
, Jornaliodependente e de,maiorcirçulação em que a causa da morte ~ "::.. - --~~ RedacçÀo e Offfcln8s-Ru. 'JoiO Pinto,13 _ 
..,..,_L " ,' __. nJl~~. foi uma bemol'l'agia cel'el.mll.

~f Director eproprietario t ' " ',Asslgnaturas , ", '., 

j~ AUGUSTO LOPES ,t~1'~;::ho~e~~=~:1:~t~~:~~~39 

LicCllCiàdo D. N. s. P. soh t!. 114, em 6-12 - 915 
E ' de um gosto delicioso , E' o melhor fortificante ger~l · 

(C. 2 n. li llg. I) ---lNJECÇÃO IN'I'UA-l!USCUMIl Poderá ~r u8ado pelas creançaS fracas e magrinhas, pelas iiU:~
Novo medicamento recentemente descoberto pelo Dr. Allnibal ças anemicas e pallidas, pelaiil sanhoras enfraquecidas e nervosas. 

Pereira, approvado pelo D. N. da Saude Publica. 
Indicações :- lnfccção aguda. e f~~~cvl~~~:. cJ~~~~: ée ~~~~~e:i~net:8::~~a~~~~;~a;e~f;:I~~~n!~g~no(~occic.a, chrol1!ca~ 

e suas complicações; prOf:tatltes, o:rchltes,cy8ttt..C$, affec O VANADIOL eo remedio alimento. desl:ança e fortifica o 
cões rCII:tcs (~lnedlllJa.l-(~S, pcrt;llrbaC)ije~; do a.1)J)al'C systcma T.erV030, rcsta.ura AS forças perdidas. reconstitue o co::-po 
fho gcnHa.1 da. mulher, flcsol'de1l8 prosta.ticas dos fra co c mug:ro, tonil1.Cfl o cerfllwo, estimula. o :!'ppetit.e e pre\·ine 
\·('.lhiH~, CC r!a5 fôrmas de 1Icll1'<tstheuia l l'heumatisDlo, aR rccalda~_ 

etC. :\;tU mlmitt.il' suhsf;ituições! Na81,hal'lllftcias e dl'ogllrias
Vide a formu la chimica prcvilegíada- A Mercethylina não tem 

~itll i~:l r--Fxigir a l1larC<I rc ~islrada ~lm·(~e1;h~'lilHI., 

Depositarias:--Pharmauias POPULAR ESANTO AGO TINHO 
!nforrnaçõcs e literatura a quem as pe.dir á 

S. A. l\;lEIWETHYLINA 
Rua Carioca n. 40, l ' - Rio de Janeiro. fxmas. Ssnhoras BSBnhoritâs 
CABELLOS BRANCOS? 1i:3PQv'g tgpgis a oppoptnni

Oh! que horroí· Mas não se afflija, está nas vossas r:~âosAo dade dc-? <"onhg,s(:>!o g UZôP ofü7.el-os desapp<lrecer. A inegual::t\'el 

AGTJA FIGAHO 

ideal das tintu ras. rest it uirá ao vosso cabello ou barba a 
 TR!ANsua cor primit iv a, perfeitamente natural, preta, Glstanho 
escuro nu cl?'f(J. cOlls'Crvando f.l seu brilllO.A applicação da~~~~t~~::t;~~X~t~~[{~'?;]~;;';~:~:~::~!L:c<::;~;;:;tf!:~I~~}); AOUA FIGARO é r<lpida e duradoura. Use a AGUA FI-

trio C. Gnrnt:1Jli!Õl, '1 ' ;" l'1' ~tlb rmf>ll;-f' ' -'dil o mesmo ram·· GARO. preferida pela sua exce!lencia, ha mais 
d e 20 3nll0S, e t ~ reis sempre jovens. 

A' \'ClHla nllS l'crlnnuu'jas, Pharnmcias e Dl'og:a·jlls';;,: :;~I!::,~;::;;7:il~~""':;::':~';";',',::,:;, I:,i~" ":~i':~';" '; ,, ~ ii;~~: t ;' '',~:'~~,:::: I 
nosCll.soak>b Jfi"~ ~1~~,~.t~,'~0ti~~~I~f'~~.~)fa(I ,~I.iS(.tl~,n·}.,:~;li1'l . I~jrii;iiiiiMi;;iMiii;"i1

l'uI11inlln Pt-"'('I1":l Helltll . com absoluta confl4rt(;a.
Flr.naw)r(ll!~. .frlll··,r" d·· 19~1 .t, ,l .. 

