
,I 

Jornalindependenle 8 de maior circulação em Sanla Calharina" , ===-~ 
RedticçAo e Offfcfnaa-Rn,,· J OIo Piotq,13ANNO I~ 

N' 2871 t Di rector e pro prietario t ~stgnaturas . - . 
N. avulso lOOrs. Anno 24$OOO"'Semestre 12$000 
Atrazado 200 rs. 'J6~ AUGUSTO LOPES J.} Telepbone, ~Caix8. .Postal, . Js'9 

I .. As 'tão nlOrtificallt~5' 
enxaqu~cas. tambem nc·s 
inant-eem sempre de mUlte 

, ! 
~ 
J 

e o lança perfume Piel·l'ot é O melhor e inofensivo 

mau humor, 

Taes incommodos teem 
geralmente por causa a 

~ 

I
f PIERROT 

E' o melhor lança perfume 
:U~:t!!;:~!!O~ Tomam re· ~ RIV AUZANDO COM AS MARCAS EXTRANGEIRAS, 

IJEP..FUllBS: Acacias Mngu"t. VioJet:a, Rosa, Eau I':.e Cologue 

Pilulas de 
Ideal. São as qualidades extra finas. Sociedade de 

chimicos. L. Queiroz 
productos 

Reuter 
e ~ermina:--se-hãO JlS 
en.''{aquecas reclIpenmdo-se 
o bom hU:?Of. 

Depositarios geraes em Florianopolis. F. 
BOábaid & Inl1ão-Casa "A Bt'asileira" 
Preços sem competencía. Para os atacadistas preço~ especiaes. 

Não devem comprar lança perfume sem primeiro visitar 
"A BRASILEIRA" 

A unicacas-a que offerece a,maior vantagem, Enfretamos com vantagelU;, 
nos preços ao mais sizudo concurrente 

A BRASILEIRA 
Praça 15 de Novembro 11' 2 

r~''-~------"'~" '~~-''' ~-t oCarnaval está. na porta 

UM MAGNIFICO DEPURATIVO!! 

() I l]TE Ç'i\I ,
.J. -JU.....~ 
- DE

SOUZA SOARES 
PODEROSO EPORATIVO TONIGO 

Pode ser usado por todos; ho
mens, senhoras e crianças. As pro- . 

~ :;""",,'.o-,,,c ,,,,0. nb" cro, peias ,nãe5 que amamentam e todas 
~ {,'.,·s ..\l h~r: inr, (\ ,: ~OU7.:l Lima as pessoas delicadas podem seguir 
~ O · VEiU,'1l0L RJO~)~ dê Chrispim A. Rios--Vermi- o seu uso. 

O IjUESOL de Souza Soares 

~ 

@ ~~~\~~~~IT~~~\V~ ; ~~~~;:~~;;~~o~l-~e;;~(,~~~l~rn~n;,~~~~;]t~ls p~~~: foi experimentado com TLIidoso $UC

~ mac:as (' Drc,C";:ni ;:s do Unl!'i!. Depos;tari Js: Silva Gomes cesso nos grandes h03pit3.ee do ·Wo 
~ &: Comp. P\::lt> 1· d~ i\\a ,çn 151--Wfl de J.aneiro, Grande do Sul e Capital da Repu
~ (Bulias em Pnrlugl!ez. HeSp;lll !l(I!, italiano, francez , blica- o que constitue uma garantia 
~ Jn glez e Allemão) de SU(I effieacia ! 

Evitem a ~ imitações e falsificações, exigindo O I~U:BSOJ~ é, pois, o melhO" 
depurativo de que podereis lança'*' sempre Vermlol RI"s, de Chnsplln A RIOS, mão em caso de molestias dtt. 

: Lic , ' Da 011 415 em 31 -- 3--1905 pene, rlteumathmo c todas 
aR mauifesta.cõea da. sYr.bilis. 

,*,*~~@~~~ íl~@@ ~l:HH~~~H'.f~~@ Encontra':'se á venda em 
Pharmacias 

Bons cigarros '? 
FUMEM 

Yo)~k (~~:lJol'al-Ball~an~ a 300 reis HU dois VANADIOI~ 
rqacinhos por 500 reis. 

RECLAME-Especial Mistura a 300 reis, Licenciado D. N. S. P. soh 1:_ 114, em 6-12-915 
F.' de um ).(ost.o de\icio,lO, g' o melhor fortificante geralYork IHlst.Ul'a--Caj)HI·al :tiuo :llul,J'eados 
Poderá ser usado pelaI! Cl'eanças fracav e Illagrinhas. pclaii mo· 
--Ha-vHna ex.t)·a h,rrOHRo-D. li.. .;o,as auemiCM e pallidas, pelas senhoras enfraquecidas e nel'VOfl!lS, 


Superiores cighrros a 400 reis, pelos velhos cfl,uçadofl e c1()enteM, e especialmeute pelos conva

lescentes_ 3 vidros ti i) suft;ciente para engordar alg!lDs :..:i108,
New YorJ,-Mistura sem igual a 500 reis. I O VAI\' l\o_DTOI. Ó o I'cmedio aliment.o. dcsMnça e fort·ilica. o

].. ,a Reille-Sem nicot.il1a-Cigarros especiaes, I sy:;;tema r,erVOI:IO, restaura tul forças perdidas, reCOllHtitue a ~\o!"po. Lead..r-O melhor de tódos os cigarros! 	 fraco c map;To, t.onifica () cerebra, estimulo. o appeti te e previne 
as recaidaa. O preferido dOS bons fumantes! A ultima palavra no artigo! I Nas phnrmacins e drogarias

EM 	 TODA A PARrE SE VENDEM OS ' 
Cigarros Hl;]l'e::t ((Vea{[()1> I 

(Nome c l\Íul'ca U ..g'ist'J'adn,,) , 
Do Pharmaeelltieo E : A.GONÇALVES, ,Joinvjl~~ 
Diplomado pela FaclIhlmle de Mellicina do: Uio tl0 Janejro e Univcl'sidnde de Coi~JiJ.:.~ 


f ' o I~leal: é um grandioso patrimonio legado '_ a the,; 

derrnatol ogica, apos 20 annos de acurados estudos • 


. a qu.í.lidade de ffi!l'idm~ nova!:! OU ve
humanas como de animaes, e l11uitasdoençasda 

cabeça: Ulce r.a~, QueiJiladuras, Etllpigens, Sarnas, 
e tonsufante), Ulceras syphililicas:, e algumas 

cancerosas, frieiras,. Sito~es dou pés! Sarqas, Pann.os ·do 
rosto, etc. etc. Indlspensavel aos fulibolistas e as damas 
pata adherir o po de arroz e esterelisar a pelle . 

Curas maravilhosaspor toda a parte. Aonde alJ;inan
cor.i. vae chegando, as curas, a rcputaçf!o e a sua procura 
.vão augmentando, dí4 a dia. Quando . ~odús a-conhecerem 
~efá o rerncdio de maior triumpho '_enf -fOdO o Brasil. D~Ca
rolina f-'alhares, de Joinivllc, curoll_'·coffl UMA 50' CAIXI
NHA , uma ferídade 9 annos! Temoí - centenas de curas 

flllsi1lcado
- - -(,,"...tu' Cu

au-
O DeÊper.a PU

blica a effectuar o pagamento , àa 
s-ratificação Lyra, no corrente ll1er~, 
rndependente do r.eg'istro do respecti 
vo credito, pelo Tribunal de Contas. 

