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,,,.-. 1 R tPequenas ti.1tüas ae eu er 
são o l.1nico remedio de confiança para as 

!oenças co:m.-nuns taes como desarranjos do 
[-gado, dóres de cabeça, biliosidade, etc. 

Não devem falt.ar em Il'~nhuma casa de familia. 

UM MAGNIFICO DEPURATiVO!! 

Sem alllOol, do Imm .E}adar R anraordínaria effjeaeia 

o LUESOL 
-	 DE

SOUZA SOARES 
PODERDSO DEPURATIVO TOIUGO 

Pode ser u~ado por todos; ho
mens, senhora~ e crianças. As pro
prias mães que amamentam e todas 
as pessoas delicadas podem seguir 
o 	seu uso. 

O LUESOL de Souza Soares 
foi experimentado com ruidoso SUC
cesso nos grandes hospitaes do l-?io 
Grande do Sul e Cap;~':\1 da R~pu
blica-o que constitue um:t garantia 
de !Ui! efficacia ! 

O LUESOL é, pois, o melhor 
depurativo de que po,:kr~i~ lançar 
mão ~m caso de molestla8 da 
peUe, rbeumati~mo e toda'J 
BI!I manifestações da syphilil!l. 

Encontra-se á venda em todas as 
Pharmaeias 

U<I"""11fW no" CII&aIo ..."".. "'...u '!S"""'......... 
$0" usado com abllOlutll COf't"",ça. 

Na ~"" do eo'P0 e na toiktre d_ 
da.. ~anf)or.... efa<>ta e '""""" innu"..,..,,,, 
mot"..t;.." .. infccçQ'ea. 

f:m ~kcidetL.l.•" 't'" se tan(>a 
rornpdo.. Qpidcnne. ~- U80 p""'"'''' c "",ta 
os ... cOIID<lquencíoa qut poduáb ..... 

Unico depositN'io - Arn!..o...c L........o 

Rua S.A.dro 133 - Rio do jlll1eÍl'O ' 

POMADA '~MINANCORA7J' 
(NOME E MARCA REGISTRADOS) 

Do Pharmaeeutico g. A. GONÇALVRS. Jninville 
Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Ja
• neiro e Universidade de Coimbra 

E' o irtl.!a!í é o maior patrilílonio 
legado á therapeutíca dermatologica, 

~~;~~~cl~o~d~u:~~~~~~eJ~\I~~~ 
rldas novas ou ve]ha~, tant" 
humanas como de animacs, e muitas 
doenças da pclle e da cabeça: Ul
ceraa, Queimaduras, Empingens, Sar
na, Tinha (favosa o tonsurante), UI

~:~~SF~~:~~:iS~o~c:lffri:."~~s~aS~~~~: 
Pannos do rosto, etc. etc. 

,ando,
• dia. 

pho em 

com uma 

de curados 


Adoptada já em muitas casas de saudee -grande clínica medica. 
Preço pelo Corl'elo 19$000, li. duzla 

lIImo. Sr. 
Eu, abaixo assignado, 

r~!:!id~nte. nesta ci4açl~~ r~a ~1>''''''"''~:iIi I 
nagua n. 107-, tenho ti grato prazer

de'communicar;;.yos qüe, tendo dado 

aos meus filhos Maria e Vasco o 

maravilhoso VERMIOL RIOS, um 


, 'to expelliu 300 lombrigas e _o outro 

, . 200: afora outraS que não contei.
"E' ex1raordínario o voss" vermifu

, go VERMIOL RIOS! Faço·vos .este 

"t t _.r attestado afim de patentear-vai os 

I I1 

meus agradeciment6s pelos effeitos dO'VERM10L RlOS e 

po mesmo tempo para que outros pais de familia que 

ainda nlo o conheçam. o empreguem, de preferencia, nos 

seul filhos. PGdeis fazer desta o uso que entenderdes. 

SubscrevI-me 


Do amg. Obg. e Crdo. 

(Ass,) José t'p.reira de nrltes 

O cVERMIOL RIOS~ de Chrispim Ao Rios--Vermi

fugo Purgativo (Salvador das creanças) puramente vege

tal, intaUivcl e inoffensivo, venuoi!-se em todas as Pbar

macias e Drogarias do Brasil. Depositarias: Silva Gomes 

& Compo Rua l' de Março 151--Rio de Janeiro. 

(Bulias em Portuguez, Hespanhol, Italiano, Francez, 


Inglez e Allemão) 

Evitem as imitações e falsificações, exigindo 


sempre Vermiol Rios, de Chrispim A. Rios. 


POSITfVAMElTE , 
lIIdt&> ~OJ''''C seu preço de 

UISaDo f'4b • &l qtar Ut1l'lDHCICI' 

411endanas 
Adapta....se-Ib. ..-erfett.amenn:.. prÚlcipaes 
lia baldau lalDlJlib 6m.tt~ casas 

7flQ(]e[o 7Jrownie" 
O!!!!tie 

~!~v he IÕiminas ;9.uaesás 
I..am;~:;.:,~, Gilleite Genuinas 

A'1r A 1r A r 
films Chapas Reveladores 

QUEM na arte photographica QUER 

sempre Exito Garantido 8b trabalha 


com ~hterialPhotographioo da 


BRINDE SANTELMO 
Carta Patente n. 6 

(Sorteio do Predio da Rua Visconde de 5a;;ta 

IzabeI, N. 230) 


}'oi premiado o COUpOIl li. 37:~:m 


SORTEIOS DE "SÃO JOÃO" E "l\'ATAL" 

A COMEÇAR EM 1923 


Plano de cada sorteio 
\. Premio Rs. 5:000~O()O 

2' de 1 :000$000 Rs. 2:000;;000 

6' de 500$000 Rs. ~,G00s0Cü 


20' de 200$000 Rs. 4:000~DO() 

30· de 100$000 Rs. 3:0005000 

60· de 50$000 Rs' 3:000;;000 


119 Premios no total de Rs. 20:000S000 

Peçam prospecto explicativo nas casas que ven· 


dem os productos da 

GlA. FADRlGA DE SABONETE SANTEUvl0 


Perfumaria GUITRY 

Rua Mariz elBalOt'OS us. 12:J/5 Rio de .J;.t.nciro 


MISSA 
JOSE' DA COSTA 

ORTIGA 

Ida Maynoldi Ortiga. filhos 
e genro convidam aos parentes 
e pessoas de SlWS relaçõcs 
para assistirem' j missa de 2' 
anniversario, que, em intenção á 

alma de seu extrcmoso esposo, 

pai e sogro, 

JOSE' nA 


(JOSTA m{TIGA, 
eclcbrar quarta-teira, 

2 de Maio, às 8 horas, nallgn'ja 
do Menino Dells, ficando (ksde 
ja' summamcntc agradecidüs 

se~s seguros·MaI'itimos eTtHTo,tres 
Na <9ompaIl1lia 

'~Lloyd Sul Americano" 
i\<9ENTE ELJYDIO 81folÕ68 

RUA N.21 

(PURO) :~ f
', I 

(E~ b"iJt6ea. t'ructll e pó) 

O mais' original ,PI'odl1cto Bl'uzileiro 


O mais singular Ellxh' ·<1e LOllg·a vilhl. 