Na ~;e"" do eo"P0 " na toir.lt,z 
~.nf)Of'D" e(",,1<i li: pre.vine, ,,-.-.ym.n'IIDt; 

e jnr"C,ç~ "',." ,." .' ...".cr~=~:~::::~~~ em 9"~~,,,,",... ... 
~do o .p<l~m\., GW uao poovi"" ~ 
... rn.b cOl1J>.'luenc~ 'jIJe po<krâb .........I,~~_, CHAR'C''I'~S peOCR:••, - i 

Unico deposi!"';o - Arnbro..ic L6n0ro 
~ CO)DIEIH'I,\L, AJ'yj(oanos, \-aldafl!' , .~ Rua S.F\zdro 133 -RiO do. .Janú·o ( 

P01WJ·. ,\\'GELA. C('f.iiia . 
EIlI}Il'CSa Nacional de Irmandade do Divit)o Espiritof 

'. ;~ NnV(1/!'RQáo HOCIlck., Santo e Asylo de Orphãs 
PAQUETE Autorisado pelo CotiselJlo Ad
:Hlnas, H~raes, 'minlstrativo desta COI'-.R0ração, 


MAX faço publico que, nesta SecretacrGAltHU..H()~ lIAVANKI-ES, . na, a contar da presente data atér: \ Salmá para o dia 2 de FevereIro proxllno.
l\[~nT()(~OR, JJulcé; Clpineneia, H,(~g;'jos, ~ K(U,IQ." Cllrl\ I \ - L~guna. no recebem-se propostas! em cart.l 

• ,, 1QI.t1Inhlt-rlR o JG,8Ó >:' ~/I"'~"\ dm 27 ~(l fachada, para a cOllstrucção de 
." ('('oy c, OH (','OS 1~.}f;",II.....n eUI fRio ~\ • ~~ correnle as 205 metros de muro l1l'cessanQS 

-o-- . sa""''''''......''''",.''"';.,,'''''.·a'a'''.''"iilü..-''''-.,i;~M...~,.T,;'''' ~ ,,,__ ,g horas da, ao lechamento_ da chac",. do 
:: -;op;i ' iiJSi~'?J.S~ià'j'l.ti~9J$ill'i~~<ilSi,W~~:i~qA'ir<Ct'iil%-otti~'"li; 1MI 1;. l' nOl(e. Asylc de Orphas, fazendo fren-A' venda. em 'toda. :pa....te ~ . @I ~ \RE:ceb~paS" l te á Avenida Emtho Blum.I@ Ma«J6l:IDPI f'ilo'-rnnu'a e.i ~ sagelr~s, Os Interessados poderão obter

@ . ~.. , ')1' T lIILI (AlI ~ v"lores, encommcndas e carg.s os precisos esclarecimenlos dosRepresentante: ELYSIO Sf:\1()ES , ~ I'IlmUs1a ,1(- Chapéos -avIsa a sua dishnc(a ciJenfcla 92!. pelo Iraplche Rifa Mana. Srs. Alvaro Tolenllno, Firmino 
~ qllC nuo aCl:elta dCUla]mente encommendas,vlsto ter de segUir lQ.V - CoslaJMa~oel do ~<lscimento 

"?l~~~~~~~f41-,,,,~~,~~,~~I"'~~~~~ • : 12 ~IO forr;nt~ rura o h?io~ndcvre ad:juirir um vílfi~'~o fior 9) Pi~~~ __ -.,,_, Freitas~ __ do~se~reta(io , a6aix:o -- às/ . 
~______ ______~~___,_ Ii9a ~mel1 o. (,c.ma efLa para chap 'os, a im de install<tr o seu a CI~ , ~ , , . _ , '>:_,_:', : Signado,_~ - , , ' -os-m " ,t~ar " ' " ela_______ , ,,~ , , qlle " .in I·,s , ãO",d

; Iler d(!lllIÍlvO a praça 15 de Novl::mbro n. 7. _ • E' e5perado ~o Nort7 d~a ,?8 -do Ihadame.ntê-. " " _ '. -~',' ;. ;.:, " 
"Creme Zaira" -.",..,....""...."'.,"AN""'M",,""""_""..._ A'''''.''..... correnle e .ahIrá nO.dl,a 1 de ,];'e- ' Seeré!ari~ ·'. da ' Irmandade do ____ ......__""'~___""'~~_ _ __""'___.... vmiro às 7 horasw~ _ _ ___ ,~~ ,~~ manh8;pivino ,' Esp),itg:,'§anloe, Asylo 

RESTAURADOR DA I1ELJ,EZA DA ClYfIS ~ 'IJ '" T para Italahy, S, Franflseo, Saa: de Orphas,'23~eJaneiro de 1924. 