)"}Ol'çu., nobustez, Saúde 
adquire-se USálldo 

Vidalose 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:h03pit3.ee


I 
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A. no..a exportaçiio ·em t'~2~.1 Não .é·0 uieio llaturaJ~ . !lu~r~m ser p08.tO~ 8Dl dl. 
.1~RJO, 23. Durante ,os dez pn- ,'. : ' " x-. - , ' ,OUlbl:Ud.,ade. - RIO. 23. Estao 


meiro'! me1.es -'de 1923 expC"fta' ~l 8018 uma VlC~t?a .constante ,de I-ChegàD. d.O aomlnlsterio d.O. In.l e
. mo~ 84.852 toneladas•. Em igual ar~:~~~ d:~;i:' s~~~~S~~~\:~and~ ri?", c<?~ ,frequéncia, -pedidosdc
lo~Y· .ph. fi.II'...o. .. o, 1II 00 .rr{olastias da pellB 	 per.odo do anno a~ter:or expor· ..ma. doze de: u.mpurgativt!l aalino)on 1dl~~O~~thdad~ .de membros.:~.~ 
lamos 45. t 10 ton. eladas. ".0 va- algum outro .al1iR..tivo semelhante, JijjfllS;er;o _pll ...hcc, pretores,...lU!ÕIIor de 20.867 contus, somente eonseguireis um allivio pro- zes e desembargadorl!s. '.' 

Para syphilis e molestias da pelle recommenda-se o ELI- As vendas de tructos para a visorio e, com o temp(), >!ireis escrll- Dentre.os pedidos noticiados 

XIR 914, o mais energieo depurati~'o e antisyphilitico I extr:tcção de oleo tem logrado vo do babito de tomar ~emedios. notam-se nomes de magistrados 

conhecido, de acção promptn. e immediata em túdos· 0$ i grande desenvolvimento de anDO I Indagae da verdadeIra causa do que, após a publicação da u.ltima 

casos de ;rbeumatb.mo, cachexia, ulce1':lR, vegetações, Ipara anR0. mal. O figado é provavelmente o cul- reforma, com o celebre artigo

inflamacõee aos olhos. dores nos ossos e em todo e __ _ pado. Innumerasvezes as PILULAS 338, eram apontadas como- fi-

qUalt.ueÉL\xf;~?t~é ~~n~!i~~:o:J;~:;~~i~!~lnolestias da ~~~~&'C~ ~~J!B:~!2:~~~te?~lIa~~:~n:;1~ gurando no numero dos con· 

pel1e9 Cllmo emplnges, -darthros, eczema.s, feridas bra- ~ Annibal ,.. GOnçalves~' vem o appetite, estimulp.m a diges- demnados a afastamento. 

vas, espinhas e deve ser u::ado sem (lemOl'a sempre ~ . C tão, diminuem a biliosidade, enxa·
rI) 

que se precise de um bom tOllico-(lel)Urath·o. ~ Idaliufl. C. Gonça.lves ~~ queca e pr;são de v:entre. Nova directorla 

O Elixir 914 é encontrado em qualquel' phflrDlt\cia ~ participam aos seus p.areutes e rt;) NãO formam ha.bito e uma s6 pilula Recebemos do sr. Oswaido 


Galvão &Cia,.-Av. São João. 145-8. Paulo @) pessoas amigas que sua filha K~ depois de uma refeiçãO abundante Mello, secretario do Centro Es~ 

Ap. D. N. S. P. em 21-2-916, sob r.. 26. ~ ev~a qualquer desarranjo 0\\ mal pirita ...-Amor e
I~ Olympia ~n~ract~pedsa~1n~to 	 Humildade do 

• í:!J com o :,r. (l erva . a " I Vf\.. 'j es r. Apostolo» uma communicação de 


O case de _falsiflcaçii.o do Sal. ,-rr OOrAL @ Fpolis, 18-1-924, : N:!:~:r~J~e~91~: !bl~~'16:' 4 de ter sido empossada a nova dire· 

1"arsan·-Rio 23. Compareceu aol '; l.L DA S . ,~~%-'~X;,?-X'~~~~J5X..~~ ctoria da referida agremiação re~ 
Departamento da Saude Publica _ O ~~ R-oben'a! p, da Silva P I LULAS ~ !~,~o:a que ficoa assim co::sti-I 

o sr. john Jugeno. representante . ,.AZE~ ANN~S H JE:~; e ANTIBILIOSAS 
da fabrica allemã, fornecedora do Sl'n~: RIta. Rosa~ma de ~?uza :~ Olympla C. Gonf_n,lvcs.. Presidente, Guilherme H. Cha~ 

preparadtl .Neo.Satv'arsan ~ . que I e Mana GU1.lhermm3 da Silva. ~ plll"t-ir.i[l:ltn .no!" seus parentes e ~ de DOAN plin; vice-presidente, Christobal 

informou Quaes as casas Que im- j Stas: Ma.rlett~. Ji'erna~des 9a ~ pp.s!,lQa~ am!gn~ 'l1lP. ~f)ntnlCl!l- ~~ P;:Yenda nas Pharmac{as Almendros; 1° secretario, Oswal~ 

portam esse preplarado. afim de ICost.a. J\tlarl~ _Ntla_ dI:"' Llfll::l, I:r- ~ rn.I.~13;::;al~"nt;. .!).'1 tt a preço modico ') do Mello; 2° secretario. Arthur 

ser dada rigorosa busca, em vir~ ne5.tma A· (Jlllmar.Jes e ,Iuperola @) fi ,I, - . -: _. . . Ji, 8eek c thesoureiro, Ricardo P. 

tude- da notici3 de ter sido de~co- iFerreira, ! :;':y'"(~.~~:,",>,(2:~~·X;'·:.xr.;:i""..Q7.}-:.~·; FOJaT;aRd~c~~~~i~A~6~O. Goulart. 

berta lima fabrica falsificadora i Nl'iõ: Bento Rot1rigues Viei~a'l. -~- . _ . ç_aoA.:&ra(.lecidOs pela communica
na AlIemanha. doão fl,rnernlli. ~l1tollio PeH'.lra \ Lma l~lI~blJl~uCla offereclda Rio de Janeiro 

Por intermedio do ministro da! da Sdv:l e ° loven Oswaldo! 1)~la DllIl1.~II)ll-hdade de Buenos 
Fazenda a Saude Publica já pro- ~ Horn. 1:\lre~ . -RIO, 23, Em J?resença do Irmandade do Divino Espirito De GltAÇA Lieencimlo nelo D. N. ela Saúde 
videnciou par2 que seja o allu~ i _" Ip~e!elto e altas .autorldades rt.'lu- Santo e Asylo de Orphãs A todos que soft"l'em de mole.;tir.s Publica., sob ri. 423, em 3-4-1899. 
dido medicamento examinado !'las J VIA.JA:\:TES , .. ' Inlclpaes ° emb31xador argenh~o Autorisado pelo Conselho Ad- do peito, brOllChite. asUnrm., tosse 
diversas Alf3ndega<:; dos Esta 1) ••• .'\dlwmar (,1'1.1" ) fez entrega de uma ambulancla miOlstrativo desta Corporação, rebelde, catharrho chron;co, grippe I Jma ]1- t:!:a <I·e SO~'I',"S
d ~ . . ·1 Acompanhado de sü;! exma. iofferecida á nossa municipalida- f b'· S' ou fraqueza pulmonar, eORino de '- ~ ~ Il> 

os. 'familia. seguia ante-hon!em para, d@ pela de Buenos Aires. ~ço pu ICO que, nesta ecreta: grnça um reme(]io qlle 0>1 CUl'f<rÍt em Na Amenca do No t z de 
, - -.. lo Espirito Santo. onde vai j pas- \ Durante a cerimonia foram tro- na,.a contar da ,!re~efl.te dat~ ate pone".!! dIas. l\Innoe endp.ret;':o ~ Ma- excentricidades r e, pale' s 

))eYf))ye-seodJullell'O seio, o nosso dislinctn patricio l d 1 · d· o dia 2 de Fev.relro proxlmo, rm. G dcAndraull tJrl.\' r\n Qnllr- e oe surpr sa, 
; <:;r . dr. Adhemar Gilit'l, clinico , ca os UIIl es ~n~to50s. ~ec~b~m-se p:oposta~~~.~,.mv. ca~a tel, !) Sã(l Paulo.! ~~~/:s.U~:t~I~~ ~1~erJgá~~r~~e~s 

a quem fizer uso do -PEITO- : residente nesta capital. i Preços de ge neros I 2~5 3C at' paJd a COih," ....çao . e! -- Ile phil(\nfiOolcâ,"'~ra até ha pouco
RAL ROUSSELET. e não alcan- ( _~ ~ me ros e muro n{'cessarlos O empedramento de (lois cor· tempo quas'j desconhecida, 

