pl'e
vençao futul\, a menos que não se di
ga que APPARNTBlIRNTR milita o nosso 
pal'tldo em Pffeito e unanime accordo 
de todos Catbrinenses e que se urde 
nas trevas Olposição que mais tarde 
appareça sem 'e buço • 

O que moti'Q o nosso reparo, posto 
que tendemos a fazer justiça (\ essea 
distmctos cav:lheiros é o facto de ter 
o Senhor Henrque Li;lO declarado BO-

li 

Sobre a materia usaram da palavra 
08 8rs. José Boiteux, capitão-tenente 
Arthur de Oliveira e Medeiros Filho 
resolvendo·se nomear uma commissão' 
que ficou ｣ｯｭｰｯｳｾ｡＠ dos Srs. ｣｡ｰｩｴ￣･ｾ＠
tenentes Theophllo de Almeida e Ar
thur de ｾｬｩｶ･ｩｲ｡Ｌ＠ capitão S.llIes Brazil. 
José ｾｏＮｬｴｾｵｸ＠ e J, de Medeiros Filho 
para dmglr o memorial. ' 

II LBM NBlIENTc qUI Ilão é politico e que nãO 
requprera sua Ilclus:lo de eleitor e eu-

Ficou assentado que antes de ser 
entregue o memorial o SI', Theophilo 
de Almeida realisará uma conferencia 
no ｃｊｾ｢＠ Naval, para mostrar a com'e
ｄｬ･ｾｃＱ｡＠ de dar-se a eSge porto prefe
egCla sobre qualquer outro. 

I 
ｴ｜Ｇ･ｾ｡ｮｴｯ Ｌ ｳｵ｢ｭ･ｴ･Ｍｳ･＠ ao sacrificio ､ｾ＠ fia
calisar os tl'abahoB da com missão per
dendo o tempoinntiltnente no seu mo
do de ver, relatvarnente a politica. 

As occurrencaB de futuro se enear
ｲＡＧｾ＠ ,rão de dar·üOs a explicaç1\o 
fl'elo, levantand) o mysterioso vuo . 

I Laguna, ARGo.. 

, 
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(.ESSARAM AS CONVULSÕBS 
'ri. Ely8eu 8c 'Filho. 
endo "O jomal o seu atÓluncl" dG Vaa
"L. coml'rei um vidro e fiquei pal mo 
result .. do que o1le "rodo.io. 

Mell pequeno lam""I, de 2 annOl , qne 
hlt .. l'0r toda" "8 IU"1 militas ,,"nvulsO .. , 
c"u mteirame.te bom com um só vldru 
ti 'leu vermlruM'u. 
As convulsões de ... ppareeer .• m " o mODi

la esta (orle, come bem e R lIud . d.) do
nte .. u\ta. naV.IllODle: jlL niu li ° mesmo. 

A q" .. nlidade de L.'1I8,"048 '1"8 ellpellio 
rOl m\lltll grunrte demunltrRDdu ... tllI o 
qll"nto e l upcrior o seu Va.,uDuL. 

Ir com si.ceridade que agradeço aO!l 
senhures o ｢ｾｭ＠ ｱｮｾ＠ indirectamente til.rlllll 
ao .. ea pequenu Ilm .... I. 

Amg. grato 
J. ｒｯ､ｾｩｧｵＧＮ＠ 14il"llo. 

Rioeirllo, 14 de Julho de 1904. 

RadlcallDente curado 
aOFFRIA MUITO Da LOllBR10.I 

lIImo •. Sr •. Rly.eu &. Filho. 
Am IgOI e seo h" rei. 
Comprei um vidro de leD vermifago n.

XID"" a cU.8elh" de um ｾｩｳｩｮｨｵＮＮ＠ lirei 
muito bom resull"do; "ui. meu fil ho de 10 
aonOI, que lol'ria raultu de !.CJKD íUO.... fi
cou. rudreulmente curadu, o qllO uunca cun
legui com OI outros re,nedlOI. 