".ft ••••"••• (para reduzira po') Kilo a partir dó 9$000 
revendedores 
u,u",u,~",,'-Rua dG 

llJleil'o 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o IIr. dr. Hercil10 Luz Cen'ro de Cultura 1As mUlhere,S, ta, ,mbem Vida social 
nu pavilhãu Brasileira. soffrem . _____ ________ ., Tenba pena de sua esposá e
Americano Está fundado no Rio um Cen de seus filhostro de Cultu.ta Brasileira. 

Rio 28-0 Estado-O sr. dr. Só ° titulo da nova agere· 

Bercilio luz esteve á tarde no miação seria bastante para tOI- Tome 

Pavilhllo Americano, j praça ná-Ia sympathica sI o seu> pro· FAZEM ANNOS HOJE: o ELIXIR "914" 
Ma~â. o:1de s~ enc~tltra ~ I.oco- distribuido em prospe- Em cada 10 nascimentos, 9 criaoças nas,cem _mortas, 
motiva typo 1likado, desh~ada à intelleduais. na.o con- quando os pais são syphilitieoli Evita-se a mortandade to-
queima d. carvão cat'hume.nse. em verdade. dignas mando o ELIXIR ..914•. Q5 010 dos abortos provem da 
para trafegar na Estrada Tubarlo todo o apoio. syphilis." O ELIXIR c914. evita os abortos. De cada 100 

Araranguá. Si a nova associaçlo lograr ~d~~;~iR'n:9sli~iI~S u~ t~~~Oo P~~g:~:~: c!nt~~b:~~~I~!~: 
Ali compareceram realizar uma parte, por minima A .ida rivel molestia. Tratar a syphilis !em injecções e sem atacar 

O! ars. dr~. Laure desse programma, ter~ e as mulheres d 1 E' b 

pe ~chm~df, Adolpho assignalado serviço 10 a sua consequencia.' ~s:!~o:~g~iI~lwa~ei~•.i ~aÉLI~~; ~914. c~n~~!~~ 