ç~r o resultado desejado. Mais de K\ Fl'~R.\IP i ,. . ao fechamento da chacar2 "dO teH tiO mmal 11e 'l'llbariio. - Mas const'guiu uma populari
b ,O?O pess_oas :ompletamcnte c a . ,Iadnlho Sima..; I.A titulo de-cur~osldade-pu- AS~lc.de .Orphãs.' .fazendo fr .... n· Ri.-), 23. O minislro da V.iação re- 4ade. enorme à custa de um ca::,o 

~i1da:. em pvuc~..empo garantemu- Estâ enfermo, ha dias, guar. bl1camos o confro,lto ent~e ,os te a AvenIda Emdlo Blum. melteu hontem ao tns ector de ae tnbun.31. 

mcontestavel efilcacla do . PEITO- dando aposentos \1 nosso venc- preços dos generos de primeira Os Interessados poderão obter estradas s . t P I Um JUIZ teve de pronunciar'5c 

RAL ROU5SELET~ ~m to~os ~s randn c<)nterran~o sr.' J.:ldntho 11!!ce~S1dade, que vigorávam em os precisos .csc!areC!01cntn:s ~o~ mentos r~lali~(~~le~Oos e~p~~;~= 1 50bre d::te~mina.do caso de desa· 

ca~os de TOSSES, ~8 do~ maIs Cecilio da Silva $imas , escrivão JaneIro de 1~16 (plena guerra) e Srs. Alvaro TolentlOo, F,lrmlOll mentr) de dois rórles no ramal de vença matrimonIal. . 

~TJl~~~~~o:AlD~3Jss~E~T~ qS~~ do Jl1 iZO Federal. os da act~ahdade: Cos,ta. Manoel do. Nasc,.mento, Tubarão a Araranguá, da Estra- c.eD~{rit~te ;r !~~et~.ogatono, fez a 
supera a todos. Leiam com atten- Desejamos·lhe rapida~ mclho- Assucar 3 arr. 10~400 22$000 F.reltas e d05ecret~r!o abaIXO aSldade Ferro D. Thereza Chris~ ~ À que ~isfancia·fica o seu do. 
ção o folheto .:;ue acompanha o raso Arro~ ~ ;nr. B 000 115000 slgnado. que os mmlstrar:to deta tina. micilio do de sua sogra. 
frasco. Exija o c-PEITORAL R.o- . _ Bala,a~ k. ,,240 460 Ihadament~.. __ A mais de Juas milhas inTlezas. 
USSELET., sem que vos dar~o F ALLECJ :\JE.~T() 18anl1:1 k. 1$200 2$800 .S~cretana. ~a Irmandade do ~~~@Y'~""",,~ Ao pronundafla sentença:o ma-
outro qualquer Que lhes de mais FalJeceu a 12 do (Jlrrcn. t~. em Carnesecca k, 1$600 3$000 Dlvmo Esplnto Santo e AsylO.{1~) _ r.& gistrado permittiu-se divag-ar 50
lucro na venda o qu.e estragara Angra dos Reis, o sr. J.:lyme Cevadinha k, 15800 2$800 de Orphãs. 2~ deJa~eiro d~ 1924. 0.- ~ bre a mà illfluenciCl das sogras 
VOSS? es~omago esperdlçando vos- Abrantes. que êril h?stante rt:la- Ccf~ k, 1$000 3$000 O Secreta no ~ li] tIl) aI'1~ ~.., ~' nos . m ';lla~~s " mas concluiu que 
50 dmhelro: . • donado nesta C<lririll, ond(' ser~ Feijãe, preto k. 300 1$000 ~latlo.,1 Pedro da Sihu .Junior ~) .. • @) duas milhas era distancia suifici· 
APg~. (~ l. S. p , sob fi !lo l(N vio como porlcirn do Banco do Ungldp k 1$400 2$600 __ ~ _ ~ ente pa~a qua.1a~~:r sogra não pôr 

de , - -1· ,14. Bras il. farinha k. 180 600 O CONTRATOS8E ~ . . . .. - Gl em ~en~o a.'elt,lda~e das filha~. 
Macarr~o k. 1$000 1$800 é I rf. .- * D~DhfrlclO M~(hclllal.. 'S? POIS, a (lias" r.el,,;ebeu o J~'Z 

A grHc dus ferrO-'fiarios in· lllTSSA Manteiga k. 3:;6UQ 7$600 (.e e elto senSaCl~)- ~ o umco. que eVita a Carle e ®! uma ~arta, Que e um. ve.rJadeH~ 
gJel,es,-Rio, 23. Dizem de Lon- N r (] ~ M·1I k ·160 400 nal. Medt(~os notavelS (~ o máo hnhto, · ~ desafiO. [',screveu-a 'mlst~esse 

~ - apell~ do Jym~aslo C~' I 10 . _ 	 ~ Liquid. 2$500. Pasta 2$:;00 (cS Clara Pris\Vold, desidente de uma 
dres que passou o segundo dia t.harmense, fOI rezada ~llssa ~101: ~. de sebo d. 1:WOO 2.400 O receitam. '~ A venda em toda ti. parte_ '~lig,! de ,sogras. . 
da greve dos ferro-via rios. as 6,30 horas, em l~tl!l1çaO ti. If hfl"phMOR p. !luO HOO ~ OepositCl: Pharmnóa da Fil. ~ Esa liga vae orRa01~ar,. breve-

Os partidos em lucta procla- alma do nossn cnnlerraneo sr . ~~~~..ce)~),"..~@'~@X@."'(~~ mente, em todo o tem OrlO amc
mam cada vez mais a crescente \Valdemar Carrcilãú. I "rcl'i!'lão do (;OIU....O de r.Oll- I~1l1 est:J.do g1·ave . ricano, o "Dia das so~ras'· 
~~I;:el das posições que OCCU· tabilid~dc,-,Rio. 23.~ A commis- m~~~n~r:;~~~sl~~abc:~ic~~nr~:~l= "0 Estado'" nã~af~~,~'~1~~~~~~(!,·etl~r1e~~~~i~ 

Mui1as noticias de certas pro- BO('('a amal'g-:t ao 5àO. ~evlsora do Co.dlgo de Co~- tados obtidos com o emprego do COD1J)ra-se os Ilume- dou o juiz a compllrecrr a uma 

víncias inpicam que os grevistas deS\le.'tar ~~~I~~a~:!sar~~~a~~~)~os!a :e~I~I~ :~~f:ti~~d~fn~~i~r: d~ei~~::j;to~ I"OS 284)5 e 2SH6 des- r~uI~\~~;;!~ ~;I ~~~a~ebc~~(:~bl;~
~eã~nf~~e~~~s~~~~~V:i~~~::~~o~ de poder o Congresso discutir, Queiroz residente ];\a cidade de te diarIo. em para a paz nos«menages '? 
á União NaCional dos ferro-via~ Df:p'fis de noites passadas sem ainda no corrente anno, as alte- Campos Estado de S. Paulo. vinha __ Bem pód ' o rna7,istrado ameri

rios. 	 f:~J.~~q~!e~~~ ~epVpi~~C11~~Sd~ge:;t~= ~aaÇs~es Que devem ser introduzi- ~g~~:I~~~ii~a f~r~~~ d~O~l a~~~nsrr~: inO ~h'ec~or do T~lesoltro pe~io ~iJ~ ~~ ;;~~~ ~. :eX;(l'ctn~~o~
Noticias provindas dos distri- dt san,gue, dores no pulmões es- fO.lInaçoes. - RIO, 23. O dlre· verslas com as so~ras eqUivalem 

etos carboniferos dizem que os VO, levantava-me com a bocca querdo, fastio, emmagrecendo dia ctor geral do Thesouro solicitou a sentenças de morte. 
mineiros provavelmente suspen- amarga, saburrosa. secca:-sof· Embriaguez habitual a dia COrrt o em 1915 cu meencon- ao inspector de Bancos informa· __ 
derão o trabalho. fria tambem de asias, enxaqlie· (.A.LCOOLIS~O trass!: nas mesma condições, cu çôes sobre si o terceiro escriptu 

