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.... . ", ' . , legrapharam para aqui, dizendo que na 1 
. . vizinha cidade ·d~Mafra .recrudesce aepi. ,I, 

0
----------..........,.,--.....-*....-...#"'.«..'''''''''''',...._ ....._-_...- demi·a.:de typho, ,estando muitas pessoas .>:•. ,~H 

Jornal indepeld~nte ede maior circulação em Santa Catharina atacadas do perigoso «morbus». A repar- . I 
~~-=, tição da Prophylaxia- :imita-seao traba. ,':1

Redacção e Officinas-:-Rua João Pinto,I3I; ANNO VIll .'J
lho das injecções, descurando completa· " óN' 2652 ~r Director e proprietario fi 

N. avulso 100 es. Anno 24~~C:O~S~~,~~tre · 12$OOO mente a h-ygiene publica. . ' ~j - ~ 
Alrazado 200 rs. ~ . AUGUSTO I~OPEf' i~ TeJephone, 22- Caixo. Postal .. . IS9 ~ ' .._.:I\ 

CI.(UB EX fj ELSIOR 

Tolal devolvido Rs. 345:668$000 

Resultado do SorteIo 

,~~------~~~~--~~==~--~~----- , 1 

Empresa N. acionai de 
?; As tão lPortifieántes Navegação Hoepcke 

enxaquecas, tambem nos I Paquete 
manteem sempre de muito 

mau humor. mtL)t\. 


Taes incommooos teem Sairá no 
geralmente por causa 8 ' dia 27 ,l r) 

mádigestão. Tomer.a rec f:i'~ c(-'.r ren 1e f·s 
9 horCl s '.;" gtWu:mente as \~~.~~ '~ noite. r:;; JI~~~ Lag l1n<!. . ~ \,.),, 

i~c c ~ i'· ePilulas de 
pas~a;.::dl"l ; s , 

valores, cncommend,lG (' C.-!rg:·lSReuter pelo trap iche Rit.1 Maria . 
OS ....... :J;:NT CS 

Hoepecl(c , InlJ.-ia & C:;t· 

Encontra-se á venda em todas as 
PharmaciashVtffi seus seguros Mari'timõs eTerre~tr~s 

,N'a @ompallhia --- ---'-----._- - _ . 

'~Lloyd Sul Americano" , 
"'. I DIPLOMATAS Deliciosa MisturaA<9E,N'rpE ELNSIO SI,M.Õ6S',i N.20 ..

RUA TIRADENTES N. 21 M A R C A V EAD o Cigarros de Luxo Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-~ 	 UIII um~oqu 11 im,wr.U\O acido. urico. 
~ -~ 0" ',-	 O Gmnde Remedio das Senho.l'as\ hr. llÍui~ 	 e o.S rins 

E' a Fluxo-Sedatina 
Porque cura Colicas Uterinas em 2 horas, Suspen- · 

~io, 26-0. Estado-Na pasta! soes, Hernorrhagias excessivas. Inflammações dos 
I, da Fazenda foi assignado o de Ovarios e todas as doenças do Utero. 

\ creto approvandG o regulamento Na.edade critica das mocinhas, regula os períodos 
de Serviço de lnspecção da Fazeo- rnensaes, e nas senhoras evit:l os Túmore"s Uterinlls. 
4a, tlue tem por fim principal Nos Partos, diminue as Dores e as Colicas e evita as 

1verificat t corrigir as irregularida Hemorrbagias, Antes e Pest Partum. 
des que possam' existir na admi
nistraçao financeira da Republica, 

010 só· quanto a factos relativos O excesso do aoidourioo no sana ___••____ __ _.
~ á receita e despesa, aos deposl- gue_>e a causa do rbeumatis
tos e movimentos de fundos e A mo, d. do, ,ei.tie•• 10mb" • d· T RIB UNA L IVRE 

escripturaçlo, como tamllem ao debi.lidad.e dos rins. . . . 	 1V. 	 patrlmonio nacional. Os ~hmentos ~e dlffi.ml dIgestão, !!"!~~~~~!"""!~~~;; 


Esse Serviço syftdicará e apu- lIS ~ebldas alcoohcas, o trabalho d~- Saúde 
rará toda~ as frlludea que se p~s- ~~~8;;d~~a~el:e:;:c:S~~~;::ã~ed:t: OARrnA\ 
sam p.ratlca~. naquella adml~lS- \"eneno até o extremo de tornarem os .J ~ 
tra.çAo, ~orriglfá as pra:,-es ll1e- rios fatiglldos pelo esforço que fazem 
i als eXistentes nas dlfferentes para separal-o do lÕaogue por meio S R d t d' E t d 

I -• 	 e 
.,. Robustezrepartiçoes da fazenda, de ma- de filtração. Dr. ~ ac or . O li 8 0, • 

neira Que n30 só se restabeleça o Uma vida bygienica e moderadl\, S6 hOJe me caIU nas maos,. ca 
regime da lei para todas ellas, nacjlita o trabalho dos rins, e dimi- em ~a(.a~os, u~ num~ro do lor
como tambem se torne harmoni- que a formaçãO do acidc. urico, evi- na.17mhü Juvenil que a1 se se pu São as qualidades que 
ca a mesma administração, de tan?o-se que ~ll{' se crystalise, e de· bhca nessa capit~I-0nde. tanta conservam o attractivo 

BROMIL 
.. g:rolnil" e o melhor Xarope pilt'a curar modo que os serviços se execu- poslt.e Das V{,IOS, musculos e ,1UO~S. gent~ labuta~ medl~a e ~r1a, es bem como o bem 

a ~osst~ e fl.S dema is doenc;aa do. peito e dOI tem de fórma analoga eRl todos Pllulas. de Fosfer-Estr.s p~ln- quecIda dos lugarejos tnstonltos estar da molhe,. A 
puimõ<':!. ..~, .. : ~ :,'.:.:~<.' ":.....~'{:::;.fl!;.!R~:f~_'il .~.- os Estados; denunciarà disposi- ~~~e!;es~~~:~~wr:::op:~p:!a~~~en~~; e rectadOs qual o em que eu 