f~rrelra l1ma e cel. Elyseu si o eflectuar integralmen- teem a aua saude phYfJica nos hospitais e receitado pelos ~randes especialísta~ em sy 

~~~~:'~:;~~~~~f:~a~~e~o~~~~~: imperá á gratidlo nlclo- :~~~~!e~do!:ff~:: ~~~:dav~lf~om;t~~a Jic~r. estomago, não c(mtcm lodureto. 

YI .s representantes das C.m- . pOlto ~ de ver que o \aymptomas 8at81 . 2 colherf's de sopa por dia. 

:i.r;:ia:e C~~~:~fe~~~r:~ r.:!~~:~ ..nao 'póde deixar de se~ deN=~~t=a::; tal cuo abando. Deposítarios: Galvão & c.aS. Paulo 


d S P prestogoado. pelos quo ar~ente nar o trabalho buscando o d ....n,o, za ° joven Oereino Caparelli e Avenida S. João n. 145 !I! ' 
e:rÊ a. • d C h' ment.e desejam ver o Brasl pro- novoa ares, 101 e alegria, reaniman- os' meninos Decio Cabral Neves 11...................... 

m nome a ompan 13.. gredn moral e intellectualmente. do emilm o organismo efaser naod6 e Walfredo Pinto 
tructora e da Th~resa C~n'tlDa, Pouco importa que' os descrentes uu:. medi~m6nto que tnigors leUI _.: 

falou o en~enhel~~ Cotru~, sau- antecipem desde 10&0 o seu jui- rina, rsgularisando e nor:naliaando FA.ZEM ANHOS AMANBI.: 

dando ao dr. Hercillo, e sahentln- zo dl.plicente, duvidando do luas funcçOOa. O e:l:ce8I~VO traba- , 

do e agradecendo os esforços do da feliz tentativa. aI neceasldades do 8 nh . De Paranaruí! Herculano Ro
governador cat~arinense no sen- Os qUI tiveram a idb e~tlo . ~a mulher 8 ameutda~ T~ere~:';~Ptijta Maria Clau- cha e Joaquim Brandao. 

tido do aproveItamento do car- na obrigação de fechar ouvidos prejUdiCa tambem aasn&s De dina da Conceiça~ Malvina da De S. FraocJflCo: Arthur l'den
via do Esta~o, favl"fecendo, po~ o tais cORceitos ~ pros~guir çl!~are;ii~ias de Fosfer para Silva Moreira, Esther CarlOla dI! ~es, Nicolau Oliveira, d. Vicen
todol5. os meiOS, á acç:lo das com tarifa de que sahlflo tnumphan- Rins slo 11m poderoso auxiliar Souza Joanna Isabel Pereira e tma Amaral de Camargo 8arros, 

~anhlas ~ue exploram o tes, principr:lmente si se. lubor- nat1lreza pois fortaleçam OI . Ernestina Bonsfield Claudio. d: Zuleima P?rtella An~onio Che
tlvel naCional. . . dinarem ao n' 14 do alludldo pro- bilitados e contribuem pa.ra a pnrt- dld, BernardinO A. ttlda e fa

Alonlou-se, amda, e~ ('on$l- geral, que está assim re- ncaÇlo do sangue, tão necessario Senhoritas! milia, José Dias, JOSé V. da SíI-1 

der~çOes ~otre li necessl.dade de cter, enfim, persistencia para. a ~oa saude. . Gilbertina Linh.ues, .Franc1scl va, Antonio José Albino. 
 I 
ser lncent1vado. o aproveltamentG nao esperar fazer em dias coi- A. PIlalas de Foster a.l.~~m a Adelaide L!caroso e· Malvina De Ibjah~;. Guilherme. Ban qUANDO SENTlRDESdo carvão nacI?nal, demonstran- sas: que, por sua natureza, mulher nos seus moment~~ cntlcos, Silva. zon, Lucas Calde, EugeniO Cy
do que com (I ~Imples apparelba- dam tempo. mas flue, temos dando-lbe força e tranqulhdade. fa- rillo MUller, dr. lJeminiano Oal- QUALQUER DOR 
~~n~:S !oc~m~~~:dÓ c~m~O~sum0 virão-o d:d:nf~:~~~~~~:c~~n::s, 81"8: vao, Arn~ido Vieira d~ Mello, ' APPLICAE UM· 

y" . '. Os fins do Centro sao, entre dorel nas espadull.s, desordens urjo Octavío Canloso da Costa, José 8ratt! e Alfredo Fanas_ 

do carvão naCI?nal lerà felte nas outros: estimular o culto dos he- nariaa, inchaçAo, bydropesia. dores Henrique Boiteux, Rodolpho Ba- 
melhores ~ondlções e com gran- róes brasileiros, pugnar. pela in- rheumaticRa e depresa!o nervosa. ptista de Araujo. Eduardo Cres. Passageiros que chegaram no 
 EMPLASTRO 
de econ0f!ua. de literamra naCIOnal nos AI Pilalas de Foster teem dado po Pedro Amó.ncio da Silva Hi- paquete I'rAUBA., dos portos do 


C~nc1ulU .b~bendo á saude do progra-:nmas officiail do .nsino, . resul~o admirave1 na~ enfer· deibrando Le!lsa, Cid Cabral Gon- Sul: 

sr. Cf. BerClho Luz,-o qual res- prestigIar ól boa imprensa e o es- IDlds.des mais graves dos rms, nall C'II C d J é C Jacob GnariR1ia, Ercilia Gua
 PHENIX 
pondeu, Igrad'!c'.!ndo a homena- pirito novg dos iotel1ectuais. . inflnmaçõel da bexiga .6 dos rins, zaga'EI~~I. o Oar °io, _o~. rfs- riglia, Americo Porto, OBvio Si EllE t'l<EtEITADO PElOS 
g.m que lhe era prestada, e agra- ciar cursos de conhecimentos ge- dores lombar, h~dr?pBiI" em ~ráo ~o, pIlO. onça ve", ICO au moneti, David SChoel, Bartholo EMINENTES ;"eDltOS: 
deeendo, ainda a todos aquelles rala, fuer a cruzada do ensino ..~dr:;a:o·ou~~:lscd:;~~~s aSte:r~!~~:' Ipo e o meDlr~ DUmo Tolstor. meu Sunckez. Maria e André ORS.WALTER SENG.
I que, como a empresa constrll~.to: obrit:atorio, realiz.ar conferências reem deaapparecido com o uso des: Sunckez, Rosa Scl:aeic'1 lU, Ben

" 
AMUUc'O 'AASII•• f eN SE. 


! ra t a &ompanhla There~a Cttnstl sôbre assumotos economico~. e te maravilhf1so medicamento que se Vi~jantp,s jamin Marin~, Francisco Becke, 
 CARi.O COMENALe,DIOGO 
d. FA~IA.J,J.daNOVA."ARn~,dl. mostras di effectlYa e Ifn financeiros, combater o esplflto chama Pilalas de foster. Caetano Rosani, JOSé Livicoff, 
tELLO ~iF4NO.ET(.ETc..ciente coll.boraçlo em p~ol do de excessi\'o regionalismo de Vende-s6 em tod88 as pbarmaciae. Zulelma Portella Cesarine Santa nina, Maria Niss, 


progresso e d? engrandeCimento Estados, tudo fazendo pelo o nostilo folheto lIobre as doen· Regressou de sua viagem ao Car!os Alberto Almeida e Sou~a, Us~do fld sjiiü ~âS4 4
de ~ta. Cathanna. uno e so aSsiJt1 de renaes e o euiaremos absolut&- norte do Estado a senhorita Fehx Lauboreado. Pedro Correia. 
 ~:;'H~':;b:"'iJ~S~St..

O sr. dr. Hercilio fez lambem a sua . mente gratia. Zuleima Portella. ' Isolina Correia, João Machado, Cath.zrma. "fi:.,, demorada visita á secç.Ao de ap- Ainda cogitará ° FOS'f'ER McCLELLAN Co Francisco Machado, Floriano 

parelhos agrarios. parar o trabalho C~~: rf!1~~:r~..!..062 Dr. Nereu R.amo8 Josf Vieira, Severo Cypriano dOi 