_ _ .::as, indigestões, dores no esto· 011 vicio da bebida rando~me com o .. Pcitoral RO\lsse rario da inspectoria federal de 
mago e bilis. Durante o dia tinha Tratamp.nto garantido, Tadi'~fll, em tet". escrevi a minha tia indican estradas sr_ Oscar Rosas, no· 


F~~~~-'K"'~::":'('Ô':é)'~ muita sed.. e depoiS de tomar poucas ~O)ras, pror prnflp.l!SO moderno, do·lhe O remedio que me havia meado fiscal de Bancos em ' San- OI~IIOS 

ã Gustavo Neves ~ alguma quantidade de agua desar f~cil, cttl;::az, llimples, bal'ato , inofien· curado. ta Cathanna, está aclualmcnte 

':"~ , . ~ ranJavam.se os mtestmos, tendo 	 IVO. Sendo meu conselh? acc~ito, e ., d inflammações e purgações. COL 
~ Guarda-hvrm. ~ col!cas e dyscn!ena As vezes Prospectos e informações posto em exec~ção, mmha tia cn- fl(J exerCICIO esse cargo. LYRIO MOURA BRASIL (nome 
~ Pelo Instituto C. do RlO rlp ~~Isem ter feito alterarão na CIJml~ Gratu,sob OpOdH]O trou logo asentlrtaes melhoras que regislado). Em tod<\S as phar

Janem', ~ àa, que geralmente'" constava de Dr. G. (J08ta. Iconven "eu se haver fl~almente ell- Vende·sc UcamdOreabp"élO, beto,n- macias e dro~arias.~® Encarre~a se de abertura e ~ f ltabira d() Camp() contrado o lmlhvo dI! ... seus males, 

.~ contlOuaçãc} de escrrptas, ba- ~; Iarna~gaos neoaefsr~oZm'caogmo eçs'uvoare's sfef~otslr E. F. C. B. - MINAS restabeldecetnd10 se Ctlll menos de 2 2uarnecido e em perfeilo estado• 

..., lanços etc. ~~ " mezes e ra ameI! o. Par~ ver e tratar na Casa .,Mace pn,lmlSA.~SN de meninos para 

~ Rua Fernando Machado 19 ~ ~~!~e~uoi~I~:n~ou~~ev~~i\~~~lna J<:~ogios a um poeta polone1. APpançl~_g:92<t~eJroz donHl~ a rua '1'rajano, vendedrures deste jornal. 


~ Flonanopohs. ~ Muito dariá por ver-me nova~ I-RlO' 23, O "CorreiQ da Ma- .-'\p, D. a, 5- p, sob o n. 165 

(·":KS~~.~.:-n-;..~~~...®.~ mente com saude e livre- de tan- nhã~ p~b!ica um artigo, eloeio~o de 18~3·1914, 
 -I 

tos padecimemos,entretanto,Deus ao escrq~tor polunez Step..amo -  NOVO MEDICAMENTOUm novo plano para qD6Sti~o qui7. que com pouco me 'lisse de ZarowS~I. . . O gov(H'no allemiio eliltía lia 

Ilc reparat;'õe8.-Rio. 23. Dizem tLOAdos cDuOradAoB'Ba~DhaEndMoOIIS·Ss PILU- lal~~~~~~ d~~~nd~el~lle'g~~i~or~ ~81lectntBjval·-Rio, 23. Telegram CAPSULAS· DE 

de Berlim Que o industrial Ro. ....., a com . . . mas d~ er im informam que o 
chberg teve demorada conferen~ ple~a cllra para minhas doenças! poeta. Immortahzou o gen10 da governo allemão, segundo anilun- DOR Y(jEDI N.A 
da,- 110 ministerío dos e~trangei- e hoje, livr..:: de todos aquelles Polonl3, ma o "Local Auzeiger", não to· 

ros, com alto funccíonaríos de ;ncommodos exclusivtlmente com mará nenhuma decisão de cara- , 


Estado, a proposito da sua vja~ ~cfs's: Ye~o~r~ ~?st: ~~oA~~~ \ rendem-se ~~ga~~!~~~ ~~e~ ~:~I~irt!~?d~n~~~r~~e o/i:!~l~ ~~ 

~~ma: :a':~i~oo~~aen:e~e u~u~:~~ patentear minha gratidão procu- cum especial para criar, sendo to- ção da commissão de il1Querito O ~a18 poderoso e efficaz nas dores 

plano, da sua autoria, para se rando ser util a meussemelhalJ- €lo cruzado com.holl~ndez. Trata- nomeada para fazer um estudo d b d d ··t l 

1 d teso !e com o propnctano Carlos N. da situação que poderá resultar e"ca eça, e e ..~U eS,coust paçao, 

~~~~.ver as questâio 35 repara- José Sauc1lcs VelJingru; PQeta, em São 10sé. do trabalho dos peritos e da mu- g'rlppe influenza e nevl~algia. 


__ Uruguayana. . ~ -- dança do minislerio na In'glater
~.(S.~~ E.m todas as pharmacias e dro- . Negocia\loes fl'llCassad88. - ra . i_'-? 
 Nâo ataca o coraçãor . '". 1 ganas_ . . RIO, 23. A" Oaz~ta Geral -da AI- O governo a~lemao. pelos mes· 
.Toão.Baptlsta, .Barbato e ~ Ag~ntcs .~era.es:Sllva.GOmeS~Cla. Icmanha .an. nu...ncla. que. I.f".a. .~~.a-. m. os. motivosj:a~io.u · a "nomeaçl0 O m,ais delicadoestôrnago á tolera

;-? Senhora Rua 1 de 1.\arço, 15t -:-RIO ram as ncgoclaçGes entre ? ~Relch_ dos seus representa,ntes dlploma
'l' '' . ... ... . .. . _ _ . e a . gla~erra parao ~ l_evantél~en:- .(icos·em Paris, 8ruxeUas · EM TODASAS BOAS PHARMACIAS
.. '_ .' f9rmUlaen.omeapP..fovados~m .. . In . , e Lon· 	 I 
.; Participam. ao~ -- par~l1tes . e ~ 27 de fevereiro de 1913, sob o to anteclpado 'de '26°/0-sobre odres; 

~ pessoas,ar1!Igaso n,áSclmento .•) n' 40.-. -- - valor da 'exportaç30 aJlema. __ 


de seu -filhInho ALDOALE~ ..' - ~---. -- -O governo inglez manteve.se em ' . Approvado pelo O N da Saúde Publica sob N 

XA NDRjl' . SADÃO ELECTRICO.-A mor- allltude Int ransigenl., recusando Fumem os cIgarros KISS- 1084, em 30 de Novemb;o de 1922. ,. 


poli•• 15-1-924 le das moleSlIas ,da pelle. Um Se lermlnlntemente. fazer qual- M~ que s!o de dellciosa l' ...................a.1 

!Y.~~~rRU""'«Nl>«l~fIil<l!· 1 ,5()O, Nas Pharmaclas. quer coneusao. mistura. 1I 
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· rim._ d6,"Ob.~t"~•• f.rl'e~ IrmaíÍdád9do8eDhor Jesosdos M01;~I'>'\1 Lenlne ! -'1A r•• ap....... '"r
Alleml.ba 

<.luc,oDa, •• I... d.phyS1C'.~. ·t Id' C 'd d Rio 2S: · h1!ôrmam de Mos- ·IIO..S propostas. - · Rlo. 23. O 

Rio. 23. Dizem de Roma que ° Passos oHospl a e ar! a B ' '.. .. . . .. ... ... . ~ EChO de Paris- publica uma cor· MISSA 

I1l0rre~.c m . e.spondeD:cla~d() seu re esenl~nO . C . 	 cow que-Lenme:__ .:e. .pr. .__ ~ ~~~!e::~:g~r~.glic~:~tfI re~~~t:vJ~ . i- . sua casa de CampoJP~l't9 da ·teem Berlhri. que e-informa_tst'!r 	 o Desemll~rgador Francis
longos estudos e experiencias. a . ~ecebemos O segumte of· capital, depois. de--violentaoR_ekh disp?sto- -a _apresent.ar co Tavares da Cunha' Mello So
que se vinha entregando. que flClO:.. . recahida, tendo-~e _tqrnado! à França . nov~,' propostas para . brinho . e filhos, Adelalde Oias 
acaha de fazer uma descúberta~ .:.Flonanopolts, 23 de Janel' peior o seu estado, devido- á I.a solução do caso das reparações. Barreto, Americo Dias Bar-
que vem revolucionar complet~.,. ro de 1924. Illtno. sr.Augusto violencia do accesso que lhe O -corresp~n~en;e. accres~enJa . Dr Tavares da. Cu
~~~f~~ca~ole~/fufh~t~i~:~zSO~~! Lopes da Silva. D. D. Ex-Pro· provocou a paralysação dos I~~~ ~n~~~~ri~la~Ut~:óo~gf~~~es~ .Tavares 
corpos ~lastico;;, como a agua. I curador qeral desta lrmanda- ol"gãos respira~orios: '. Slonou favoraielmente o~ circu' 