Receb .. ", mells eompnmentoe e lincero. 
uflradeclmelltos ;.<Jr terem iavelltado am 
maravilhol .. remedio. 

D. 'f. moa. &lt. 90\0r. 
lo" Pscluco, 

.. Fev.reiro de ll1CMo 

la l.afOa P ... 
BeitUdo IraJaolJ .. aia6ci. 

-7' QUar&elrao
Da ca a de laaeeJ "lia ... 

de Joaquim larUn. n. Bib ........ 
-8·OU·· ...... &O-

Da casa de .1010 ROIa na Ribanceira 
até a elA de ApU.", ao... At· 
rei Da Biraqoenl. 

-O- Q ...... elrAo-
Da casa de S;,lvlodor BOIJrtpeI _ 

Biraqaera até a di,I •• com .. uicipio 
de Garopaba. 

E para constar mandei allor o,..... 
sente e publicar pela imprena. Dado 
e passado neste Di,ariclo de ViRa ｯｾ＠
aos 7 de Abril ele 410& (.Slipado) 
José EUlenio Pires, - Era o que .. 
eonlinha DO preseRte Idilal 10 qui 
me repo.lo e dou ré. 

o Escri,So 
Borlboltlmea .Iosé do 1IGi ..... 

"aleft"'" "I.'otPI0l.. 
aviza ao pubbco que tem sem
pre em deposilG vinho colonial 
de uva, puro,de divel'8as Dlar
eas a preçq rasoa el, fabrica
do em prensa apropriada ec.,'OUl 
todo esmero que exip tal ra-
brico. taUlbem r
deDte do ｢ｾ｡ｯ＠ dallV&. 

o mesmo aconselha os la-
vrado m geral fazer p 
laÇlO era gr ode ..... de ... 
ｾ＠ Pl criar os bidaos 
d seda eodo este clima pro

tal iadusai •• 
ｓｊｬｃＺｾｉｉｉ｡Ｍ｡･＠ COIIlprar 

ｾ｡｡＠ os b,ic· lr08 
lo. 
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Por mai", antiga e rebelde qUe seja!! 
EL .... C ... P8ULA8 ｃｏｾｔｒＮＴｬＮ＠ ｏｐｉｌＢＧￇｾｏ＠

-DE-

｢ｾＮｹｺ･ＧＭＮ＠ ｾ＠ F":ilho 
"<;,tl1 ｦｩｮＢｬｭ･ｮｴｾ＠ ､ｾ ｳ･ＹｨｬＧｲ ｴｯ＠ o remedio que hn tanto lemp" 81'1l re.ramallo. 
As nu .. as eaps\llaa corA0. gllraJlllmo •• qualquer opil"gAo DO m/lxim" em 20 DIAS. 
'Seu effeito 6 certo. 
Nilo é necessuie di6ta. CAIXA 2$000. 

1'6, rerr\1gillol01 
Para cura da ANEMIA, CHLOROSE "demaIs molest.ia. provenielltes da pobreza 

do .angue. 
Serve de complemento na cura da o!,i1oção. 

Fabricado unicamente por ELYSEU & FrLIIO 
Velldido nesta cidade por SAUL ULYSS.EA. 

VIDRO 2.000 

ｾｾＫｾｾｾｾｾｾ＠

LABORATORIO 
HOMffiOPATHICO 

E 
I::Ji_o-Oh:i:n:1:ico .-

RTO-ALEGRE ｲｕｎｮａｾｾＢＢｾｾｾＢＢ＠

PBEMIADO t.:OM ｾｉｅｄａｌｉｉａ＠ DE PRATA NA EXPOSIÇAO 
ESTADOAL 

ｾ＠ =1'><=>0::::::: e = : 

Lui% Koehler, 'Pl'opríet: rio de. e Lolooralorio, foz sn ·" te ao publico e. e<l'ecia 
n' I'" ,Hleptos ela medi Cina lomoeoPillhica qu e , IlC::t IH data constit ui o sou ｡ｾ･ｮｴ･＠

I, 1,J 10 ｮ･ｾｴ｡＠ cidno p , o Sr. SUtil UlysséH, onde enconlrarãu co mpleto ｾｯｲｴｪｭＨＧｮｬｯ＠
I t f',:l mentos em Tinturas e Globulos, ussim . como HS ･ｳｰ･｣ｩｬｬｬｬ､ｽｬ､･ｾ＠ rlt) Labo. 