1 -_._- diz menosprezado e O sr. dr. Nerêu Ramos, seguirá Passos e Oscar Urrutigaray. 


C em certos bancos e companhias, ._____ terça-feira proxima para S. Lou- Em transito 91 passageiros., Reformador, cujas directorias só pagam eq!li- renço. vi:1 S. Paul·"). , 
i (Do .Jornal d .. Moças., Rio de ::~i.'amellte aos seus compatno- Pau , l"t~C,;ia ~ D"i"l sa~ :~b;r'l.~~a~e d!' ':;,;~~~~':.'~ NasciuleIlto 

laneiro) Mas, longe iriamol. se tentasse- I Trapiche RUa Maria.'"I Se a s.ua cutis está estragada mos fazer publicas todos os el.· . BI"I.I1~~ Estão de parabcns o sr. Gen
c pela palhdez, manchas ou sar- vados ~ropositos da novel asso- - Tenente EUas Lopes til Bonzon e sua exma. esposa, ~ iDIOIO io 1\Dr11 i, 

t 
, d~s, de nada serve o uso do pó, dação, que se installou a 5 do Regressou de sua viagem ao pelo nascimento de um filhinho 


plOturas ou loções, cremes ou ou- corrente, na séde do Centro Rio de Janeiro, o sr. tenente que re,"eb~erá o nome de Alvaro. 

tras CQusas p3ra desaparecer lisla, onde se reunirá ás quartas- cul~&pharmaceutico Elias Lopes. 
ses contratempo.s~ e a menos .que feiras.


i tenha uma habilidade de artista, Por isso aqui nos detemos 
 Vasco Gondlm Dr. Arthur 'lavares, Medico pe- Rio, 28-0 Estldo-~ sr. juiz c desfigurará o seu rosto muito mais fazendo votos por que ElUa coo: Seguia hoje para S. Paulo, o la Faculdade de ~edicll1a do f~deral da 1~. vara de~I~~ou o .~ nosso conterraneo sr. Vasco Gon IUo de Janeiro, ex-Asmsten- dla 4 d.e maIO para o inICIO doO novo. methodo admittido eH realizar, ou todo ou em parte, 

:3 vrar a CutiS de todas as suai fal- o seu nobre dMide 
 dim. te da. eliuiea de senhoras da su.~mflno da culp.a dos accusados tas ~ffensivas. Compra-se Santa Casa de .Miserieordia mlhtare~, de~l1~clados pela p~opauco de creme de cera Dr. Geminiano Galvão diz" curadOria cnmlOal da Repubhca

do numa perfumaria, Regressou de sua viagem à • como implicados nos successos 
a·,) rosto como se fora lIajahyo sr. dr. Geminiano Oal .... são excelhmtes os resulta- de Julho. e lava-se pela manha, com agua vlo. dos obtidos com o Elixir de Inha- A audiencia serA aberta á 1 
quente e sabonete, salpicando-se me Ooulart, em casos de syphilis, hora da tarde, no Palaclo Mon
com um pouco de agua fria. Passageiros que chegaram no nos doentes de minha clinica e no roe. 

paquete ANNA: inter~~çno das injecções de 914. 
Do Rio: Tenente Elias Lopes, O Elixir de Inhame tem a grande 

gene~al J~sé Vieira da Ros~ e ;~)n~g:u".; grt~;~a a:~~:;i~re:\~~~; ~rRIIIR'-;U, IR. .11'111•• 
famdlé'., Vlcente Santos. Joio a- os outros que tenho empregado. { 111 "!WII iva .-c. I~W. 

;;',;ii;II'Jfi'!IE3-E::3-e::::;IE3-E::3-e::::;KlIf'IIPt!~ta, Hurmann ~chnelder ti !a- Dr. Arthur 'lavares. &&nW 
mdla, . Ernesto Rlgenback, LUlza Travessa Miranda 47-Copacabana . I

Dr. J. Moraes Sehnelder, Hllda Bohmann, Mo- Rio de Janeiro 
ria Angelica de Oliveira, Deus- Rio, 28-0 listado-Não ha-

MEDICO OPERADOR dedit Vasconcellos, Arlhur Ra.- vendo mais segundos sargentos 

li~r;.:Il~~~::;o~8ColaMedicado. ~g:~a;.millo Cardoso e Augusto Vende-se ~:r~!e:a:;vsal~::ja~r~l~!n~~a~J:~: 
n~:d!:tef~:u~~~:r~feAl!::!eJ; De Santos: Fulvio Pires Ma- A casa 11. 8, a rua M. OuUher. te da ta. regilo militar autorizou 
Paul. Ouimariel. Jacy Monteiro, JOSé A. da me e a ferraria n.32 à rua V. Ouro o commandante das unidades 
E5pecialitlta em D:tolestias d~ e familia, Rodolpho Boe- Preto. dessas armas a fazer as respecÜ

crianças, apparelbo respiratorlo, e ' Eduardo 80tltury. InformaçOes nas mesmas caus. vas promoçOes. 
"i()ma~o e Tias urinarias. 
; Com longa pratica DOI boapi';' 

ttaLi:b()~~o~~r~ri~i~i::::; ~lllIi'~"IHNtClI••••I4"MNMI"IO••IIt"MN"ICI•••I4""N" 
08 IeUS serviços proilsli"naes,
podendo ser proourado nesta ci
dade 111.& cPha~aci~ Popular. 
e boteI Moura. re."ectivamente "CASA 
das 10 és li 1,2 horllll e du 
3., Ú 5 d .. tarde. 
O .!Ir. )loraes 

com optimol 

~', 

'" c:::"c..! 
c: ..... 
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~ o ,0- !I C.CiD U ualmR~s Gnoticidas do Vim f\ldlf \1111' luccurlll o re~~J~:!~h~~J';elto'l
t; 	 TRATAMENTO CONTRA A. SYPHIÚS••1 ' 10 ran e , I ,~: r. Rio 28-0 Estado-Na forma 

. " ~ IIIIIIIWU 	 Clnlml~Dgra1lll1~ .da constit.iç~o fluminense. reu' .EMREGRA:·:E;t 	 P. Alegre, 28. O Estado. Para nüa-se hontem, cinco dias após o 
lI. . a região colonial italiana embzrw R' 28 O E t d D 'd pleito a junta apurador. presl-	 ~.. ~.' RIO, 28 O Estado-Em um dos cou uma força da Brigada. • lO, - S a 0- eVI a- dida pelo dr Oldprnar de ' Sá Pa

seus E'cos, dIZ a NOITE I -Chegou a Boqu(:lrão uma mente Informa o Imparcial que checo, juiz ~untClpal, para fazer1;; ·0 commércto de madeiras na- força do ExerCito. para guardar dentr.o de poucos dias embarcarà a a:puraçl(} e diplomar os candi; 
donaes entrou ha pouco nas co- os quarteis em construcção alt em Nova Vork nr~meroso grupo datos eleitos para os cargos de ARSENO-BENZENE 

~ glta\ôes de altas espheras. -Partiu de Santo AntoniO uma ~~l arllstas d~a IWl~ tmerleall prefeito e vereadores de Nlcthe- SEM PERIGO. 
; diol escolhido, como acontece força do 2 corpo provlsoflo. to· m, que vem esta e ecer uma roy. 

i= sempre ~om todos os assumptos, mando rumo Ignorado. succursal no ~rasl~. . • Esse trabalho foi por varias Iesta aaber se o Suliarl enol cura defHut,vamente, POIS bem, as 
um..colDl'é para estuda-lo ~ apr~- -Chegou a Conceição uma O grupo esta assim dlstnbUldo. vezes interrompido pelo deputa- expenenclas nos 3 annos que eXIste mU':itrdlll CCllTenil.S de mli~ sentar sugg;estOes em seu oener!- forca da Brigada. 4 dlfec~ores de scena, 2 dlrecto- do Notlval Freitas, que apresf'n- lbarel de casos c()rn reacçlo de Wasscrman negativa, permancn

~> CIO Em Caxias húuve alarme res assistentes 4 operadores, 6 t•. Mas, sendo que é um ar!'ien lbenzenp, tudo leva a acrcoI!a r 