A descoberta de Guglietm..etti de eHospIt~1.-Presado con- A commumcação oIflclal los governamentaes allemaes. 

permittirà ver-se atravez da agua,! frade e am . da morte foi feita aos soviets - 
de bordo dos subm"inos. mes· Saudações.-Porque fosse de todas as Russias por um Juizo da. la' val'a 

mo Quando. estes esteiam a gran- approva.da pela Junta reali- camponez. ' .0 sr, d~. ~rJco -E~nes Torre~, 

de profundidade. sada a 21 do corrente mez a Os funeraes de Lenine JUIZ. de plrelto"d~ 1· vara, dara 


-- seauinte proposta' 'Pensa a · . b aud1encla amanha 18 13 horas, na
Concessão de terras I :::.. - b"" f' d reallzam·se no proXIIDO sa • Superintendenda Municipal. 

, o Dlgl1ldade, a alxo Irm~ a, bado. ~ Tratar-se-á do alistamento elei

de~ t?r~~:r:no do Estad conce- que se!ld.o de ~odo conyem~n- toral deste rriunicipio. 


á Jose Lazzaris ([tajahy) Ber- te denmlr a dlverge!1~la ex~s- ema grande encheute.--Rio. 

nardino Veris"imo da Rosa (Bom tente entre a AdmlnIstraçao 23. Noticiarr. de Campos Que o Juizo de Paz 

Retiro:, J!llio RIbeiro Borges desta Irmandade e Hospital, rio Parahyba attingiu nove me- O sr. João Perreira da Cunha, 

(Bom Retiro), ~ntol1 ! o ~a:an,g-o~ representada pela Junta ef. tros e sessenta acima do nivel Juiz. de. paz e~ exercici.? .darà 

ni (Joinv'lle, Uggero , Pill1ghal1! fectuada em 10 do corrente do mar_ .. . audlencla publica amanha ~s 12 

(Imbituba) e ,\ntonl0 Tunafl . Os preJuIZI)S soffndos pelos horas. - --- I t 

(Nova Trento). mez, na qual fOI approva~~ a agricultores são incalculaves. A alma dos chapeos 1 A uc 3 no 


A c:mcessão _foi feita élO~ tres proposta da Mesa Adn~lIms- -- EJnpresa Nacional de Um telegramma da 
primeuGs à razao de 2,2 reis por tratJva, e o prestante e i1lus- Para a herma de Carl N ... H k Ao Man e ~o Zé Patusco ~~;ar~~n re~e~~~~de de Vicroria, 
met!o Qliadfa~o e aos ultimos <:. trado Irmão bernfeitor;"'dr. Hoepcke avegaçaO oepc ~ Pouc:o versado em rimas, do que capital do Estado de Tamanlipas 
razao de 2 rej~_ Henrique de Almeida Valga. Para a subscripção popular P~~51E constitue pr0va.? haver, da ultima e q!.le as for;;as federaes captu. 

--.0_~..u_ ~N.lutte..inglez.=Rifl.•.JJ~QQ~_~~_C_~, . s~b~~tt~ . ~ , _d~!!oada.A aC.9.~~içãO da herma _ ., _ ••••_ - __ _ ." ~~~1~~M~~~:(~~a~~~~::~~_I~ rarfam Guallal~Jara, capital do 
23. Di zem de L(ondres que o ea·1 qllestao a tres Junscousultos ao prarneaêfõ sr. UfT1Rfepc:ke . '- _ i 3hH*fl furtO ·i , aqui estou, hoje, em prosa, Es.ado de Tablco.~~
binet~ ~rabalh.i5ta. ficou. ,assim de nomeada 110 Pai?: ecujo re receb~mo.5 mais as segUIntes ~ ~...._~. d~gu~;, ~~ Sinto-me mal quando sou obri- -- o 

conslltU!do: pnrnelro mlllls tro e s lI ltado dC'verá tcr inteiro CU111- quantIas. . .. ~ (C ~ ~ correntt' ás gado a -bancar- . 0 po~ta. . Curado cornpletam~nte ~Ol~ o 
negocios es;rangei~os, Mad Do~ . 	 Dr. Anthero de ASSIS lO,~,OOO ~ A'" Man, dest~ vez, de ixa trans~a usode poucos Vidros de . 

Id· F- S 'j' G . pnmento por nossa partes, Quantia já publicada 478$0Ct<:l :\. ""Ar.,, _ 9 horas da recer a ponhnha dc uma SI1Spelta El" .'1' (le Inhame