"Bromil" cura qualquer tosse, broDchite, 50e~ !e~islativas e exec~tivas pre- contra t{)das ';s ellfermidade~, como ve~e ~~.~ me faz escrever.lhe es- EMULSÃO DE SCOTT 
rouquidão. catarrho, dores nos pulmões, opprel- ~ued~~:~~àa~a~~~~aa~~~I;;r~~f::S ~~~~::o:cJ:a~e~lor:~:~~, nd~rio:~ las linha,s, no ruim papel que manterá a louçania da 
slo i faz ce!.ssr as suffocacôes da asthma e ou modificadas pelo poder com- har e sc:aticu, hydropesia, iuflama- v. 5 esta vendo e que ~ o ve!,no juventude átravéz dos 

petente; indicará os meios de se ';1l0 d.ol> riOll e da bexig~ e todos os da bodega do sr. Seraflm ah. da annos, fortalecendo ocombate oa acceSlOS t!e tos~e na coqueluche. 	 simplificarem os serviços fis cais, JeIDalS trauslor.nos OC,ClISIOllRdos pela cu~v,a da estrada. não é ~ lor organismode modo que estes se tornem ex- pre~eDça. de a,Cldo unco... , na,zmho Elegante, !"as, Sim, a 
peditos' apurará a aptidão e pro- As Pll~llas fie Foste, nà~ a.fle· prSSO<l e a cOr Itterarta do sr. 11

"Broma" faz O doente sentir os seus be	 em 
-;;.~ficios desde as primeiras dóses, havendo d' 't d t d f' ctaUl os lIltf'stmos; actuam d,rect:t- ci .. fonsr: juvellal autor do ar.igo todos os 

ce ~t1I en o e, o os os U~~CIO- mellte $o(,re os ria!"! (' a bexiga ku(\(\ q~e na"dita folba appareceu. E periodoace.s~s em qu.e a cura se ope::a. c"ó1i\j poucas n,ano!) subordmados ao Mmlste- IlLo"ltl. ~eção. 3.lltisepti6íl., preventiva e a dizer a verdade não é bc~ 

Cc.-;::(:r~s de j' Bromil ". ·... .d;::;t: ~-,:~~ .:-;-~:. no da Fazenda, afim de ser or- l· IllUt!VR. Sào amplamente recommeo . , - ô d I d 

da 

ganizada, a ficha de cada um, c1 dadas em t.odo o mundo, deE'rle htt fJO ftnua a "pe~s a e t" etras· o 
 existencia. 

~'Broinii" reune em si propriedades Ieda qual servirá para fornecer ás au- «llllIJS, 	 lOmem o que me a na ~a~a as _"",,!;::;:~=:;:::::::::;:;:~ 
t;;,;as, ::a!samicas, desinfec.tantel, lonicu e fe.. 	 torjdad~s competentes os elemen- . Kenh:lm medicamento pa,1'lt OR rll,s coluna,s acolhedoras d.o J.•.stado; _ __ __~.. 

:':'!~f""66S. Eis porque o "Bromil tt cura e allivia 	 tos oue as habiliiem a formar (I tiio alamado como b!J Pilulas de mas, SIm, a sua manClr.1 de jul
juizo'" seguro a respeito de to- Fosfer, as '1na~s Sú vendem em to- gar os seus semelhantes... Cobrança de Lu? 
dos. ~Ias as pbll.l"llla?13 8, Peça o n08RO fo- Ora, vejam. Falando de Cruz Sabemos que a E.mpresa a, 
D~ tudo quanto está affecto ao :~:~~:l~,~~~b:~h~~~~~~~;"~~~aCt~/ o co- o. Souza e o~ seus ndmir~.flores, rendJtaria dos se.rviços de luz e 

Serviço de Inspecção, este dar! FOSTER-M cULELLAN Co, diz o ST. L J~venal q.ue .nunc~ energia electrica desta cid,"ide c 
conta ao ministro da Fazenda, por Cail\:11 Postal 1062 poderá acred.1tar na sltlcendade concessionaria dos mesmos ser
intermedio ao inspector geral. __ Itioue JII.Delro- de t'les admIradmes. Púrque, en~ viços no Munic ipi9 de S:o .JoséFI __ _0___ tende o sr. )u~.enal, ..andam a procedendo de accordo com ~ 

falar encomlaSllcamente de C~uz Decreto n. 15.996 de 31 de Mar·ISSA n 'r Jr ~lrurJI(I ,,~ 'n1!l"111~;~ e So.u~a ,e de su~ ob~a os malo~ ço de 1923, pu blicado no "Dinrio ni ; I ..~ IE d ~M . YI. li. ~ HW 1111 Mi ítlllllili TeS In'm' gos da ,nfeloz raça a que Offlcl.l" de 5 de Abril corcente, 
YU~r~1 !nllrml~IOI Jlirl • ,mpreza e IIII.iu~O o poeta se orgulhava de perten- assignou na Delegacia Fiscal 

A*VWU ce r·. De. sorte ~ue, para elle, um accOrdo para a applicaç!o
ftllm ftrlftIJ~' ,lemi \ tran"portes Alay(le Eleuterla. de nao adm',a o BltlSta, quem não nos talões de recibo, do imposr r r 	 j...:J Sousa RIO 26-0 Est:dO- O sr. pre- admira o negro,.. to de consumo de luz ou força 

po~i~) q~~~Oga~~~~~~d~Be~I~~ , . de~~f~~~~:!~:~: ~~~~~t~ d~a E~e:OuS~~~c: OV1~~~~~h~~ ta ~:;~~~:t~;:~a~~ :~~aju~~~~i (P~~rd~edidores à forf~~~, I de 
prek:ide apresentar ás potenciCis I(feitos por automoveis -=.. brada filha e irmã do Mexico, acompanhando·o nes bastaria demonstrar que, já hoje, ac e.11 OC<'Jm ta qu~ es f e ,~ce 
signatarias do tratado_ de Versa i- de diversas marcas) Alllyde Elcnterio sa visita o ministro da Justiça e ninguem despreza a raça negra, aq~ _e. ecre o aCima re en o' 
lhes, o governo alemao r~produ- Propriedade de Affonlo H. De- de Sousa, mandam os. ~h9fes de suai Clsas civil e no nosso paiz si bem que seja. ser ~;~r~~~o~~o, ~~~i1c~:CJt:;t a 
zirá tambem as offertas feI tas an-,Iambert Junior (l'JTOCO): TrIZ rezar uma mis83 em mlhtar, . est~ a. persuasao contumaz do deverá ser a o do se ui e, 
teriormente. relativas às garantias. vezes por semana - Entre o EI- intenção á sua alma, Estavam presentes as auton- artIculIsta, que, sempre que vem d' p g g nte 
do fronteira oriental da P'rança ! treito e Itajahy Sahidas do Es· . primeiro auniversa- dades daquelle certamen. a talho de foice, se diz dtspre- m~) o. k' l tt h d 