~:r.r~~~1::&~~~~:::~~~~~~[fm~1i~~!~·::~;~~::;~:,,~~lí~,~Ird,VUm SeijS srgijWS marltlIDoS ~ eITc:)tr~s ~~~~:i~. ,~; ,ir:·"'~ ' i;~~Â~I:~ ; ;1I'U:~IP~~~~~cú~.~:;~nior " 

Não é gordllrOHO, sobre elle pode~5e usar PÓ de Arroz, Para mais J.J1rorinaçõ_~,s. "coin . ::- :tC)r~.]:publico?qu·e, -- durante to~ 
Usa·se tambem o Creme "Zaira' no tratamento do corpo e CSPCI l\('a @ompan}"ia Os~cagenfes -- " :. dÔjO; çorrente:iIÍês" sej)rOcedc ,nes-: 

ciahnente das mãos,deíxando-as claras,macias e de apparencias delica J ,)/.. - _. ' - - _ ' " ' " -Hq.ebcke, 'Irmi\o &Cla. Ita Thelouraria à ,_:cobrança ,des
da. Approvado pelo Departamento Nacional de Saude )JublIca do Rio ,_ _- . . -, _~:, seguintes Impostos' Ambulantes) ;}, s ,-. de Janeiro. em 18 de Janeiro de 1922, sob n. 623. ' I· 'AL' d ~- -. ' _c:.I. · ·· ".- - " " . :-: - ,~, -~ . -i-; -- VehicuJos e hJbllcl~ade. '. - .. 

, n , " " ' p,harmaCeutiCO pela . > 

Thcsourariada Superlntendencia.I!'abric,ante: JOSé, PI,aO'ido ,J!, .O ",teJl~I IC " . ,,' -oy'_ ~',U- ·~ - - :tI..merICano· i Oasa Precisa'se alugar'
~aculdade de Medicina da Babia. . :-. . -; -- .' - ,. - .:". -- -- --. --" \ • uma casa . para IMunicipal de Florlartopolis, em 2 

Santa MarU.- -Rio Grande do Snl i\ <SE 1\.f'Cnõ ·E LY8IO SI M 068 famllla, preferlndo·se a de Janei ro de 1024. 
Encontra-se á venda naS principae. ,Pliàrnía~ias e 'Drogarias ' " RJU" A.1. TIR-\AD'ENTES Nr~1 InformaçOes, •Hotel ' O tbe80nrelro 

pepos lia rio nesta cidade'P~at~.!lI.S.ntoAgo.tlnho , • /ÕI " com P. M..... Antolllo Coelbo Pinto 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:mlmitt.il


o 

OIU· O ·1Cura losses. bronchites, InUu
tnns e molestlas . do peito em 

~ 48 boras. 
AI venda no laboratorio Sarmen· 

to Barata, Porto Alegre. A' venda ' em tpdas ai hoas pharmadu e dr~itarla. " venda em todas as hOas oharmaclas 
Lic. .o,..H. S.~ P. em -24 de Maio d 1916, S4?b n,. 73. Llc. D. N. S. P em 24 de Maio de 1916, sob n. 72. Lic. D. N. 5. 'P. em 24 de Maio de 1916, !ob n. 74. 

Em 2 Mi·à&~l,feall:Vlàr.í a 

ACTA da Junta da Irmandade do Senhor JeSl"lS dos FLUXO.SEDA.TINA
Passos e Hospital de Caridade em 21 de Janeiro ~ - . ; , '~ :; , _: ,~ 

de 1924. O GRANDE REMÊr>(O"PAS SENHCíRA~ '\ .• 
Aos de? dias do mez de lanei'\ titulo é o constante das 100 bra-j maneira de pensar. Não a animão o seu presado Amigo Dr. Valga Emprega-se cOÜl ' và"t~gem nas colicas ' úterk 