.. Agora, quando o Congresso du-;;-nte a nOite e o patrulha- electnclstas,5 carpmtelros, 2 PIn- to~ repe~ldas rtclamaç~es. e t~- que a sua acçio é pareCida nu egual à outrnll.lscnobenzOe~ C'OTn~!, . 	 vai .mdar os seus trabalhos pre- t 'f t t tores, 20 artistas de renome, eo- m nau s pnmelras oras a (,s qusu temos Wa!'isermans negal valO de ma Is de 10 :m<'t)3,,. 

:;.. paratarios já se annunCla o exa- me~ o, p~r Issâ' bOI ~lUI o ac ~\iO- tre os quais vem Clara KlmbaJl, noite. que sempre constitue uma pror/gação b.sta'lte aiJreclavel, Que 
~ : ,"e de mp'monals. a resP:lto, for- ~~~s~ r:~ °1;t~n~e~aCI:s ~!I~~I~~~ Mary MI!les Mm~er, Viola .Dana: ftc~-~~ ~e~:l~a~~. PB:~kC:r~opr~~~!= ",nfluem recusara aceitar de boa vontade (9) 
:~ mulando-se o proJ.e~to sobre os ram as 3utoridades, os funccio- Rodolpho V~len\mo, AntOniO Mo gioso chefe da politka fluminen.= ,. embar~ços que dlf~cultam a ex- narios publicas e muitas famiUas. ~:~~iI:i~ano Cortez, sendo este SI, fez maioria na constituição d,;õ' , 

ploraçao.das flores as· -As forças de Zéca Netto . " camara tendo sido ehtito prefei· I 1 ã d:'J.: .Ora. ISto é .assumpto , que. se acham-se muito fatigadas, devi- A companl1la tem promptos 62 to o d~. Henrique Ca.triolu de A co o-n za·~ O C 1I · ·. 	 entronca perfellament~ roo COdll?;' do á grabde travessia Que fizeram, a rgUl~entos para peças. havendo Figueiredo. Peruanl buco 
florest~l, que um. ?U ro eomit~, pois estão nas proximidades de ve.1dICit? aos mercados ,europeus . Rio, 28. O Estado O governo 
es~olhld~ pelo rnlOlstro da Agn- Sagé para fazel juncção com as e a~le,rlcanos todos os fllms que pernambuc3no, attendendo a ne 5 .; 

" (u1tu ' a, deve a estas horas estar de Estado Azambuja. aquI fizer, cessidade immediata de estudarI 
~ estudando. .. -Cheg..am a Bago as forças .. • Lloyd Sul-Americano o problema da immigração es

.. Se.na de bom alVitre ~rtlcular republicanas sob u commando Do seu repres.entante nesta trangeira, designou uma commis~ 
?s dOIS trabllhos num unlco pro- de Ju vencio l emos, Amadeu Mas U J.UM" J, "IJI JfllI m',,'r'l praça, sr. ElyslO SlmOes, recebe- são para examinar cuidadosa

]ecto, ~ue. poderà ser. entregu~ sot , Hyppolito Ribeiro e Alfreco In ir.UI ~, v~a. ~Wlt IH 1111 mo~ hoje um exemplar do re!a~ men!e a con.venienci~ e os meios 

ao legislativo. sem dUVida algu Nunes Oarcia para bater as de Rio, 28-0 Estado-Do Pais t~t10 apresentalllo aos srs. aCC:I~ prahco~ de mtroduzlr .no Estado 


t• ma. ~ Zeca Netto e Estado Azambuja de GaBes telegrapham para Lon- mstas! no anno passa~o, pela DI- a coloOlzaçlo estrangelr<\. Protegei-vos contra 

;;. 
· 
~ 

~ .Quase ~empre os trab",lhos -A Federação e o Correio do dres communicando q:le na m;- rectona. da COlllpanhla .de Segu- _ ,,_______ 
~ desses coml~és se r:sentem de Povo dão minuciosas informações na de carvlo de Lanelly occorreu ros Mantlmos e Terrestres .Lloyd LA GRIPPIE 

falta d~ umdade, pOIS resultam sobre a derrota soffrida pelos re- um desastre no qu al foram victi- Sul A.eri~ano.. , .. O sr. Mora y Araujo será para evitar · os . males do 
do~ esforços de pessoas. que se volucionarios em Passo fundo. mados dez operarios. Ha 20 fe- O refendo relatorlo fOI lm- recebido na Associação dos inverno anterior. Adultos 

< 

deixam absorver e dommar por id presso em elegante folheto e ~n- d C e crianças: é prudente~ aspectos exclu~ivos dos proble- r ÜS'accidente foi occasionado cerra grande numero de dados Emprega os do ommercio fortalecer·se em tempo o.,... 
c:a 	 organismo com amas que exammam. . Club d Reg t pelo escapamento de alguns va- comprobativos d~ progresso da Rico, 28. O Estado. A Asso-


to ·~eo :i~~~ ~~~::~~~~a~ã~ ~~~~ e a as goes q~e c('ndu~iam carvl.o pa.ra grande companll1a de Seguros. ~:~:i~ d~:a~i~1:~eg:~~~~~ C~~~
~ 	 Emulsão de Seott---'li ser o unito, porque a defesa das "Aldo Luz" o extenor da r~l~a,?s q,U3 'S, dlf.. _ ____ sessao solenne, a fim de receber 
flt.-estas C\lntra o exc~sso das paranào pe~a hnnaf mclmad a, fo- I I I a "isita do dr, Mora y Araujo, o remedio ·que provou o 
devastações anti-econoffi lcas, não De ordem da Directoria, con- ram chocar se ao un jo de .uma ft '1Ji~1~1111'''=fII.' MUIlr...lI• embaixador da Argentina, cuja grandeseu alcance em

ai pode deixar de occupar o plano vido os srs. socias ·e exmas. fa- élrcada da abobada carbo.n fera~ ~ ãlllg MiW IlUilv liti 111.. IMI acça.o diplomatica muito tem con~ toda a oIasse de af
.'.. fecções pulmonaressuperior de um projecto possi- milias para assisiirem à missa provocando grande desmoramen Rio 28-0 Eatado-Annun- tribuido para estreitar cada vez . 

~ 	 ~ e11 debilidade.vel-. qUi este Club manda celebrar no to. 	 ciam de Berlim que o gabinete mais as relações de cordialid<iE-	 \1 Comprae ~6mentedia 1° de maio proximo, ás 8 	 reunir-se.á amanha., sob a presi- de entre o nosso e o vizinho ..,. Emuüão de Scctt. -	 horas. na Cathedral Provisoril, denda do chanceller Cuna, afim pais.~ Para evitar fraudes eri,nd ....intpeantÇrão'n·oà...:~ldod~~=.U qpue'la' 	 de t1 ellberar s6bre o plano de Para assistir á solennidade, a 
.J 	

O[.4HOSu 
reparaçJ.o que será commun~ca- Associação convidou as altas au

~ Rio, 28-0 Estado-De Co- passagem do 4' anniversario de do aos Alliados na proxima 2a. toridades, familias da sociedade 
~ ~I~~~am~~~:;~~~~~~l~~j~~r!~ qi~~ se~~al~~c~~e~~'il de 1923. in flarnmaçOes e purgaçOes. COl feira. carioca e muitas pessoas gradas. General Vieira da 
'" c tuito de evitar fraudes . fez no...a Orlando Brasil l VR10 MOURA BRASIL (nome Rosa 

c 

,Iassificação das eslr.das da re- I ' Semtario registado) Em todas as phar' A esquadrilha não partiu Nada os une; tudo os 
:; 'f ~gi~~'aess:rf~~i~~~1uosi~:~i:n~~ ~e~~ ---_____ macias e drogarias. Rio, 28. O Estado. Avisam de separa.... Reformado no posto de gene