Formulando bases mais am~! treito ás slgund~s, quartas e sex- rio de seu fallecimentp, a 27 cor- Receberam-no no referido pa- zado, humilhado, feridl' na sua Lar I OW3..- ora e ~005 
pIas, a Alemanb.. propõe que a 'I' tu-!eiraSd à~ ti. ~o~as t da man~l. rente ás 7 112 horas da man:hã, veilhoaOcoOmem~~:!:I~clo~~~IC~~i~~ s.ensivel à!01a de autor de alguns p~~ kilowatt- hora d~ 
evacuação do Ruhr comece .i- Sahldas e: taJa y S erças, qum- na CapeJla do ~ymnasio Catha- Ex OSI ão. livros... energia (farta). s002 
multaneamenle com as nego~ía- ~'hã~ p~~~~:0;OJ:,08;.o:a~a!·a~ei= rtnense.. e convld~m. as pessõas Ó sr~ dr. 8ernardes percorreu ~sse desprezo,. porém,. nao Quando o reglmen de Lcz fôr 
çOes! promettendo re,encetar lm-! ros. Aceeitam-se viagenl para conhecIdas a asslstlre~.'!. este todas as dependencias do editi- e?,-l~t~; essa humllhaçãv e lDve·, à forfalt (por conlracto), será 
mgaedd'eatacma'r'vna}oe.o servIço de E'ntre~ Iqcuh'alqu~euPrOsnctoonhdeOc.edEosrtea.dod••coe"' acto de nossa santa rehgtao,que . rtdlca. cobrada a taxa tle 5 l/e sobre os•. 

. 11' desde já, summamente agrade- CIO· E o sr. Ildefonso bem póde preços respectivos. 
O pedido de evacuação, entre- tradu. Trabalha na Empreu o cem. inferir isso de inumeras de- ........!"""!,,;,,=!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!!"! 

tanto, n:io se, revest~ do caracter (~hauffeur Theodoro, que ê um , .. m0nstraçOes de considHação re- a sua pessoa porque... é da raça 
deOC~~~~~!~l~~t~~~IV:~verá, ain ~~t~.d~:I~~eISnte~f;~'~~d~::'~o~a; Hfl:~ta':~)llbli~a cebidas do nosso p.ovo. a que pertenceu Cruz c. Souza 1 

da ho'e, conh::renciar com os Ica- "erito na art•• Pr.ços modicOI. Ó serviço de c01·relo8 No proxlmo dIa 5 de .\1~10 , ,ás P. e.-no leio maugural da A bem da verdade, pOIS,. o sr.
a t;d Para maia informaçôes com o aereos 13 boras. na sala de audlenclas herma a Cruz t SOUZl nao lhe lidefollso Juvenal deve reinar o 


.:, ders OI par, os e os. repres~n- a ente PITOCO. NOI baixos do da Municipalidade, será levado foi dado o lugar de orador oli- avançado no artigo que motivou 

ta~t~1 das t grande~ 1.d~strtaS'1 ~oura Hot.t, Agencia di Loteria e Rio 26.-0 Estad -Informam em hasta publica uma casa edi- cial dá Comissão? E não foi esta carta. E a hm do senso e
1i re aÍlvamen e ao p ano e pro-, Salão de Bilhar. ,o '_ ficada em terreno com 28 metros ouvido com ªcatamento e-por- da humildade não q:Jeira ver 


,: po~ta a ser apresentada. IPraça 15 de N~ve.bro 23. ~:~~~:~m~:~e~:o~:~!~ci~eec~a~~ e 6 decimetros. (mts. 28,6) de que nl0 dizer o que me Ye~ à a ali~s (' in~elizmente verdadeira 

__.__.__ ~_ End. Telegraphlco-PITOCO- estar estudando os ' ty OS de hy- frente.. no EstreIto, fazendo fren- mente-.com certa toler-nCla ?\humllhaçAO de Crllz e Souza, o 


C. Postal 37. d tOes 's a eP,ei oad s te ao mar e fundos 1 estrada ge- Nesse discurso, o sr. IIdefonso autor dos Phar6ea de hontem, cEsm~la8 aos pObre~1 FLORIANOPOLIS e~~a:fim dem~~icia~, rde~tro ~~ ral, extremando pelo leste ~om atribuiu a Buechner .palevras através do pretendido menospre-
Em vista de nAo ter apparecl- ra ss' et O ser . o terras de Fern:mdo Pulcheno e que, .. são do sr. Altmo FIO- (O a Que ~ lançado o autor dos 

1 
C 

•
do o donr.. de certa quantia en· --- ~ee~~~r:io:~~~osl~ntre a Fr:~Ça pe!o oeste com f.er.ras dos .her- res.: (111) i quelPlhe foi às mAos Relevos de hoje. ... i 
(Qntrada pdQ sr. Pedro Le~n \ Promessa A e ,ca do S I ç deuos d~ Jose fehclano da Silva. por lSS{'? Segundo li no :Estado I li' um calculofello sobre uma 
Coelho, caixa da casa Eduardo e a m r u. A reflr:ida casa e terreno estão le na RepubUca, não houve pal- baslllusofla ... 
Horn, no inlerior do referido es- Uma senhbra que soffreu 10R- __ avaliados no total de 5:0005000, matarIa, mas palmas... E vem Macacos (Camboriil), 24~4~Sl23 
tabelecimenlo, vamos fazer no gos annos de horrivel broncbite V~. I' e é por essa quantia que irão à agora, pelas colunas do Elegantu 
proximo sabbado, de acôrdo com' asthmati.. e uma sua irma, de lio, 0111'01,.. !UI YO ~lrá' praça, chor.r o desprezo a que l votada 1 .Justo CASTRO. 
o mesmo sr ., a distribulçao d:,;- rebelde e pertinaz tosse, nl. pio á 

~::~~~r~~~n~~re::~: . ~i~rj~~bleS ~~f~ie~i:::_~~o ad:n:~:rP~r~t~~~:~ Rio 26; O Estado..~ pôlaco S. 

m,nte ás pessoas que soflrem O1uel Oltbert, qu.e v'alava I bor __._00.......00........-0

.---....--- de identico mal o remedio qQe do do paquete Inglê~ Hfghland ~ .... 
' as curou. Pede-se ás pessoas ca- Loch, .de Londres para o Ri!), foi O , , . . 