• 111 abaix.o ･ｳｰ･｣ｪｦｩ｣ｾ､ｯｳＮ＠ A\' is-o paru ｾ｡ｮｬｬｬｬｬ｡＠ dos ｲｯｭｰｲ｡､ｯｬＢ･ｾ＠ que t lldllS os 
,. ｴｬｾ＠ IlJ'P<1l'udos levJlm minha ITI:ll'ca ｲｴＧｻＡｉｾｬｲＺｬ､ｵ＠ Un jllnln co mmerciu l, contendo os 
J zeros L'SJlIlILlA-S Jl\JJLlBUS-CURA?\TUR-n'lIm IriHlIgulo de fundo ellc"rnado e 
8UJeltr -ancaf:, ｾ･ｭ＠ o que serão cn ns ,nenlf'it ' $ ｦ［ｬｬｳｩｦｩ｣｡､ｯｳｾ＠

ESPECIALIDADES 
Espcclf'ico con .. r .. HCDJorrhoide8 

s. 1 e 2; co m U IIZO df'$lo medkamcnlo Cura-se ｲ ｵ､ｬ｣｡ｬｭ･ｬｬｬｾ＠ eSta emfermidade. 
Preço da 2 Vidros 5$000. 

AnllIcmis nobilis 
pô para dentição. l'rel'0rndo de granrln ｶ｡ｬｬｬ｡ｧｾｭ＠ para as creança •. -Preço da caixa 

e 20 pape Is Rs, 3S00U.-Duziu R-. 30S000. 
ul'ós vernlifugos)) 

010 de graode efficu"ia pera (>xl'lIl'"r (O. \Orllle<-Preço da caixa com 20 papeis R. 
:lSOOO.- ])111.1>1 H_. 30 OOIl. 

Elixir 8" t i-hlclIlo,·.u!Jico homo,·opaU.ico n. I e 2 
cura certa de gononhéa ｮｾｵ､｡＠ e chrOnll'il.-EslC espo('ilir't csnsta de duas ela ••• 

Ile remedios.-Preço dos 2 vidros Hs. ti 000 ｾ＠ dos 24 vIdros (uma dUZIIl n. t._ 
dUZl1l n . 2) R •. 00$000. 

AllJllm saUvllo 
Remedio effieaz contra In/l" .. nzlI e ｾｯｭ［ｬｩＢ｡･＠ •. -Vidl'O ITS" ••• , ....... "" .. "' .. 

. Rl .. pharlle 
Es!,ecifico N. 200. cura u ｩｮｦｬ｡ｭｭｬｬｾ ＴＧＱ＠ dos olhos (mole tia epijlIlllliOlllll$illI 

. Do 101 No. J e a 
emedío soberano e effien, no tratamento do ｢ｯＬＬＬ･ＺｩｾＬＬＺｾｾＧｩＧｾ＠
GOTTAS MARA ｖｉｌｈｏｾａｓＮ＠ on!. 01 

do. purws lub,ori·los •.•.. ...; 

PEMESICINA BIO-('HIMl!'A, ＱＱＡＭＺＲＩｲＧｦｾＺￂＢｪｾｾｾ￪､ ｴＺｾ＠REDCIFICOS DE No. 1 Á •• 
• "WRO 

Envio gratis Ｘｾｵ･＠ edir:.O ｾ［ｾｲｾＮｾｴｩＮＬＺ＠
E hdo comlllcto d.,s prineipaea ｾ＠ · ftft ... · ". 

Agente lO Depositario nelta Cidade 

la r 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00005
	00007