~da: \V"I~~~n~la~iral~~1\~ ~~rC hel~~. como terá. d'aquclle . Irmão, - - -- =-- \....." ~ ~~~t:be as- i~~ l!~~" t~!1o ~~~~o d~~os~r.o «I~~~ . ,
dXI <: 

~~~\ :.u~tu;;~~O~~~~j~t~'n~:;T~~;i~~; ~~,~if~~:,C d~~Z;;~ a,:;~r~ ~~:~ 	 v~lor~s· :ncommcnla~a; ~~:[7~i ~t)~~ü: ~~lla~~l~ cllSaS~eon~u~H;:b~~i;áTolal 488$0:0 II 

Hatlderson: Commcrcl o, "alh; se;a o!1blicacla IJcla imprens a It RI:n. 11m balanço. geral 4 o <>1 t ' . I R;t M ,', '" de pc _ e prosa,
Iv~rscs. q!l~brado 
Colõni a T!J o Jll a s ; Tra halho, I A(d' 11 ~ J ta co 1 _ AxerCICIO pnsSlltlo.-RIO, ?3. O pe o raplc te ~ alia x~rope, caso algo rar~, nao ha dU-'
 
Slan: Correios e Telcgraphos, a c a aquc a 1I~" a J~ c0l!tador geral da Repubhca SO~I Tt: [VIda, mas, nem por ISSO das cou
H.3;rtsh (J rn; Grande Cl1.a nc~It:r. panhada d,a resu lllçao que tl- licitou a todas a~ r~partições .fis- . PAQP~ L sa~ lIl~is par~ admirar. tia outras 1 

Ha ldarsr: ·leadE'r~ uns Com- . ver es ta Illlnha proposta. COI1~ caes 05 dados lndlspensavels e AN NA. maIs dignas dlSSO,~O RaIO X, por 


muns Clysrps, ! sistorio 21 d e Jal1~iro de 1924 urgentes afim de proce~~.r a um CE:r:~~:r:~~hi~~ :oo~~a ~.~~;8Fde~ eXb~r~~gal1e_se, Man. nem eu dei-

1"rOlueS8a (a) Germano Wendhausen, b:~~nço gl'ra! do l'.xercICJO pas v~reire 2S :, huras da manhã, xarei jamais a calva do ,meu do~ 


Provedor,' ,p~ço-vos,en~n01~e s. _ __ para It~jahy. s. ~rancisco, Sarl~ ~~l1~a,m~~~~ I;:~;. elle ,tomará, 

Um ,) senhora qt!e soffreu lon· da Provedona, ~ publlea~ao A )oHees no lort.adol' tos e RIO de Janeiro. Zê Pa~tusco melho~ me co!np~e. 

gos annos de hOírive.l bronchite desta c da Acta Junta no jor- I I reCebe cargas! encolnll:lell~~s, hende.L: seu soneto e gostei, SIO- pregado do Restaurônt ThereSOpl)
asthmatica e Ilma sua irmã, ~e na! de vossa propriedade. JAYMI" 1'0"' '''0 d 5() _ ~it~rMa~i~.as~agelJos pc: o .raplCle ceZraém~,)nte odi~o. b b(,: _ hs - .Rua Uruguayana 27 -- Rio de 
rebelde e pertinaz tosse, n& PiO A d d _ d d 'á • __ I ,,-, ... ~ ven e _.coo . . I _ J.atusco e um om o ~ erva Janeiro 

. 	 gra ecen O vos es C j Itos de apo'ices estadu~es Juros Para maIs 111 Qrmaçoes, com dor P conhece melhor os chapeos. T . por r ·co lest

~urmpflm e nto de u!na promtc~~tl. este obsequio, me subscrevo. de 6 . ~ ao' port<ldor da 'I ei n, Os agentes Elle admitte que um chapeo ra~ seu ~~n~e~imellt~mq~~1 estouv~~m~
cfle~ece.m-se a ensinar gra f~1 a- \ De v. S. Amo. atto, e ero. 1038°d~ 1915 (denon'tinadil~ Phi I[oepcke, lrmüo &Ci8. ciocine c que escolha as cabeças pleta~ente curado da; terrh'eis 
mE'nle as pessoas que so rem C 'd' AI S r ' ) onde,assente. rnale"\bas syphiliticas que ha tl'm
dE' identico mal_ o . remedio que . ant,I 10 ves ecreta· Ipmas. Nomem pratico da vida, advi, pos ;e apoderaram de mim. U~~i 
as cmou. Pede· ::.e as pf:ssoas ca- TIo·'. Corrigenda nhou, logu, o que me aconteceu. al gun :. depurativos que vi annullci
ridosas transmi1tirem esta noti: A acta a que s e refere o of- Luetyl . Bom canarada, o Zé Patusco! ado mas sempre sem resultado, De 
,:ia aos aue s0ffrem , Cartas a ficio acima será publicada na Recebemos diversas folhinhas do III R d I S d !Deu-me vontade ds procural·o e poiS me disseram ser o Elixir de 
Sra Adelia Rocha caixa postal h ·d d L t 1 ustre sr. e ac Qr. au a- apertar-lhe as rostellas n'nm abra lnhame Goulart um «ponête" em142. Porto A!egre.' edição de amanhã. coo eCI o prepara o « up. Y-, ções',-Certo que V_,S. será be- ço e: si não o ~iz f?i porque, re- tacs casos; de facto comprei al 

- - lpara o anl~o corrente de 1924. nevolO para Qu em, <t.s hor:s va: lIect:ndo, mudei ~e Idela. . . guns vidros e usei com confiança 
As g1'8IHlef\ dlnia ,.. IH'{'jndi~ 

I 
AgradeCldJs. gas, sem prefenções Ilterarlas, da N.ao resta duvida que s~Tla dl· 1e hoje sou outro como verá da 

curam o tmfego da f'cntral.  Novo delegado de Hy- - -- tratos á bola rabiscando, rogo~ verhdo ver a cara Qne fana o Z~ photographia que lhe offereço. 
Rio, 23. De .. ido ao máo estado g iene Os .tnblllhos da missão fi- vos a publicação da seguinte er- a~ receber () abraço de umchapeO_IAgOra terà V, $. !1lais ~illl des~~s 
das linhas, motivado pelos gan° . , ndIlC8!1'a. Rio, 23, Continuam a rala ao que sob o titulo de -O Nao. tendo b.raç~s entretanto, ser , que. andal~ por al1l a tFntar a elfl-

FOI nomead() o sr. clr. AntoniO I d·' tE]" ., f' d do á me- Ia neccssa.no abarcar-lhe o cacla de t?o santo me(hcamento.' 
des temporae s. '1 Central do Br? ~ Figueiredo p'.l ra e;(ercer o cargo teun1rem~s~ ~afl~men ~ os .mem- c I~s~ •.•,-asslgnel e ü1 a CNpO com as abas e é preciso não App, D. N. S, P. sob n. 25S) de 

si! suspendeu o trafego da linha de Delegado de Hygi>: nc no mu- bros da mlssao ~ln3ncelra. IIlgle~ publiCidade no ~umerode homem esquecer que sou um palheta,- 17 -10-1914. 

auxiliar d-:! nocl:.:rn ns qU ? trafe~ nici io de Porto União. za, qu.c tem colhido em dIVersas da ~vossa concel!uada folha. qu, braria. 

gam entre o Rio e Beilo Horizon APnomeação foi feita por pro~ rep.artlções. os elem@:ntos neces- Enos: D· ?,edmho, apu nl1oqta- Ao Man, Ilf':~ Que fosse de .pan- • 

te. 	 posta da Directo 'a d H · sanos aos seus estudos, va, um catullllho, Nelle , do pou· no,pão abraçaria Este nem slq~er Foi convidaclopnl'Rol'guIlI8SL" 

Continuam a cahir chuvas no fi e yglene. Brevemente os membros da ~uidade, seu juizo, salenço, gran· admiue que um chap~o pense, sm· O novo gabinete _ Rio, 23. Aw 
interior dé Minas e do Estado dt) missão seguirão para S. Paulo, de-vógo, ensanchos, fal1<1damen~ ta e C$creva. E um IIlgraro. : nundam de Londres que o rei 
Rio, estando inundadas varias j\ ()s f t em visita á algumas fazendas· te, costantem. ente, ansivo, olhitos E, 1lC! emtan~o , os chapeos . te~I 'IJorge V convidou o «Ieader_ tra
cidades ribeirinhas . UnJa n es oprevitados enfanos, sem ocum. a111l~" Sim, e v,mudes. e deHeltQ ~ balhista Ramosany M..cdonald 

Compram-se as carteiras vasias - d pl~ciado, eclipes altonava e De· hO~~~II~SS: e fraquezas, como o a fo~mar a no.va gabinete, sendo 
dos afamados cigarrosoKyss·mc , O novo promo,tol' e seJ~ndo. . Duvida? Pois vou 'contar-lhe, em accelto o convite. 