Uongrega~áo Marianna ridosa. transmittirem esta notl- Imped'do de . dese.mbarc~r, por O C A SA A U ~E A 
Amanh3, sexta-ff!ira, as 19 ho~ cia aos que soffrem. Cartas à sollcitaoSÇI da embaixada Inl!lesa, e 	 . ~ " 

ras(horarío de inverno), reuunjr~ Sra.. Adelia Rocha, caixa postal devendo regres~ar para 11 InK:la- .. 
•e-á a Congregação de Nossa 142. Porto Alegre. terra, po~ . mot'vo de avultado G E t b l' t =OI:n~=p~l·al· n~od~pno
lbenhora do Destérro (cavai hei- _._~~____ roubodlJN1a: de que faccusado. a J.,B·a g e(~nrll~n'O ~ .U.. ~~ ~ ~ ~ . ~i 

rOI). Oencerramento da ConfarenáB - - - ',. O Apresenta-se á sociedade floriailopolitana COUI ) sortimentos novos de cal- .rua
---~--'--	 n ~~, J., IIHCUI'O Lu' ON O ~ados para todos os gostos,· 'Artigos reputadamentelinos e duraveis.0 ·[ HOS Pan-Amorinana Y 111 111' 1111 ~i l1li I Variada secção de perfumarIas, essencias finas, aguas, sabonetes e 

j Rio,25-0 Estado-Comm"ní-	 .. pós, dos mais afamados e preferidos.-Camlsaa e melas-artigos ao. 
• cam de Santiago. estar resotvido RI~ 26-.0 Estado-'-O sr, dr, alcance de todas as bolças. Ve!lde o afamado e reputadissimo sabonete 

ínflammaçOes e purgaçóes. COL que a conferen.c,a .. I.nternaclon.al \ Herc,lto lo', ainda ho.. nt.em, mUI-a·. .. YN. K para. tingir roupas.. '. R.U. l~. c",Ds.e.l.h, ciro M. R. fi..'H .-tI_ 8. 
lVRIO MOURA BRASIl. (nom. ~~e~i::~e s~~f:.cerre no proxi- ~~a~iS~:~o·esl~:!~:ll1o:~~~~S:~~ ..... . ' EsqulnR du; . Ru~ :'l'1'~Jan.Q==·Fh~.riai10polis. .. • 

regi.tado). Em todas as phar

maçia3 e ~rogarías, 
 n/dí~e1e~~ç~~ brasileira partirA ~~:~\' ~~~~':I~~r:~:~;Director •••••••••••••ttóO.................' 
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_BImID/!Ii1Z!11ll!IIiD1IlI/!II1i1!!II9alBI A. C?nferenci~ de I Vida >sociall 
:\ 

. TRATAMEI'HO CONTRA A'SYPHllIS" 
-CORAÇAO 

COrAtilo, sollf.arlo ·dant-arluo, 
No teu rythmo pau••do e regular 
Ha UDl m.edonho e tragico destino 
De Ashnrus obrigado 8 caminhar..• 

Meu pobre, meigo e santo bailariuo, 
Se eu te pudesse agora liberta.. 
D. ctel'ua dança que te faz mofino 
E bastas Tezes te sutroca o ar t 

Porqne tu, coração, não pirai!! nuuCll, 
.Até que l"tmba a Morte e-li mão adullca 
".eabra foice de cortante flo 

Te faça 8 honra de bailar corutigo, 
COICO teu par e tua dama, e amigo 
J4he Tás nos bl'aços tremulos de frio ••• 

Barreiros FILHO 

dro Medina, presos pelas forças ' lado do ~ove rnol quando ~ SítU
de lucas Martins, doso p:.tTl2rcha, com um Singelo 

-Chegaram a Pelotas, onde g~sto, lhe 2pontou a porta da 
foram enthllsiasticamentc rec ,:· rua,.. Mas engana-se redondamcn
bidas, as tNças de Lucas Mar~ te o tartufo. Na :\ fileiras j ("ls de
tins· . ft;!ll ~u res Ú'" If!g.. l.dade e dos i.l rios 

-Estão tratando, em Pelotas. rio-grandens\!s n~o enco;ltr:' rão 

t~r%~~~~~ar ser\'iços da €ruz !C~':~~f~~f~e~~C~I~:~~~Oln!~:~~~ 
-Em Passo Fundo guarda-se 1 blic:: no frz ha lon gr.; s alll1GS de 

re!erva sObre o proximo grande Borgtlj de h\edeiros o seu lu-
movimento das forças republica- der autorizado e R ·sua bandeira 
nas. Dizem uns que ellas parti- de al ç \r,. ir contra Corges de 
rao para Bagé; outros affirmam Medeiros, a Quem o Estado de-
que ellas irao ba ter Portinho. ve as fu:guralH l :' evidQilCl<iS do 

-Na maioria dos municipios seu progresso ílctual , é o :li CS 1l10 
reina completa ordem. que ir cnnt~a .<J Pcrt idu ::':l'publi 

MImoso RUI? I " '''''""'~-'=:'"=='''-~I;i:f9ht~m. ·~onferme notici~mos, _' _. , ".:., '- .. 
·.ÓÍ1.qS~o . ~P'nfradeMimoso '~uiz' Aíllliversal'ios . 
leil~ ri(l' ThéaJro -Alvaro de- Caro 
valho, àS' , .8-,30 da , noite. a. su.a FAZEM ANNOS HOJE: 

longa,' e brilhante conferencia 11
teraria. "a que assiS'fuj "' acom Senhoras : 

panhado de seus ajudantes de Thereza Maria do Prado e 

ordens e de pessoa, o sr. coro
 Rosa :Nicoliniil da Concéíção.
nel Pereira c Oliveira, "ice-go
vernador em exerci CIO. SenborJtas : 


O orador foi apresentado ao Argentina Delorme da Silva, 
auditoria pelo sr· dT. OJiYl:ira EdeJtrudes de Camargo GarCia, 
e Silva. OHimantma Braga. Mana Avila 

Varias vezes, no decurso da da Silveira e a menina Jacy Al
conferencia, Mimoso Ruiz foi ca- meida. 
lorosamente applaudido. E ·as 
palmas finais, vibrantes e pro- Srs. 
longadas, aUeolaram abundosa- Americo Estado de Campos, 

'. - . . ., . 

. ;EMREQRA: 

PIra o tratamento da Avarlose em todos os seus periodo5, o pro
. duelo sobresalente aclual é o Sulfarscnol, por sua maior activi

dade, menor toxidez e emprego sub-cutaneo e intra-mUSCllla(, 
que são o coujunto das exigell.: las essCllciaes num tratamento 
proJoniado, exigido para obter bons resultados. 