~ 

S. Paulo que não se realiz~u, RIQ 28. O Estado. Dizem de ral, checol! a esta capiLll. re I,)
~~:.das ao trafico com a Alema- Palavras de um -----~~-- como era esperada, a partida da Washington que o Departamen- ANNA. aC? ~l1panh,.do d,e sua~ ~AmftrUII ~rn:1 ~tt~,II'I~:1 :1 esquadrilha de aeroplanos. to do Eslado ordeuou o fccha- exm.. lanul,",.o uosso ,lIu' lre 

~ embaixador peruano Yw 1" ~ lllüa 'ltil..~ aillla ~ O sub-oftieial paraguay Nudel. menta do consulado americano conterraneo Jose VJ(~lra (13 ROScl. 

'"I J mann, que pilota um dos appa- em Wladiwoslock, sendo :1Issim Emqu~ll~o este ve em. (l cti\'ida-
Um velho estabelecimento de Rio, 28. O Estado. O embai- m~I~11 relhas, con,seguiu levantar o vOo. r?m~ido o ~iltimo v~n culo que ~:r~llatt~li~~all d;~{~~e r~~::~i 'eO 17e= 

~ crédito suspende os ~~~~~., ~:.r~f~(;)I1 S~ap~~~~ri~aco~~ Mas, depOIS de h~\'er voado al- ~::;: ~~SE~~~~i~~sUmdOs ao go' lar-se scmprÇ Ge:ltrn das l:rth;s 
,pagame~tos panhado de sua esposa, encon- Rio, 28- 0 Estado-O corres- gu~ tempft, reso veu regressar, -. , . nobres e ele vadas da verdade ira~ RIO , ~8·.-~ ESlatlo-lnfor~am Ira-se aqui hospedado no Hote l ponrlente berlinensc do P etit Pa- ~evldo ao m~ol tempo que encon ' ___ ____ ._ _ disciplina milirar, transmit: indn aõ 

de Chnstlanra que o Foremgs Gloria. ' ~isien t~legr·aphou para o seu roOt~~e~:emR~~~ns não todas as u.n ;dadcs llue COnlFTl:W! Bank, um dos maiores estabele- Enlrevrchdo cios orn aiS de- jornal, dlzendu que, segundo no- h ·d part,iu, Julgamentos de conselhos de ?OU um {:X l' lllp lo par;\ ~cmprl' 
cimentos de crédito da Noruega, clarou u; íla nfu,to d\:se a... ~ co- ticias corrcntes no!'. circulos par- ~~rcS~in~\1crd~o~II) 1 rO a camisa guerra lllapag;t\'c!.l suspendeu lemp~rar1amente os nhecer ~ nosso país. Apr~veitou, lamentares , alguns trl18ts compr.a y ro - I l tO. Ri o, 28 O Estado _ Infúrmam ~ ~r?nd: c\ \ n.h~Cl.'d ( ,r d;: ! l1cs~n 
os p~~amen tos. ,flc~ndo com a para isso, a opportunidalje do ram em commum gr~nde quanh- ---_.__ _ d~ Bauiaque f'stev e hontem reu- LSlaoo,_ '--I1~:" .,:. 17_ ~)~,IIJJI,II~'U \.! 1'1 
admm!straçã? p~h~lc_a todos os IViagem para o Peru, anue \la i dade de moedas, a. fim de annu- DIdo no qua rtel gencral. sob a l od~s ~;:O. dll_.r.;:lh::-;.. ls:uc1il l1 do -Ilie 

~ " 
~:5 negoclos .d~ mst ltulçao. _ em visita a seu ai, ue com- lar a acçáo do Relchsbank, que Promessa presidencia do marechal refor- I0. f:u'lo~ ~IJOrpf!r ;\pllir'l l' l.! l '() lt, 

<E Os pretu1 z;.>9 ~o ~anco sao ca1-_1piet.::t em ju:-: ho g~ ::! nn~. procura susten!ílr (' valor do Uma st'nhora que soflreu 10 11- mado Saturnino Ribeiro da Cos- !glcu .l.'I.I! C.Hlsl'rV ~ ,ç"l.'~ lu.;nlfws:1s , 
culados em tO:J milhões de co- I D iz estar encantado com a nos- marco. gos annos d{' hmrive l brnncl.ite ta, o conselho de guerra encarre-llJ dlStlndl\ .~ ;-tlhJ~ !IWll ;:t.' , e~ t~-

~'~ ma!'. . , Si capital. _ _ ____ ._--_- ;If;thmat'ca e uma su .::t irmã, de gado cle julgar o coron el Jã1yrnc 1110S .certos. pO(h'la ,lgor;l, ('o nll 

"~ 
De\·Jdo. j ~arantla do Estado, Falando á cerca da politic l> rebelde (' pcrl ln;.,z II'$SC, n\. piO Pessoa. comm ' /1danle da regWo nUill' ~SSCS ('~\~I dn s, Ú"S t]u:.is 

os deposltan.es estão a coberb ameriCóma, disse que as naçõc$ O sr. dr. Hercilio Luz , umprimt'l1lr , (Ie UlHa prom,s..::.;( (lo Redfe, e que ai, se al..: ha para nós, sc"us il~!lllrHdor l'S, espt:'fa~~ de qualquer perd.:.. da America devem orgu lhar·se no Rio offerecem-s..: ,I t'ns n;"- gr. ' IUlLI- t a l fim . , mos os preciosos frut os,
'5,g I.. ft. I 'J "I I da sua união, dando, assim, aos mt' nle ás pess· ilS que s"UrCUl A' m~s~a hora, esteve reu nido ___. _
(/)Q. a aea agI nu ",,1& 'U demais povos, um exemplo di- Ri~, 28- 0 ~stado-:-O sr. dr. d(' IdenUco mal o r~medio qm' s~h <I pres ld l~nc a do generô l Mu 

, • gnificante. Assim , ellas serão li- HercI!lo Luz fOI con~ld~do pelo as curou. Pede-se ás pcssoas Ci!- "1l . Tdles, o cún~t'lho que trUl OMOSSAMEDES d u.,n 44 Ogl'l das no Velho Mundo na altura a sr.. di. Raul ,Soares, P!c.sldente de ridosas transmittirem esta ooli- d~ Julgar (l general Pedro Ga- 'l per eü'- ~e , llias 
p,.- liIIIllIU que lhes dà direito a sua civiliza- Minas Gerais para VISitar aquel- cia aos que SQffrem, Cartas à giro. salvaram-se os passagsiros 

a P . Altgre . 28 (O Eslado)-Por .;10 a sua grandezd e a sua pros- ~e Estado. . . , Sra. Adelia Rocha, caixa postal ~~ t · I t.. 4 votes contra 2, o Superior Tri- per.dade. Essa união íntima en· O sr•.dr. J-J~rC!II~ pens.A partIr 142. Porto Alegre. B OS rlpn an 88 
~ '"' ~ hunll de jusllça deste Estado treios povos da Amori,. 50 po, no prox,mo d'? 2 e ma'o. . O. ullfrs""s de MOSSAM&DES Ri.o. 18-0 Eslado-Informam 
=-= := condemnou a firma Rosa, Neves derá ,existir emquanto perdurar Dentre. a~ lIl!lumeras viSitas [tu de Lisboa que o vapc: r portul ' lI~Sf§ a: Cia., do Rio Grande a pagar esse Ideal de paz e concordia (ju7 contmu,l a receber , esteve A ameaça de uma crise ' Rlo, 28--:0 E~tado-D. Wal- MossnDlcdes, que naufragou>;> na .~ 

44 contos de réis a Serafim Go- que anima lodos os pafses ame hOJe!,o P~lace BoteI o. sr: .dr. fish Bay ~ommunrcam para Cape~ altura do Cabo Frio (Africa Occi j-=.. mes ci Irmlo. de Baa:é. ricanos neste momento. EstaclO COll'!1bra , que fOI cordlal~. politica . -':own 'que tres .clialupas, .condu- dental Portuguesa) perdeu-se to
___ __ Pezel éconsiderado uma das ~~l1te recebido pelo !Ir dr. Her- RIO, ~8. Nos ..eios .pohticos zm"c naufragas do paquete Mos- .talmentc. 

...= -.. O imposto sôbre camisas de mais alias individualidades do clllo luz. ?e TUrim; dil~se 1~~lar l:m:~en, ••~edel. ~hegaram ao Porlo Ale- A tripulação e todos os passa
:; .. 