Edita! '.--\ nr:01"fl.* ~Uli . ~ 20 !"~ . (',,~.:l Bi:.:naSMU Emendas: d., Xed!nha, apo· duas pa!av!õI_8-; a historia do meu __I f' 

Tornn publico quc, durante tO_lcarteira , I Foi. removido da c?marca ,de quenlava, um c1\lxãosmho, .Nellc, amigo Chapeo de '(reUro. Ahi vae: Casa Precisa-se alu ....ar 
do o corrente mês, se procede nes- Rua Conselheiro Mafra 43 Cruzeiro para. a de 8 1guassu o da pouquidadc. genio, Zé-lé·sa~ .C.. ,nh_cci·o na vitrina de chape- uma casa p~ra ' 
ta The3curaria à cobrança do:>s Escriptorin promotor publiCO dr. Edgárd de bença, grande-voga, ensanchas, le,lro. J<.~le era um chapêo ahnofa' pequenn familia, preferindo-se a 
~rglJinte~ impo5tos: Ambulantes , - - Lima Pt:dreira . detalhada mente, bastantemenle. dmha, fmo, de. boa r;tarca. e eu beira-mar. Informações, <lHofel 
Vehiculo7e .~'ublici~ad~. , i T1Tl)O VO l/fA • •• -- ansiava, opevidados, enfaros, seu belT~ compreendia a d1stancla que Macedo- com P. Motta. 
The~ol!ran", da ?u,)eTJn~cn\lenc a Novo Uanco Polonez.-Rio 23, acu"!plici<\do, eclipse altano\'a e ~a:l'l~.e~\l~ ~;~'Ih~~ g~br~u~a~~ct~ ,

~~un~~~j~~ dcie FIJ~f2.~~OPOhS, em 2 Tlldo VM, I,uno vo lt,a ne l'lT. '1. vida. O Presidente da Polonia assig~ou desejando. sabia, lambem mas seu orgu{'lQ VENl)E-SE 
J O th~sout'eiro AI', pomuae IWB p()mbf\.{>f] voltam alTn- 1O decreto que regulamenta o novo São .eslcs, sr. Reda~lor, os erros estava Innito abatido por uma ra. Balcão, Armação, Armarios 
Antonio Coelho Pjllto T..'~ f'•••o ",','" tr", h,'••", ,',',n ' ._,. '"." "',.', ~,I~,n,,~.dd~ Banco Polonez de Emissão. de .m.alOr _m.onta que Julgo oeces- zão muito simples,-ja era veterano 8 Rua Jãú Pinto 8 

- " ' " --" ...-;j " , üU" ... sano corngll~os. Quanto ao resto, na casa e oão se vendia, pOí ser 
G '+ I' Deixam o lar fl. lOorrir, voltam cano Fumem os exccllentes cí- lJ leitor intelligente se cncarre· muito caro. Veio dahi a nOssa ca-

Demetrio C. arola I:S tn.ndo .•. garros AI1COI...JII "ue sãoos gará. No mais, deixando apo~ maradagem BRO-MIL-t' : j
Recebemos uma circular, em ..... 1~ , drecer no esquecimento o palrar Fui seu int!mo amigo e ~Qnn~ CURA . . ,i&R_TOtIu_QU~-

que noS é communicado. que a Um r:llllplio fl ue voon volta entre melhores. de cerlo zoilo que Sc tem á conta dente até o dIa cm que um ricaço _ _ 

fi~ma Constantino G,·arofalliS. & A' cáheça do dODQqu e o percl~~lltos 	 dpealcr,:cil"oic.O_éAlmmUei,td"agCr.,I,Oell'oo.vosso O ~~~~:od'ia .(veJ'am .Iàs.e. o.s .cha- _ __,__. ~._~___._ela, desta praça, ac. ba de dls~ Numa fe,~ta ,'lOle nUfl e entro tantos . . . . . . ,._ ., __ 

solver-se cl)m a letlrada do so· Que eH tavflm hem ~ \lllrdadol> eom~ .t. prnhibiçiio do alcool.,·-Rio • rn~~s a~~!~~e~;Ud~~-:c~~~JY:t~~~~rile~ 1105 ~~-amizad~:!~té : '-{;~;~uíice. até 


ci°T~~O ~o:Ji~i~ ee;:;~~voB~'~I~e~ o ,en•. ~;d~~~~fo~n~~~~~o~ona~;~o~~: (I.OM~~~~~Rf::'t;~. 0p;:~,::;~m~ i!i'~~~a~;~ ~s:~c~.ar;l~J%~gr;i~~~ ~P,~~~",~s ~;;; 
ferida firma ficou assim, á cargo Um tótó que fngill tia dOlla amada. ram unanimemente? pro,ecto de jui~ da "'" primeira vara proseguiu mais a palavra,_respondia -":_secca- a as ro-tas. 
da firma 51!iCCeSsora Que gifará Quando esta flH t.wallm dia rlellcuirlada accord? anglo·mexlcano, sobre o summarlo da queixa-crime apre mente. ás minhas-)el_!citações. e , _ , _1 a-
sob o nome individual de De· Foi e voltou latindo de alegria! a prohlblção do aleool. sentada .pelo ex~presidente sr. nem Slque~ ~...e d... e~,~edl...u de , !n._I_~_ ..contece Isso. E posbde_lado lOgO 

rrietrio C, Gar"fallis· 	 56 me Ilão volta. agora lima. bengalla I Epitacio Pessua conlra O sr. Ma- 9uatas'vezeso: e,ncOi;tret ,:e- à rlmelra· mancha. . 
Q,ue eu orgollboso andava. em 01:1- Po icla de A."a,l"an- rh~ Ri)drigue~, direcfor ~o fCO~- rgd~i c~ei~m~~F~~-Nt~il'f~iq~~r\~~ ,d F~r~Telegt'amma retido 

tontal-a guá relO da M~nha., tE'ndo SI~O OUVI~ cumprimenlavà:- mais/ 'c' ' _:_: O, : _,-:-' · trAcha-se retido no Cabo Sub E' que num cluh m'a rc.ubaJ'am um 	 da ,a t~:~te,munha dr. ArauJo~ra!l. .Depois; : . vl.o p((jgreS:l)iVan.l_e n~ Estava pr 'v , '- ' marino um telegramma para Oot dia.,. Fonim exonerados os-srs, Bo~ copr_esldente da Assoclaçao te_descer. _' - >; ~ . .. ', ,_ , manchado, roto, com · slg.naes .ds '-~ tardi Peixoto. -nifa.cio Estevam :Soares e Joaqti.im Commercial... _ ~eri~f IO!1go narrar detalhada- haver rolado pelos sargetas. 
Eneene Baptista -de -CarvalhO; :: -dos car- ,. ,::, _ _":,., .,. -' _-::-~ _. __.\- _ _:,_. mell\c essa dccadencta e eu pro- Era lai a sua degradaç:lo, talo 

.i rem~Dci" üogabinete 1...- . . . _ , _ .. gos._~e-deleg~__~t?·~_~"'-especlàl e ~e Comparecou peraute. tom , rn:I~~r~~~Il~rle~ ~11~~~i~ L~~esd~:g ~~oa~';t~ ~~:i:P:~~~rdeqC~erun::~
glez.~RIO, ~3. Em cOllsequencl2 . C~del~ Publica de Imbltuba _,pohclano mun!.c_lplo de Araran- mlJalo de porJt08.-Rlo, 23. 01- ~e supportarla se me alongasse deitou, lingi nlo conhecei o. 
do vo!o d.a Oa~~r.a.dos5:omrr.u~~s '_ ,EI~yl,sta : de _uma e~pos;.!Ç.ão- . gn?: · l1i1111 de Paris que von Scharehel muito. E que tU, afinal, sr.u um cha. 
o _:...prlf!1elro m,"ls~ro ' __Jng-'ez --,~r, JeIta pela >: Chdah"ra ._ d~ ~_~_().~I~~_~,( ! ...... Para exercer o tirgo de De~ comDireceu perante a primeira E, afinal, a eterna: hlstorla dos peo que se presa, . • ~ 

8aldwln~ aprêsetltou ao :re:_ i _a,:re;;.,k 't91 creado o cargo de -("arcerelro legado · de Policia no mesmo commls:sao de pentos. explica0· cha~eos de preço. Nós, O~ cha~ Procedi COmO qualquer homem,

nurÜ::i,a -, ê6Ue~Hv_a .. -d(} :, gábfnete, da C.adeja Publica do novo mu-' munldplo, foi nomeado o Sr. Ma~ do demoradamente ii alt~a~.to peos baratos, lemos sempre mais nlo acham? 

quoe'. fói accélla; ' ' .. ' . . nlclplo de Imbituba, noel Maciel do IIllsclmento. da. Un,nçal alemle.. lolle: no,,,,. donOl conocr.lm- O Obapeu Perdid o 
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~ompanhia Antarotica Paulisla 
.".netias Antarctlca. Hamburgueza, CLARA; UnIão, IB.c.as 8'- -14'001' GINGER-ALE;' AGUA TONICA 'DE QUlNINO 

.. l\fnnchcn, ESCURA; Culmbach c Pl'ctlnba, PRETA »1' - <U'Y -o- LICORES E XAROPES -4)

. GELADEIRAS MARCA PERFEITA -- ACIDu CARBONICO 
DI~IgtR PEDI:oOSA Ar'mandoBlum, PRAÇA 15 DE NOVE:r.a:BRO N , 1 FLORIANOPOLIS 

-
~laria O'" doutor? I 