(8) 

' O TEJ\'lPO IEm tôrno da ap,esentação 

.m!!lBtJ!mZii11!1il!!lIiil!lIlml!il:l:D!IIiil!i1il'Ai1l ami~os e admiradores do seu tra- talieió do sr . I' teneRte Antonio 	 o gov3rno na ques t;lO da~ ga
11 	 balh::-. par~ repetir a sua confe- PedrQde CcrQueiri! e Souza, di5- Synopse do Tempo Oecorrido ranUas fmaneel as (jU_ a All'ma

~:~~epr~s~r:l~s ~~~r~~~;~s d~i: ~:~!~tod~e ~Il~~ii~~ ~;cb!~~~ e 	 de propostas posItIvas 
xaram no espirHo dos ouvintes. RIO, 26. O E:\taJo- DIZl:I,l de 

111 Sabemos que Mimoso Ruiz foi Tenente CCl'qnelra e Souza Dlreetoria de Meteorologia IBerhm constar ali q l e a ô sso
lfIJ instado por grande :1umero de Pas.sa hoje o anniversario na- (SERViÇO FEDERAL) ClaçAo Indllstn I prOlJl~t!eu apmar 

rêncla., afIm d'': s '~r escutada tincto official de Rossa marinha 
pelas r.isoas que bonlam nao de Guerra. 
puderam compared~r no Theatro 

Ultim~s noticias do ~~~~~: A~:f:e~~~Si1~~ R~~~lJra- Aloar~o~s~ C~~~:~~~da português Vi<\iant~s 
RIO Grande 1 Diz que Assis, depois 'de ver respo nde-u estar prompto a ir ao Dr. Ne..~o Ramo8 

Itudo perdido, procura agora d i- encontro da gentileza do pedido, Em tratamento de sua saude, 
p. Alegre, 26. O Estado. Em , vid ir o partido republicano. desde que a repetlça'J da sua segue breve para S. Lourenço, 

Pelotas, o ~r.dr. Bruno Lima S.a:oest~sassu.as palavras: _ls- confer1-!ncia seja feita gratuita- via S. .Paulo, o ~r. dr. Nerêu 
impetrou habeas-corpus em fa_jSIS BraSil adnlltte a louca pr~- mente. Em fôce desta resposta, Ramo~, competente advogado no 
vor de Iriueu Amaral, C!aude- s';lmpçãf1 de ~st,abelecer o. d1 351- parece que a repetição se fara' fOro de Floriaaopolis , 
miro Chaves Silvae Alc!dcsMo- dlO nos. arraiaiS repub hcanos, num dos llossos elubeselegantes S. s. demorar-se-á na referida 
rejaRo da Fonseca , feridos e prr;!- . dos .quaIS foi expulso por Julio Mimoso Ruiz deve estar orgu- estaç30 de aguas, até fins do mês 
50S em combate. ! ce Castilh05 com uma phrase Ihoso 1150 56 pelo exit·) obtido, Maio. 

Os drs. lJdefonso Simões Fi- !que o grande publico esqueceu €lU como ainda por mais esta prova 
lho e Alcides Oliveira tambem : desconhece. mas que ainda deve de sympathia que os catharinen- Ynseo Goud.inl 
impetrariilm habeas·corpus em 1vibrar no~ ouvidos do traidor, ~.es lhe dispensaram, justa re- Para S. Paulo e Rio, segue 
favor d<J dr. Firmino Silva e Pe- i que a OU'IIU nas escada :i do Pa- cj);"jliJc.1sa ao gran€le amor que s:õbbado, no "(TA", o nosso 

m0str:.l. ter pelo n05S0 rincão. conterraneo sr. Vasco Gondim, 
A conferencia de Mimoso gt'rente do escriplorio da firma 

vai ser impressa em folhetos, re-. Elysio SimOes. 
vulendo o producto a favor do 
Asylo lfmio Joaquim. No paquete "Cowmandaote 
____.4..,____ 	 Atcidio", do Lloyd Brasileiro, 

ch~garam os seguintes passa-

Elll est.ado grave ge~~s~jo de Janeiro: CaJixtra
io F. ?a Cu.nha;~ 

Cumpre-me levar ao conheci- de Santos. Leao d: Quadros; 
me nta de todos os benificos resul- de Parauaguá: Heitor Passc
lados obtido com o emprego do rino; 
acreditado c eHicaz -Peitoral tle S••'raocisco: felix Kipick ges e Blumenau e choviscoll em dá J bOa-lliJ\·.l de qu ,õ jf. S~ 2. :ha 

- Foram criados mais dois cor- cano. T ão lllt1111(l , lào perfeita e soffrend~ ha mais de 2 anllos de "IJ~!hl li' JI(lI'aC~.1II1t ". 
pos da Brigada. ~e t(ll modo ind issoiuvei é a if.i cn- tos>:c mUito fade, com esc~rrhos '" ~WI li Q ~11111 !all til _ 

-AQuem da eshção do Rosa- hddde de vi stas entre o nosso de sangue, .dores no plllmao e~- 11 1.1 U...I 

rio os revolucionarios d~tiveram part:do e o seu grande e gio- que,rdo, fastiO, emmagrecendo ~:ha ~ft JCliW ,al.111111 
o trem de passageiros,apprellen- ri oso chd~ , que 50 em um Ct' re- a dl;.t; como e!ll 1915 eu m: . l' 
dendo fardnrnentos, capotes e bro encandt'C ldo pode- ria caber contrasse nas mesmas. condições RIO 28- 0 Estado-Um rec~n-
peças de equipamen to que s ,: a estultice de e5perlir 4u~ ! quer curando-me c?m 0. " Pe lt? r~J R.OUS- te deereto da pasta da just1Çll 
destinavam ás força~ de Claudi-. vi sl umbre_de divisão nas nOSSi~ selet.. , esc revI a .mmha tia tndlca~- conce~e ao· sold.&do ~a. policia 
no, cohesas fileIras partidarias. que do·llle o remedlO que me haVIa cathanncnse, JuliO Vensslmo Pe

-Chegaram a Jacaguá, afim preferem succumbir no campo curado , ' reira, urna ml~dalha de distinc
de se apresentarem ás autorida- da lucIa a vencer, por qu .t lquer Sendo meu co~sel!l~ aC'-.·(,.lto, e ção por ter salvo a menor Or
des de Dôres de Camaquan, o fórma , à custa da minima infrac- posto em e.xecus~o, minha tia en- laodinJ, que estava preSlp.s a 
capitão José Victor ~cherer e o ção de lealdade para com o sei.! trou Jogo a senil r taes melhoras afogar-se, 
CJbo Francisco Silva. perteno:en· guia supremo; tJ abnegado con' que convenctu-sc h~Y.e ~ , final 
tes 25 fo:çits de Zéca Netto. Am- tinuaJor da obra politica do mente encontrado o JIDltlVO do~ 
bos prestaram informações aU, patriareha redivivo, seus malcs,restabeleceudo-se em CO ~~· .11C)" 1 