Si=- malha seu pais. 	 o~:~~~ç~~::os~:sc:~~s a~~ c~~- xandre. I geiros. felizmente, salvaram-se. 
li , 

Rio. 28. O Esta~o- O dir.ctor - lU nião Beneficente selh~iros muoi;.lpais populistas.i'" da Receita Publica, em olijclO ' . . 

;, dirigido ao presidente.da Asso, Pelo Desporto Operaria f'~_~ 
 POMADA 

ciaçao ~ommercial de. J~invílle. • 	 João Lobo HaberbeakI
communlcou h"aver n ml!'lI~tro d. .a F)goelreDfl0 versus Trabalhl.t. Tendo que se rcaliz.ar a to. de ' . 

fazenda re~(j'vJdo que ,U .cAml- Realízar-se-A amanhJ. is 14 Maio a inauguraç:lo desta Socie- p:rtlclpa a _B_eus parentes e : "Minancora" 

.as de lecldo de malha, com horas. no campo á rua Bocayu- dade e posse da nova Directoria . ,p ssoas de sua ,amizade _o 
 A , ;. -~. 
p~ i to de outro tecido, 'est1io -su- va , um encontro entre ai elev8o!õl que foi eleita para o p"eriodo S.Q~ .conh:l~o ~~tRa,samento de ~ 

jel~~s ao imposto de .conSU91O., · dos ~clube8 .1!"luelre.DI8 I 'rra- aia I de 1.923 a 1924, rogamos ~ .f~:nciScao MOUercom () Ir. mai,s beUà c.reacão dos ultimos 100 

de .acOrdo·com ~ teci~o do peito, ....."'.. . : aos 8r9. industr.laes" , pro.prieta~ -, • , .ànnos para : ". na 10rma da alrnea ~ Y. nr. 21" O _.,on~uncto . dq JrJg.oelrenll8, rios de fabricas e ,chefes dt; ,tra- Fpolis, 27-4-923. 

ut. . ' ~ da: 'vt~t.e lei do orça_o.camp~ao do cidade, é o sCluin·te : balhos em, geral t co·nccderem li.. ' ~~.;.. '. ~ ;r ,-
f!1ento. da receIta, outrosim, que .. . 0pas . cença aos seus operarias, afim .. . .'"".., 
 Toda a qualidade de FERIDAS. fistulas. _Qttcimaduras 

; .~~In&~ns., F.rielr~s;, .]:~~ha, Eczemas, Suores dos pes) UI~ .. 
, ,~ 
' 

cerallYPhnitieas ' ~ altfUinas can.cerosas, ·confonne attestados.o ,minlltroresolveu que nfto se . Ehsl_ano-.Sdva de que .nesse dia :p08sam todol Nair. HalHtrlae4 , 
p,óde .considerar como punho,; .....:...Mamb.rlni : c:omme:Oorar-.esta' .data. . · ·· 8• .• ' •. ".. . ',;, " ,Calo .?tr~, 4e~O,myíll~, .em ,7-12a 92Z attestou que applicou-a, .(4ran!es-f'l1l0. F.0'U·e1.. 

.para mc:Jdenéla do imposto, _o Campos-Dutra_ Maneea-Ruy Secreta_ria da Unllo BeneOcen 1~~is~I~t(l ~e . , ~nno$•.na perna ecurou-se com 2 cai~inhas
sImples acabamento 'das mangas -Vi.cfori'lo. te Operariil , à rua Saldanha Ma"" participam que 110 noivoa. 

da• .<.aml... dlla. de punho pos' Ha :llrande ~nthu.i.$mo por rlnho n. 4. Fpolls, 27-4-923. ~ , Preço' em ·todo ,o .Bra.II~-2$OOO. 

tlço. es.e ••tch. · O SecretarIo 
 _.--Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:4e~O,my�ll~,.em
http:rcaliz.ar
http:presidente.da
http:deposltan.es
http:I1~:".,:.17
http:aC?~l1panh,.do
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C!IIDIDOFREITASm DO~O estomago para, Si eO\\\~a\\"\a ' j\~~~i~\\ta,~~t\S~i . , ' ,E , I ' 
,SENHORA. " 

Quer V. S. um estomago IIOYO Q 'EPlVE,jIA,S ·, 'partic,lp~D.1 aós s~üs"p.ah~.nJ_es 
pelo seu velho? T~m o seu esto : ,'~~~~~~~ :éc~~:r~~l~~~~~~' 
mago desarronjo,? E muito para 	 sarnento de sua filha Alzira . 

com o sr. Francisco:da-:Silva.~:::~~c;u.,......:L'~~ !.~I::=:;h · \ ESCUR.eI digerir o. "limontos? 
Fpolis, 14-4-923. 

UnUlo ti , Pretinha PR.::1A 
FRANClSCO" DA SILU 

ALZIRA. FREITAS 

pa.rticipam que são noi.vos 

Porlo o seu estomago como novo. Fpolís, 1'4-4-923· 

8181111$. • 11.ALO'DL 
' E 

Ginger-Ale Agua Tonica de Q:oinino
Ellu conteem "" suecos dig... 

tlYoa do seu e.tomago na fórma 
 Licores ~ Xaropes 	 ~-~~' ~ Joio Falielano Alve. a An· ~ 
de puulhas Quando tomad.s li ganoa da SIlva Alve., com- ~ 
eU..,' di••olvem••e. e M'" sue GELADEIRAS }L~ltCA PERFEITA ~ municam aos parentes e li 

~ pessoas de s,uas relaçQes o I_ digerem todo. os "Iimentoa. 	 @) contracto de casamento deAõlOO CARISONICO 
sua tUha Stella Alves com o

• ao mesmo tempo fortalecem o i sr. JOSé Pessoa. 
NU et!Itomago e apparelho dige•• iria:ir pedidos _ DAVID CANDlpO DA SILVA, Rua João I'iuto n. 6. Florianopol; ti fpolis. 13-4-923, ~I 
tivo. Quer V. S! um novo esto Ci~~ 

mago ? Torne hoj' Paslilluls tio 
Dr. Ricllards.'

CUL.INARIO 
Fabricado exclusivamente com pimentão, não contem É. melhor e m.i, Imr. gue se fabrica. J\~' rAu/hll Cluu"_.,Au'" 

corantes artificiaes de especie alguma, conforme Br4nCII Ptifollt_uJa i'llTa a cmi.,peJ1"" e aindacomo ung,;ento.é,S:clicada
mente aroma!i7.a.fa e ~-nada :l p~lle. E.xpe";'mentem-na e verão qui odemonstra a analyse feita na 1Jlrectorla de Hygle' 010 produzir o effeito que annunciamos desde qu~ ~_eja tomado maci.u o: fimn ffiamer5.;! a sua CU2 e milõ~ . ln~istam em receber a como manda o rotulo, devolveremos ímmediatamente o) dinheiro dne do Rio Grande do Sul, Certificado 	 "Y.ul;:u C"(U""~II,("" ("omo oriiiu~lmcDte a::ondiciOJ;lad. e vcjmo ' 

n. 78 de 29 de Jauelt'o de 1923. ~ustQ-Jl'c~~t~ÂTa6~ê~-éR~~. effeito sensacional, 0110 tem dieta I{Uc tetr. o nf'lrI!': da: 

Fabricado escrup-,!losamente 	 na é ~ agradabilissimo. Tosse simtes ou chronicas, Bronchites anti
~ ClIESEBItOUGH MFG.Ce.FABRICA DE MOAGENS 8/\0.MANOEL fnassO~~i!:~eÔ~r~s ~~q~;W~h~ na~t~~:ta~O~ffi~a~~:~i'm~~~q~~~:;~ 

culose e hemopti5~s tomando-o convenientemente. Pela BC'ção d ~~~~NEilYGR!:{~;~:e<1)101IJ!EAÍRIO GRANDE intrato de Guaco do Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen
Pedidos ao Agente Geral para este Estadô tos de igual valer, o CONTRATOSSf é tonico fortíssimo e se A' VENDA E..'VI PHARMAC!ASTorA.S A.~ DROGARIAS E 

ativo, principalmente do. apparelho larynjo-broncho-pulmonar.Pu&, Estado do Paraná blicaremos sempre um attestado por. semana, differente, dos mi 
J08E F C9Li\Vj\j"l lhares e milhares que temos recebido. }I~ is o desta semana: 


Rua João Pinto, 4 -Caixa Postal 42- Florianopolis 
 O Sr. Joaquim de Souza Ferreira, estabelecido á 
RI/a do Riachuelo 421. Rio de Janeiro, curou-se facil-

Sap~" tar}'a E$p'~DLola mente e, por isso, de~eja que todos saibam o valorA .~ ,.. 11 do CONTRATOSSE, assim: 