I Quando V, S, tem indigestão. e . 

• 	 vai ao doutor, que faz elle? Elle 


receita o melhor remedio que 

conhece. Ha vinte e cinco armos 

atraz o Dr: Rich.rds receitava o 

malhor remedia do mundo p.ra 

a dy"pepsia e indigestão. EU. 


II 	 chamou a esta receita 1\ 

PBSTILHAS g~, nICnonDS 
1 	 porque estava orgulhoso de sua li.!! 
\\ médicina. Duranté vinte e ,CinCO ,I 

'I anncs essa medícine. têm ~Hdo a ';' 1:.1' 

, primeira do mundo; dUTBIlle vinle

I e cinco anno••U. têm curado dys

pep.ia e indigestllo, '; Que faria oI 
.eu doutor? EUe receitar.lhe·hia 

Pastilha. do Dr. Rich.rd.: Com· 

pré... hojé ao seu droguista e· 

ficará bom. 


Ap. D. N. S. P. , n. ~nl. 7- 1I -lÇJ(I:2 . 

ACURA OA SYPIUUS 
- -DE-	 Estomago, Figado, Intestinos e suas manilestações: Rheumatismo, 

Eczemas, Ulceras, Tumores)
Digestões difficeis, alia, prisão de ventre, vomitas, en

jôos, dores. de cabeça , vertigens. dor e peso no estomago. Escrophulas, Rachitismo, Dores nosSta. Catharina gastralgias, gaslrites. hepatites. enterites agudas ou chroni ossos e l11usculos, Dores de 
cas-cur3m-se com o Elixir cupeptico do Professor Dr. Be cabeça, continuas, etc" co%egue-seDistribue 7 fi', . em p]'(~mios nício de Abreu- J C.11iX no fim das re ieições. infallivelmelilÚ com ú25 at>Jancil'o de 1924 lis 14 horas U.heuma,Usmo, Syphilh~, lmlulreza do Sangue147' Extração-Plano U Ll}ET-Y~LI H.OOO BI LHETES A 11 $5(.0 2rl7:f)()OSOOO Eczemas , dârthros, ulceras chronicas c rebeld es, curam

MEi'lOS 25 .1' 51 :750$(0) se com o antigo c afamado Rob de Summa, de Alfredo de O unico especifico adoptado nós 
Carvalho--Milhares de attcstados de pessoas curadas. Hospitaes do Exercito e da Marinha.

75 .,. EM PREMIOS Tosse, lll'Ollchltes, Astbma Milhares de curas tem realisadoI o Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusiPREMIOS vamente vegetal, é o que ·naior numero de curas reune. 	 ~~ 

1 prelnio de 	 50:0005000 I Innu meros attestados medicas e àe pessoas curadas o Eucoutra-sa em qualquer ph81ma!Jia
1 ó:oom;ooo affi rmam . 

1 Neurasthen ia, esgotamento nervoso ~~
3:1)008000 


2.000$ 4:000ilooO 
 A gente c depositaria nesta Capital e no
2 	 Falta de memoria, phosphataria, conll'a1esccnças das Paraná: Fr;(.ncisco C . 80117."' Pinto,1.0oo~ 4:000;\0004 moJestias, curam-se com o Hematogenol de Alfredo de Rua Trajano n. 2, sobrado. FJorianopolis.

9 premios • 500S 4:500.000 Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicas 


30 200$ 6:000>000 que tem usado e inllumcros attestados. 

43 1005 4:3005000 

'\05 5A50,,000 Ü PILA çJ. O-~~~'l~~es~~~~U;~~Ar~~~ eV~fr;;: um chalel109 caz com o Pllcnatol, de Alfredo de CalValho. Milhares de
1400 30$ 42:000$000 	 com am Ft'H,llciseo IUollteil'ocuras em todo o Brasil. Facil de usar, não exige purgantes.2 U_ A. dos : .... 2.... 3" , 4" e 	 plas acommodações e funt10s e900 	

27:000$000 A' venda em todo o nr~.sll ,JndUh U. lUonteiro5" premios a 30$ para o mar. á rua Quintilll.l Bo

Depositurios geraes: Alfredo de Carvalho &: Cia. cayuva n. 29. pllrticip:\m aos seus p.'\rentcs c 


i5üú t"',U:'lnl\.r., RS. 155:250$000 Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro Urna espaçosa casa para ne
 pessons de suas relações, (l SNl 
caFl!lm~llto .Os bilhetes são divididos em decimos S. Paulo e Minas:·-Nas principaes Drogarias. gocio á rua João Pinto n. 14.com Fpolis, 17_]_n~,~. 

. A 	 gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece Mediante va.le postal se remette vara qualquer tundos para o Caes Liberdade, 

direcção do Sacio ANGELO M, LAPORTA, que foi lugar optimo lucal para neç'o~io. _ 1w.=_.:x->_"""_".,,,_="'" 
Um pequeno predlO a rua Car- 1 ~.P7r.r./'....r./7...?"-/.".;rriN'JJ.'.r~;:.durante 6 annos socio·gerente da Loteria do los Gomes n. 9. R , ~ 

Estado do Rio Grande do Sul 
Pal'a faze I' boas compras é preciso lll'i- M:C~;:dot~~f~~~ua Fernando ~ Df. Rlnrl~ul nU~~ Junllr .~ 

Bilhetes a venda em toda a parte melro lel~ os aunllllcios da!~ princlpaes ca
sas commel'claes pubUcados n'O ~STAl.)O Aluga se o l11a gni- N ·ADVOGADO ii 

. • fico pre-I S Acceita causasern q uaes- ~OS 	 concessionarios La Porta & Visconti ..-._- dlO a rua Bocayuva 53. Paia q uer conmrcas do Estado. 
tratar a rua Conselheiro Mafra 66. Escriptorio: Floriannpo

Administração-lha, Deodoro n, 40 	 --- . Iis, Rua Esteves Junior, 19J.

Vende se Na rua Fdip' ~ -. _,' _ . ,'. 
-	 pe Schmidf, ~ ..t.ZXZ: .l'.a:;rr.a-,,"a1!'.r..l7rr

FLORI ANOPOLlS 
em fre~te a falJric~ de Bordados @':xw"'~.x(i)1}R~~'i}R~~f.$'l .'_N. B. Os socios componentes da firma conc€ssiúnaria da 

Loteria de Santa Catharina, não fazem parte de os~~~~1n~~h~i~ve~~:ra sala, aus- ~ Antonio Pilar ~ 
outras emprezas lotericas. tdaca; J espelho, 3 q:.ladrOSl I ~ sCUlc,ol'a ~cl.c~u",~ 

cama para ca~al, t g~arda' ouça, ~, pnltlCI{llUn I\OS seus po.reutes e ~ 
_UMA rrlERCE PARA AS Mí.J:\\. I g.lIarda~comlda, 1 ~ldetJ t lava-It pesso..'\8 de SlIllS rela/i.ões, ODDS- ~ 

i\ ··J/nsr./iTu CIICuhrougiz" .-:: o 'nu:iilOr UI"~.!II:I1tO para a cutH. tono, ) mesa elasttca, 1 COO1- • Cimento de sua fiUm pnmO"Clll+ 

D tve Se:' empregada desde a m:ll" tenrn inf~nei;l. E cn"hed;la ~ usada moda· 	 ta FrldR. '" ~ 
em todo o mundo. Conserva;l C:lt:l C as mio, Ill~\'ias c rapid :tAlent~ 
allivia lU exeori3ções, .queimaduras. chag~~ ~ [odn~ as irniaçõuse de Sorteios menores da pe1lc. InSIstam em receber n "f/l1uliJ!t CIICst:órough" Emprego de Capital ""~/~ 

Sociedade Sul-riogranden	 -- Fpolis, 16-1-924. 

como originalmente ~condicionada e ve;am que tem o nome da: 
Em frente ao palacete do sena-· y . d Du-De accôrdo com a Directoría desta sociedade e o dor Vidal Ramos, ã· rua Frei Ca- en e-se :~.~as 

cal do governo Federal no Rio Grande do Sul , foram trillls ~:~:' n.v~~d:-~~ ~h~~~I~~ ;;de\r~ ' ' ~ua: Tlra~entcs ns. 36S: 36
1X,feridos os dias <los sorteios das series ePrevisora, e hidó<cóm 96 metros de terrenos-da 'para vê r e'tratar no .-Safão - ~o 

«Porto Alegrense" respectivamente para os dias 20 e 21 frente e fundos ao mar. Commtrc:lo l,a Rua Felippe Sc:h-:"~ 
de cada mez,apartir 90 proximo mez de Fevereiro. . Para tratar na rua C. Mafra 43. --midt n. lO. 
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