TO de 1924-, a convite da Prove· eas doadas para esse fim pelo Ivelleidades de IIltima verba sobre estivesse. delle informado, outro, nas, mesmo de partóspor s~ré!lergico calmante, 

daria desta Irmandade e HOSPi-1 Vice Rei, D. Luiz de Vasconcel' o delicado assumpto, cuja eluci- talvez,fosse o seu modo deencarar 
 e na insuficiencia me~st~.I1,ídi"JI?r~,~:".brancas;, _~'Qrri...
tal, reuniram·se neste Consisto- los e Souza' Essa affirmaliva se dação completa pede, não ha ne~ a questão. Interpetlando o Irmão mentos, sendo estas Íluas ' tiltimasniuito communsrio, os seguintes frmãos, mem- deduz da leitura do titulo «Immo- gar, conhecimentos m<:!iores. Por consultor Dr. Erico Torres, dis-· 

bras da Junta preceituada pelo veis., em que estão descriptas l isso mesmo, n3 escassez e des- se este que outro não era o seu 
 nas moças anemicas,· . 
artigo 38 do Compromisso: Dr. pequenas casas em diversos dis- valia dos meus, tenho, em que pensar e por isso continuava a E' muito efficazéniqualquéfincommodo pro· 

Antero Francisco de Assis, Cel. trictos da Capital, e assim terre- sobretudo não desejo a Irmanda~ apoiar a proposta da Mesa. Aío .. prjo das senhoras, sendo usada com optjmos re

Germano Wendhausen, Cantidio nos nesta Capilal. (que são os de emmaranhada futuramente nas da o Irmão Vice Provedor pediu sultados nos Hospjlaes e Maternidades. 

Alvps, Joaquim Gaõcla Netto, legados por D~. Mana Braj}íl) deplora't'els consequenclas de nu 1- mamfestar-me. o que fiz. dizendo: 

Gustavo da Costa PBrelfa, Braz Ararangu3, São josé e Ma_sslam- los contractos, tenho q!.le sena de IConhecia. os escrupulos do sr. VENDE-SE EM TODO ' O BRASIL 

:~~~n{~~~lia~~c~~ s;~~aa'VI:l~:: ~~:;e~~~~s~:n~~~~e ~~emn~~l~!~~ ~~~o~v~~~esO~~lTr:sol~~:a~l: ~~~: ~~e~e:[~6~: ~:~~~~,e c~e~~uur::~ Ap. D. N. S. P. em 28.~~19~_5. sob n. 67 


Eugenio Beira0, Pomplho Luz IfOI entregue um enveloppe que nUlva, os Junsconsultos (a) Hen- doutrina nesta Casa, ao encontro -- 
Filho, dr Enco Torres, Alvaro me era dlTlgldo no caracter de nquc de Aimelda Valga. j,lnClro do pensament,} da Mesa Admi~ A imprt!llsa allemã o 1\ morte. 

Soares de Oliveira, Cel. Andr~ Secreta no. ahnndn-fl encontrei -9-924" nistr.lhva e o!ra. «SÓ se dar a alre- de I.enine -Rio, 24. Toda a im

\Vendhallsen, João Jorge de Cam tlm.:.J C:'lrta assignnda pclo IlIus· l\pllS ~ leLjur<l rNomoll a pa~ nação de um hem de raiZ quan- prensa allemã sallellta a perso

poso Be.ltlqlle SilveIra da Veiga. Ire ex-Vice Provednr. DI Ilcnrt- lél\'fíl /O I1mJo Vice Provedor, do oproducto se converte~se em nalidade de Lenine, chefe dos 

Cel. J0ão da Silva Ramos, Al1dr~ Ique de Almeiela Valga, .11:1 qLlíllj dizendn '1l1l' reconllC'ccdor d3 acefl!(l ao Patrimoniol>. ~onside- holschevistas russos e fundador 

wend~lausen Junior, Satur~ino Ipedia-me lêr , COI11. a annllencia competel1Clíl do i! I li s t r ~ do rav<li p~oveitosa _esta oTl~ntaca.o. da republica dos«sovietsl>,.a quem 

Medeiros, Anacleto Duarte Silva, ; da Junta as Conslderaçôes que c o n f r a d e. D r. Hennque O Irmao Ccl. Joao da Silva Ra- presta homenagem, elogIando a 

Marcos A. de Souza Aragão, Lu· i faZia sohre o ~ssulllptn que a Valga, nesse mom~nto divergia mos disse que as palavras por sua grande intelligencia e as suas 

cas.de Miranda. Eugenio J.. A~- imoti~' ou, bem como a :ranscrip- d~ sua opinião, porqcan.to, não ~il!l enuncia.das eram de alcance qualidades de tribuno. 