-Em Caçapava aprf'sentaram- cAlém de perfido, é desleal; menos d~ ~ melQd: tratametlto· Procedente do. I:"io de janeiro, 
se ás autoridades sete revolu· além de naturalmente IIl cl inado Appanclo de uelróz chegou hoje n('O -Cammandante 
cionarios das forcas de Portinho. para o caix!o, Assis Brasil é pes- 2-5-920, Alcidio,. Kabowehy Fulz. & 

-Em sua última '!izgem, o soa sem p!liychologia. SUa! não - --->-- - - 38 companheiros, todos de 
vapor cCapivary· trouxe 30 con- fosse, não lhe escaparia que o cionalidade alemã. 

tos de réis em armas para o Es- Partido Republiu"lo e Borges O duque e a lady casam 

tado. Esse armamento foi d~p()- de Med~jros são uma e mesma hojl 

sUado no Centro Commercial, entidade. mercê do longo e des~ Rio, 26~O Estado-Avisam 

~on~e :~esappareceu. Foi aberto interessado _!postol~d.o civico· de Londres Que se casa hoje ali 

inquerllú,. co.m que og.ande ,e.,~~dorrepu· O duque de York com lady EIi , 


-Em 5. Oabncl ~evantaram-se bllc.ano das nossa~ fileiras parti- sabeth Bowcs Lyon. A cerimonia 

800 homeDi. segumdo para a darlae:, vem conqUIstando trecho realizar-se-à na Abbadia de Wes
fronteira, :1 fim de se reunirem a trecho esta extraordinaria 18- tminster. 

ás forças saidas de Bagé, 510 cendencía mGral, que os impos

Sepé, Dom Pedrilo, Lavras, Li· tores nDo co:nprehendem, por

vramento c S. Borja. · que clla é feita de sacrificios in" 


-Nt& estancia de Pirajú, em gentes e Ininterruptos-. 

S. Francisco de Assis, acampa- ' . 

ram 1.600 revolucionarios. ---._ 


Ou-;:~~t;~o, ~~~iv~06a~~~:n~~ O Congresso de Alagoas I 
bem armado., eslA ao lado do a situação do Estado 

dr. Borges de Medeiros- Rio, 26-0 Estado-Informam 


-Numerosa fO(Ça, 30b o com~ de Maceió Que hontem se ins. 

mando de Fi"mino, partiu de Er~· lallou O' Congresso legislath:o 

chim afim de báter Portinho. Ou· com as . solenniçades de praxe, 

tr3 força partiu para a fazenda tendo sido l,ida na occasillo a ______.......-.__ 

do Arvoredo, afim de cortar a _mensagem governamental. 
retirada ao. 	 revoltolO! rara o AreceU. do Estad. ,,!olorçada l'Ulltl1 MI"UII'II'II ~a 'o,la
norte. em 5.338 contos, tendo~se arreca- AI ••W 'I :...vg i I li 

-Chegará amanhl aqui gr.n- dado 5,557 tontos, . Rio 2" O Estado. A ' 

de quanlldade de armamento pa- Ollhe'souro accusou um saldo "ess~u preparatoria do 

ri • brigada. em dírlheiro, -de 1.522 contos. ' lerA a 28 de corrente. 

-~m Pelolas estão -1.000 go- O governo alago::oo remelteu As ses~Oes dessa naturel! pro 


v.rn~lta5, commandados por Ju· PJ1ra Londres 350 , contos. para aeguirao até 31 'de Maio, data 

venclo Lemos; amortlzaç:lo e pagamento de ju.; da ubértura solenne do Con

-A }~e~cr.çilo publica Jongo : ros dQ emprestlmo externo. gresso. 

Rúu::seJel·, Minha lia d, Amalia e johanes Klein. 
de Queiróz,resiâente na cidade de _ _ ......___ 
Campos, Eshdo ~e S· Paulo,vinlla 

nha tiver de dar .aos ,IL ll ados, 
Capital, das 15 hs. de hontem . De outra parte, dizem, a I!'a,o

ás 15 hs. de hoje: i Tia dOI membros do ga.bln:t~ 

er~ _~~~fr~o~u~o~~:~e~ ~B~~~e \ ~o~~a;~~ef:cV~~~~~~I ~~ ~~~~:~~~s 
esta manhã, com l1ebu'osidad~ . Positivas aos al1iados.. até que 
varianJ. !se obtenha ? ~scJareclmcntl) ?c 

A temperatura teve uma ligeira ; certas passagl..'ns 110 recente JIS~ 
ascenção tendo a orMax ima. sejcurSl) de lord Curzon. 
registrado às (\,30 1:11. com 19.61 ......_.
grços e a M" 25 O 
grãos, ás 12~O ~~I.ma- com, EIH t~'~lnsH;t) 

Hontem á noite os ventos ti- . Passaram !;fl!C ç'r)r este rodo. 
nham rondado para quadrante' ia. bordo da .C(\'!In:and"l~t ~ AI 
-Oeste., porem moderados; hoje cldlo~ 61 passagclro~ . 
... tarde voltou novamente a 50- ~___ .~ '. 
prar cSul. fraco, 

A ch uva recolhirla esta manhã Peceado velho... 
foi de 0,2 de mil1imetro, ou s(>jam Rio , 28. O Estado. O CQIL: :~ io 
22,2 millimetros abaixo do valor ltaJi an:1 de ~;Jv,i Ven ,~1;;1 . no;:sse 
normal diarlo. Estado, desresp~ill'iu o § .3' dú 

Estad d P V t 13 d R: I t d 1 
gas. , o o mar- c eQuena:\ a- ~:U~ÇãO, f~ze~â~ ;~~~~i~na/ s::;~; 

aulas na glorio~,1 data de 21 de 
No ESt3do, ás 9 hs. de hoje: Abril. . 

°E!~~~~'e~~ ,~~~! °e~ t~on.,~~~ "m~ ~"1!el'-8: ' ~'A'" m. \\,t'llr:i~ {I. 
nM, excepto em Lages, onde ~ W UtlWh iII 6i!!Ji m~ihl.1J) 
ainda se ma,ltinha clncerto>, com A lodoi qu\ntos cultivam .!I. 
nevoeiro secco. fllusic6, ' ,uer como prcfissiQn:J is 

HontelT. á t~rde cilOveu em La- Qllt[ romo dilelf:mtt.:II, o Estadl) 

Laguna, Ià venda 113 livrari a Iv\ud erna 
Estado do mar em Laguna e (Pascoal Simclio ó:: Cia) u(H:JI-i-

S. 	Francisco - -Tranquill!,p. SllriO dos TCl"IlloS Italianos [sa
- dos nft Esrriptul"a\'ilo :íinsi,'ul. 

No Paiz em ge ral, às 9 hs. de da aubl'i :-. ú" ta il:nto:.;o "nestro 
hoje: Alvuo SOllZ.. 
. Rio Grande, Sta. Victoria, Aqui- E' Utn tr,tballw va litiso, Ci;S
úao~na, Muzambinho, JanUai!<l, tando, entretanto . relativamente 
Victoria e Rio dejaneiro- ..Som •. pouco. 