Exmo. Sr. pharmaceutico Reynaldo M. C. de Ara-


DE gão: A todas as pessoas que têm t0sse e fraqueza ge-

Julião Gagego á rua João Pinto n, 3, acaba de re· ral, devo aconselhar que tomem o CO !'iTRATOSSE, 


ceber um grande sortimento de calçados para homens pois eu, apenas com 8 vidros, fiquei curado de uma tosse 

e senhoras, saltos. baixos, altos e á LUi.z XV. pertinaz que 'dois medicos me disseram ser de certa 


Preços convenientes. Fazer uma vIsIta á casa Ga gravidade. E' o que sincera e espontaneamente attesto, 

gego. pois jà tinha tomado muitos xaropes sem resultado al-

Cobranca de Lu.: E --d 4 gum. Joaquim de Souza Ferreira-Rua do Riachuelo, 


, <', mpresa e 121.-RiO de Janeiro. Firma reconhecida. 
re;~~t~~~Sd~~ese~vTç~;r~~alft:r;\ 	 --,-Attença:o. QuAndo pedirem CONTRA10SSE nao devem 

energia . elee.triea desta cidade e transportes accelt~e~~~~~ern:~i;~d:~t~s pharmacias e Drogarias drJ Brasil. 

c~>ncesslO~ana. ~~s me!mos scr- esta Capital ha sempre CONTRATOSSE em deposito na Droga... 

v'ços no Mun."plO de São José. I(feitos por aulomoveis • de Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro M, alra, 132-Vidro

procedendo de accordo f;om o. 21500 Duzia 24$900. 
Decreto n. 15.996 de 31 de Mar- de dIversas marcas) as »» , __ 

ço de 1923, publicado no "Dlario Propriedade de Affon$o H. De~ . 

Offtcial" de 5 de Abril corrente, lambert Junior (PITOCO): TriZ ~ 

assignou na Delegacia Fiscal ve~e! por s~mana - Entre o E$

um accõrdo para a applicaçao tre!to e Itajaby. Sahldas do Es Para fazer boas cOllUpras é pt'eclso PI"InOi talões de recibo, do impos- I trclto .fts $~gundas, quartas e s.x

to de ~onsumo de luz ou forç<!, tas-~elras as 8. horas da man~l. melro leI" os annuH.clos das prlnclp'te.. ca

(por ~edidores ã forfait), de II ra~h~d::bg:d~::a~[ :\~~~sji5daq~~= !Ias commerclaes publicados 11'0 ESTAl)O 

ac(:orco cem o qu: eSlabel.ee. nhã. Preço! 3OSOOO por paS'Sagei

aqueJle Decreto aCima refendo. ros. ACtlitam-ic viagens par. !~OII~XX)ICMOIOIOIICI[)lCMOIOIOIIOIOII~lCXXllC;~


Esse imposto, que começará a qualquer ,ento do Estado com 

ler cobrado de Abril em diante, Icbauffeurs conhecedores das es· )E 

deverá ser pago do seguinte' tradu. Trabal~a na Empre.a o S Estomago, Figado, Intestinos
mo40 : ehauffeur Theodoro, que ~ um 


Por kilowatt- hora de dos melhores eonhecedores das 

Luz . 1005 e.t~ada$ do Interior do Estado, e DigestGes difficeis, azia, prisão de v~ntre, vomitos, en-


Por ~ilowatt - hora d! ~~~:o ~aai:rt~~fOf~~\~~sm~~~0'c; M k~~~:a~~~~~ ::S~:i~:;~'h::!~~f:s~~~n1~~it:sPa~~da~Oo~st~~r~~~! 

e"ergla (for,a). $002 alente PITOCO. Nos baixos do K cas-curam-se com o Elixir eupeptico do Professor or. fte-

Quando o reglmen de luz fôr Moura Hotel, Agencia dt Loteria e li( nleio de Abreu-l calix~o fi~ ._das refeiçOe~s. 
 s'orfaJt (por conlracto), ser' Sal~o de Bilhar. )(


cobrada I laXl de 5 '/0 sobre OI Praça 15 de NoveMbro 23. Rbeumatl8mo, SYl;hIll8, Impureza do Sangue 

preços respectivos. End. Telegraphico-PITOCO-


Eczemasj darthros, ulceras _cbronicas e rebeldes, curam~TERRENO-' C, Postal 37. . se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 

Compra-se um terreno qu e te 
 FLORIANOPOLI8 Carvalho--Mllhares de attestados de pessoas curada!. = 


nha no minTmo 30 melros de fren Tosse, BroJJ@hltcs, Asthma 
 i,Companhia do ·fumos '8 cigarros
te por 80 metros de fundos eElue O Poder-astral o Pelt~rat de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exc1usi

seja no perlmttro urbano desta Um valioso objecto, que serA 'niDenteveget..l, é O que maior numero de curas reune. I "SANTA @JC{UZ"
. Innumeros attestados medicos e de pessoas curadas ocldade.lnformaÇ(iel ao Inr Carl- util na _v~d" e nos negocIRs,PR~te. alfirmam. •lambas ComnlAoa, 11 Praça 16 d. rA possuir,' quem enviar o ' I.U 	 IM~:::a::-o~:~e:t~I~~::8.Aê!~~r:;c~re~te's~~~!rr~~~I~:!Se
Novembro. 	 endereço ao Prol. R. Silva, rua Neuràsthenia, esgotamento nervoso "a .vendaem todas as casas di la ordem, nesta capital. 

Oen~r.J Canabarro 39, Rio ' de Representaate-JolIé do P, LimaEDITA 	 mOle!U::, ~~~~e_~~rig~mPhgsP~~~~:~ e~~rvaJ~sc~W::dOd::
A L Jane"o, 

,' Carvalho.Extraordinario consumo p~os proprlos medicos RuaConstllhei1'o Mafra, 43
Perdeu·.e a apolice n' 44I,de ::::V:'::---d~.----em-'-· IUgár' que tem usado-e innumeros .attestados. Endereço telegraphico~PatroUDla-Caixa postal n. 81200s000, das Leis ns. 507 e 549 en e-se ap r.íl.~1 

OPIL;\ÇÃO-'-~~~~~~e.ft~~~u~?Ara~g~ ~~:: ', Telephone, 16-FlorláRopoll8~: ~ut~~r:~~SII"J2~ ~~~ro~rí'; desta cidade um terrenp,ll7.etl~o caz _C~1I1 0 -Pbenatol"de Alfredo' dê._ Çarvalho. _ Milh~~es dedade de Estephano Kotzla. Pe- esquina, prppna par. edlllcaç~.., curas em todo o 8raál....Fa~il - de- dsart nllo exige_purgantes.
de-se a quem. a aohou entreg1l-Ia ~~"lu~~o~f!~~:~:ç~~~n~~sf:r~~ A' venda em todo o Bl'usU ~nxova~;<,iá1ã:\cá~~íneIlt.QS 
ao 3tU P1(iP'~ IdacçSo~~~_~_ DeeOsltàrlós gcraes :Àlfni'do ' de Carvalho « ,. Cla. OORTINA8. ,OORTINADOIJ, ,T"Im_para _&I. 

' Ru&2(!d!! Abril, 16 -Rlo dejnneiro ' , ," ··' la""t!>r1o_ e IJ!.eoàà ,,' ',,' . ',. ' 
Vltrag~m; .Store•• .Rouléaux, 8rl..-llr;", trílh!>s par.m..... e'O CON'l'RAT088E Yende",.. ~n;: ~:: ' S. paulo' e \Mlnas:,-l':!Ias ,jirlnclPlles[)logarlas. __ -_' "_---:-.., 1fi~I,tol-'.q~~~s arllgoll. Con~eé,çIG ~s",e~ad. :__.- .

é de effelto sensacloJ cada dé tabóas, com 2 pequená. 1I....'.nté,...le poltal l eremettéipara ', qualqner , E][p~lÇAO;pêl;nllUíente . no Eeerlptorlo do 
1 Medi Ica.a., 4 Rua Presidente Coutl; ," " , "'..... " , ; ,. ," '. ' 

na • COR uotavels nho n. 4. Trata'BC tia ,rua JOI" 
" representante" ,",. 

O receitam. ,Pinto n. fi. ~*-p*~~~)Í(. " Elysio Sim."Õ,eSRúaTirsdente.,"21 
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