tomo Bruno, José Romão t{lguel-: ção das mesmas na re~pecllva I visa a Mesa fazer uma almeação; vlslvel e por ISSO tornava-as suas. A imprensa aUemã considera 

ra, Roberlo Wendh~lIsen, 1?0-1 act<:.. levando ao conhecimento a operação que se tem em vista Oulros membros da junta assim que a obra de socialisação hu

d~lpho F?rmiga, Manoel P. da da ~ssemhl~a o pedido de tão , é como que uma Iransformação tambem se manifestaram. O ~r- mana tentada põr aquelle estadis

SIlva JUOlor, Luiz .de Araujo Fi- ide.d l.cado cnnfra~e, f?i-me pe- I da qual adyir~ grande interess: mão Ce1. Andre Wendhalls~n dlS- ta fracl'l:ssará prlticamente, 

gueredn. Ernesto Vlegas de ,\100 j mlttldo fazer a d Ita leitura e por para a InstJli]!çao, como passara se conhecer o Compram1sso e 


~i::;a ~~ds~~~va~rdv?r~~~i~o J~~6 1 ~~~;~i.n~%;~, ddaas j~i~~~ êOI;~~~~= l~eàâ~~~~t~a: 'r~~~;~~~~~toá ~~~~~: , ~~~~~~:tI~I~I~o~~!~vrae:;~iad~e taft~f: Â ttenqã.o 
Garcia .. AbrindO a sessão, o Ir-! ~açôes: ~Rec()nlJ ece~do fallar-lhe.! são do parecer de t~o devolado 1monio. Os gove.rn?s é Que am- André José Sleiner. Catharina 
mao Vice prov;dor•. Desembar- : competeilciil p,1ra alienar hens da IcOl~fradc. ql1Jn~o 11Izendo _que Iparando .as. InstItUIções com? a Eyng Steiner e jacob Arns avbam 
gador ~\ntero E ranclsco de As- ' Irmand3de, dellherou a Mesa Ad- sena de bom av!su ouvir a Junta. , nossa, lelsglslaram nesse sentido, a quem interessar possa, (!special
si.s. em exercício da Provedoria. ! mlnistrativa por proposta do ia respeito, anles de resolver em ~ garantindo, assim, o auxilio que ment.e aos Banc?s, Tabelllães e 
disse congratular-se com os de- .· Sr. Provedor . füsse convocada i difinitiva, os jurisc'Jnsultos" , De- dispensam ás mesmas_ O Irmão ~~Jnvã:S elllbgeral que, ~elldlo ~r
mais confrade!; pela assist~l1cia : um.:! Junta (Compromi~so arl. 38), j ve dizer que se duvidas tivesse a Vice P!'ovedor disse que todos tr~;OI n~~ ~?o~t~o sl~;a~ d~~~ta c~~ I 
que notava, testemunho d~ ITIte- ! para; ~o!Jre a ven~a do Icr~cn? Mesa, quan~o ao a,ssumpto, oulro, que qUi~essem fazer uso da pala- dade, o primeiro traslado de uma 
resse que deste modo m~mfes!a- : g~c ,OI de D· l\Iana Bra.ga, decl· po~ cer lo. ~ao ten~ seu c0nselho vra o fIzessem. Nao havendo procuração que os dois primeiros! 
vam, acolhendo o convlle qUC iOlI. Em meu despretenclOso mo- mais acataao Pl)f nos do queS. 5 _ quem se malllfestasse encerrou o passaram, em o dia 9 do corrente 
lhes fizera a Provedoria para a ; do de ver. j ju nta não é licito O intuito da lv\esa Adminis- mesmo Irmão a discussão, pondo mez, no carlorio do Escrivão de 
presentE' sessão. Convidando o : aconselhar essa vcnda, visto que Irativa não é outro senão o ce em votação a proposta da Mesa. Paz de Nova Veneza, ao ultimo 
Irmão Provedor. Cel. Germano : do compromisso decorre a inali- transformar um bem que não pro- para que vendido em lotes o ter · dos s.ign.at.arios, para. q.u~esquer 
We ndhausen a assumir a presi · i enabilidade do patrimonio dJ Ir· Iduz renda e que, em breve, one- reno legado por d. Maria Braga, actos )l:IdlClaes e extraJudlclaes ~e
dencia, recusou-sP. este, dizendo ! mandade. Ignoro os termos do rará com gasto vultuoso o pro o seu producto fosse applicado solv:eram tornar ~e ne~hum effelto Lief'Jlcindo pelo D. N~ da Sall!le 