Porto Alegre, Sta. Maria, Pas-
Funao, Torres, Monte Alegre. Reformador 

Paranaguà e BeHo Hc
ncerto . - (!'o -Jorllill elas Mnç~ls', Ri o de 

Cuyabà--Mào-. !all.::r()' 
Hontem à. tarde choveu em pef,:e pa," ls II,li,a'Z ', ul,i,' " ' ''~·S01' ·l ' · ,·" ,',',.',,;í , '',íl g~.a._.d,ra.

Passo fnndo e Rio de Janeiro. <I". " . 
Houve tambem, honlem à tarJ e d:ls, d~l1a(b s::ne () US0 ..lo pó, 
relampagos em Cllr1tyba, e no pinturas ou loçfH'S, cremes ou r,u 
Ri.o de janeiro, reJa mpagos e Iro- Iras cousas p'lra deS<lpi:rl'Cl'1 es
voadas. Soes cuntr;:klllpns, c él IIlenos que 

lenha urnJ h'tbi hladc de <l li!sta. 

---~_.-_ .. desfigur<lrá ü $~U roS[ll muiio mais 


Os jornais vão custar 200 \'r~ ~~vl,oli"mu~',~Il\I:~J3.o,sa~.'snisll,i, d.~~ fé,o II~ 

),.. ~ '" 1i " ""''' 


. reis tas offensiv;,s. Compra-se um 

R1o, .26: O Estado. Acompa- pouco de creme de cera purifica

nhando o Correio da Mauha, a do numa perfumaria, applit;;!-se 

maioria dos jornais cariocas ele- ao rosto como se fora culd-cream ' 

varão para 200 réis o 'preço ~olC fava-se pr l<l mardl ;"" com ::.gua 


avulso, a partu de maio quente e sabonete, :\êtlpicando-se 

enrrante. com um pouco de agua fria . 


JOSE' DA COSTA 
ORTIGA '.j 

il 

;~ 
Ida Maynoldi Ortiga, filhos ' I 

e genro ,convidam aos parente~ ' ! 
e pessoas' de suas relações ' \1. 
para assistirem á missa· de 2';: ir, 
anniversario, que, em intenção á. . , 
alma de seu , extremoso esposo, .3: 
pai e sogro, ':':-: 
JOSE'DA · ' . i 

COSTAORTIG~, ; 
~.ma.ndam celebrar quarta.feirà "; ': 


Maio, às 8110ras, '"allgrei~ 1 

Menino Deus, ficando deSde ~~\ 


ja'. 5UtllJ11amcnte agradecidos. , ~,.'''}. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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., 

Se o seu estômago falasse 	 CA~DroOF~~íTAS ' 
, ' E ", " ," "e~~\\\\a ~~!á~\t~ !~ut\Sh 

SE~HORA ''i'; 
.. o .eu .atomago podessé la-	 , OE,RV,E~AS parti~ipam:~o~s ',seu~ ,~á;~~~es 

e pessoas ,de:- sqas; reJa<~eslar, que diria elle? Que "diri~ e amizade' o eontracto de"caAntaretlca 	 1 München ESCURA ~ ,alie quando está so/frendo de 	 samento de. sua filha Alzira 
com osr~'-Francisco .daSilva. 

dyepepsia e Indigestlo'1• 	
CLARA 'j Clumbach Fpolis. 14-4-923, 

,I Pre'Unha 
FRANCISCO ,DA SIl,Vi. ~. 

AJ,ZIRA FREITAS &PRSTltBBS::'nIUBlIS· 8B818."8_ .lLOOOL E , 

: participam que são no!vos a 
Porquê? Porquê eatas -pastl. Fl'oli~ 14-4-923. §HilÍger~A:]e Â'gua Touica de Quinhwlhas Jlcientibcas 16v ..... para o 

eatomago os seus proprios sue.. 	
~~Lie,Ores ~ Xaropes ~ Joilo,F .. lIclano Alve. e An, ~ 

"OS digestivo. na fórma de ,p .... IgeUno.!a Silva Alves, com- li 

mun!cam aos parentes e ~ 


tilhaa, EIIaa digerem 08 ali. ($I pessoas .de. suas relaçQes o , 

GELA:flEI:RAS MAltCA PERFEITA 

AõlDO CAR60NICO ~ contracto de casamento de i 
~

mentos pelo eatomago até que 'l2 sua tIlha SteIJa A!.vés COI1l o 1 ' 

i: sr. José Pessoa• 
• lIe os possa digerir, trabalhan !rí~ir pedidos DAVID cANDIDO DA SILVA, Rualoâó finto D. 6, F1orianopol~ ~ fpolis, 13-4-923, 

do por si proprio. lato é, como 
I 

um novo êstomsgo em lugar d. ----------------------------,----------------~~~==~~:=~~====~~~~~'~~~~~~~~~~;;~ 
um _velho. Tome... hoje. 

CULINARIO 
Fabricado exclusivamente com pimentão, não contem 	 É a melhor e m.lis !,l~ra l.'Jue se fahrica.. 1\" rose/w/ Cheuór'lIg"" 

Bro,un Pnj:ff!i.tJa i':!.r:t:t cutis,pcu,,: c ail1the()moungt:~n:o,éjelicadacorantes artifici8es de especie alguma, conforme mente aromaliza-h e ~-n~cia a pdJo:'. E:o:pcr;rnent-t:m-n:t c verão qu.ão 

demonstra a analyse feita na Jrl,.,ctm'ill, (h~ Hygie, macias ~ fi'1~ S '! ,an, cr;~.) li sua ,·ara C mao~. Insistam enl receber a 


ne du Rio Gl'aude do Sul, C'1l'Uflcatlo .. r".'''''':: Ciir 'rl rfJt•.!"II" ron;o or:y\n~lmente a;::on<iidOI':3da e vejam 


11, iS de 29 de Jauej,'o ,le 1923_ ~~lC U'lr, (} !1'...'o." da; 

Fabricado escruRutosamente na 
CSESEBhOUtH MFG, cr,FABRICA DE MOAGENS SÃO f\'u\ !\'OELJ (CD ••• "iid,,!cc1J 

_~ ~ NrW 'iIlRK lO!-l~RES molftRL-\( 


Pedidos ao Agente Geral para 6ste 

& Estado do Paraná 


JOSE F <9Li\.V}\]vl 


RIO Gi~AN::DE 

Rua João Pinto, 4 --Caixa Postai 42--Flor,ianopolis 

A Sapataria 
DE 


Juliãu Gagego li ma João Pinto n, 3, acaba de re· 

cebor um granje sortimento de calçados para homens 

• senhoras,' saltos b~ixos, altos e á Luiz XV, 

Preços conveni~ntes. Fazer uma visita á casa Ga 

gego. 


14' Batal hão de \I!m&:UCI ~I ~e~lr JI:UI
Caçadores 


Leilão para venda de ani- PalllleBo:~!t~ ~I ~I!!~w 

maes julgadns impresta

vpis para o serviço I Eleição 

De ordem do sr. Tenente- Devendo proceder-se à eleição 


Coronel Commandante e para de Consultores que têm de com- r,iiíiíliiíiiiJiiiiiíii___IiII_III\IBI"Il"llI'l1i!1:!11í!!I!I!IIlI!lIl'll""'''' 

conhecimento d,OS interessados. IpOr a Mesa Administrativa des

faz-se publico (lue no dia 28 do ta Irmandade e Hospital, para 

corrente, :ts 14 boras, serao ven- servir no bienniode 1923 a 1925, 

didos em Id lão, neste quartel, \ de conformidade com o disposto Para fazer boas CO:1Upl'I~S é pi'eclso p"i

diversos animaes julgados im- no art . 21 do compromisso. de 
 melro ler os aunuu(llos das princi\)ltes oa~
prestaveis para o serviço. lordem do Irmão Vice-Provedor, 


Quartel em florianopolis. 23 em exercicio. convido aos Irmãos 
 sas commerciacs publicados li'O ESTADO 
i ~ de Abril de 1923· da aclnal Mesa e aos que em 
" lIario '-~elso da Siheira. qualquer tempo serviram nos 
" 

1° Tenente intendente, the- cargos de Dignidades e Consul
sourciro. \ tores! para comr,arecerem no 


" 

~M"'"-do . """"-..l) J.~_'-'- IConslstorio desta rmandade, no Estomago, Figado, Intestinos 
U ança dia 2 de Maio proximo futuro. 


Adelina Meyer e suas irmans,! às 4 da tarde. afim de proceder. 

jOOs~!foer~t~Je~~;~~, ::~~gf~~~ã;;o~eev~~~;' ~~m~!~~:na~~~~:~~cá~a::.= ~~:zf;!e~te~o~~:~~ ~eitti~~fer~~: e~l~i~~~~S,se~du~ ';;:~ gastralgías1 gastrítes, hepatit-es, enterites agudas ou chroni

dos. que transferiram sua resi- puderem cOlJ1parecer, -remetterem cas-curam~se com o Elixir eupeptico do Professor Dr. Be~ 

dencia para a: rua Jerony~o Coe~ Iá Provedoria suas listas fechadas Dido de Abreu-l caUx no fim das refeições. 

ho n· 36. e assignadas. 


Rbeumatismo, SJ'phllit!lt Impureza do Sangue 

Luz" 16 de Abro' d. 1923, 


Club de- Regatas H Aldo Consl.to!ia da Irma.dade, em 
iEtzemas, darthros, ulceras . chronicas e rebeldes, curam- . 


De ordem do Sr, Presidente, O Secretario. 
 se eoir\.o antigo e afamado Rob de Sutnrna, de Alfredo de 
Carvat~o.~Milhares de attestados de pes~oas curadas.coftvido os Srs. socios e exmas, Cantldl0 Alves. 


famílias ti. tomarem· parte na ses~ 
 ToslJe, Brou.hltes, Asthma ,I Companhia da,fumus Bcigarros
O Peitoral de' Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi&to civica que se realil3r& a I' 

de Maio vindouro, as 19 horas, vamente vegetal, ..é o,que maior numero de curas reune. "SANTA <9:RUZ" ,Innumeros attestados medicos e de pessoas curadas o no salao de !:tonra deste Club, affirmam. . l'umem as excellentes marca. ·Ancora. Naná; Llll, KlssWA, 
em homenagem ao 4· anniversa Mbamar, Onze ~ El.yre~8. Estes exceUentes 'cigarros acham-se 
rio do fal1ecimento de seu qUE.(Í N,eur,asthenia, esgotamento nervoso a venda ~m todas as casas de la ordem, nesta capitar..

Uma mobJlia'desafa de do piltrono Aldo luz. 	 Representallte-José do p, Lima
um! étaj~reftim gu,,,di'..lc,uç'''d,,'sIIJIt mOle!ti~:, ~~ra~C_~I:ri~bmPhgsP~~~~~ge~~Il\,~~~sc~,I::do~:: 

Orlando DraHU. guarda,:,c,omidas. Carvalho. Eldraordinario consumo pelos proprios. medicas RuaCons6IIheiro Mafra, 43 
,. Secretario. ras e ,. mais 'objéctos. que tem usado c innumcros attcstados. Endereço 'telegraphic9~.Patl·onmll,~Caixa postal n. 81 

A tratar na nia Anníta Oarl
_.. _. . .. ·õ"~~__ '· 

OPILAÇÃO-~~~~:,~esf;~~~U';'I~!\ra~~~ eV;~: _____ .:.~~~~one, 16-Florla.n~'polis ' EPILEPSIA baldi, 32, esquina Avenida .caz:,.com o.' Phcnatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares· dê 

(A.ta.lucs (Ie gotf;a) .iJio Luz, das tt -1/2 .~ ás 13 ,curas em ;todo ,o BrasiL, Facil de usar, não e:"i:igc purgantes. 


, A'vimlla em todo O Brasil
m~~~r~~~~~~c6u;nn~~~f[:~doe:~~ ras, 
rado radicalmente com o U50 de 

'I 
-~~'! -;r-.. _. -. Depositariosgeraes: Alfredo', deGiuvalno&Cia. 

uma receita de um medico Amerí-! Rwa 20 de Abril; 16 -'-Rio de Janeiro 

c.no, em cumprimento de um voto j ' ALUGA.SE S" Paulo e Minas:-Nas princiRlI~~ ,Drogarias~,

~~~~e~eqtr:~UI:W~~~~_ a dita re- ía esplen.dída éasa á rúa';Prei " . ltIedtp.ute ,vale 'lloBtal S6:remette' pATa qualq:ller 


, , lugar ' ' ,
Pedidos poreartas a O- Alzíralneca, n. ,26. Tra,ar ." eo~ ,.a pro~

de Toledo L.ara. Rua Taglpurú n. prietarla,~. JuljaA3(a~co . MoeU-
J- S. Paulo. 'manll, -:" , lI' ' 

f 'i Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ALUGA.SE