qut! compórecera como merr.bro Ites:amento em vi rtud~ do q:lcll, a prio Patrimonio; pois facil é de na cOllstrucção constante da plan o $;to. traslafo ~3ssJ ln~trumf9~~' Public1\, sob n. 423, em 3-4-1899. 
da junta e acce~endo ao c~nv:te iesse p~trimonio, foi incorp~rado prever Que leremos de reco~rer a ta apresentada ~ O excedente ,. na orÃ.~l~~%.J~Sé· Stei~~~~~C~tJ;a: - - o . 
verba~ que lhe fizera o Irmao ~e~ i 0Arefendo te.rreno. O certo e, po- empres\l",!os p~ra altender.a~ n~- compra de apollces que d~ven~m doa Eyllg Stcinel" e Jacob Al'oS Falleceu a vlctJma da 
E~ta;;~·u~~ n~~~~:oP~~~~dp:~: I~~~io~! a ~~cc~~r;Ç~,~i~~o ~~e~ ~~~:: ~:I~~~~;:l~cçdãaO J~~n~~r~~~ ~erv~7~~;~0~~~~sor:iona~,at~le~~~lOá . . ~ Elxplosão 
vedor lendo o ar~. 45, c?nvidou. da .Irmandade), cujos preccito~ passeios etc., em ~Ima fonle se· proposta unanjmemente approva- Uma ql1C1.xa do governo brl· [ Falleceu honlern, á despeito de 
rr.e para Seçretano. acceltandJ eu entidade alguma, d'aquellas que gura de renda. ProJecta <'I Mesa da. Desculparam seu não compa- tanicQ•. -:-RIO. 24. O ~controle. ~ todos os esforços empregados 
o convite. Passol! entao o Irmão Ielle mesmo creOti 1lt1r.1 m,J t'.J;e- Administrativa construir um ao- recimento. por meio de cartas, os ferr!)-Vlarlo da Rllena~la está sei para que fosse salvo, o joven 
Vice Provedor a fazer a seguin· cuçüo, póde,sem preiui;w proximo d:.lr superior comprehendido na Irmãos Sergio Nolasco de Olivei- tornando cada v~z m~ls seno: joão Valgas, que Ira dias foi vi' 
te exposiçãu: _-\ Mesa Adminis- 1ou remolo para <I Irm:wdade Oll parte central éo edificio do Hos- ra e Augusto Lopes da Silva, ex- O governo bntannJco queIxa· ctima de uma evplosão n'uma pe
trativa considerando que teria em para terceiros. deixar de cumprir pital, cuja área ficará div:dida Dignidades. E como nada mais s~ de que os rranco-~elgas estão dreira da firma Carneiro 6: Cia. 
breve tempo de empiegar cercai ou desfigurar. Com effeito. <\ si- em lima sala de recreio, 9 espa- Itouvess~ a se tratar, encerrou o v~rtua!mehte .bl.oque13n~o Colo- O scpu.ltamentfl d? {:~da~er~o 
de 30:0OOS000 com a construc- tuação legal ao tempu do Cnm· çosos quartos. banheiros e W. Irmão VIC~ Provedor, a sessao, nla, nao perml~lmdo, assIm: ~ tra- inditoso Joven. realIzou-se hOJe 
ç.ão de mUTOS, passeios e meios ~romisso (t8~?) era a da prohibi- CI osets, secção esta destinada <l lavrando eu.. Secretario, esta a~- rrego necessarlO ~o aprovlslona~ às 9 horas no Cemiterio PubliCai 
fIOS nos 145 metros de terreno ção de adqutrlr, por qualquer ti~ reservados de I ' classe para ho- la. que asslgno com os deonals mento da zona bTltaOlca de oc- c~m grande acompanhamento. 
da Rua Bocayuva, 176, da ru.altulo, e de alhear bens de raiz, mens. Muitos são osque tem pro ~embros presente!> da Junta. cupação. 
Francisco Glicerio (hoje Avenida), Sem preceder licença especial,do curado ter tratamento no Hospi· (aa.) Anlero Francisco de As· Loteria do Estado 
171 da Rua Brusque e 102. dai governo, devolvidfls ditos bens, tal entretanto por carencia de sis, Vice-Provedor em exercicio; Pl"OlneSSa r~eariza.se amanhã, mais uma 
rua recentemente abert<'l (sem ao Estado, verificado o desprezo quartos em condicções, deixam Oermano wendhauser!, Provedor; Uma senhOra q~e soffreu l0!lw ext;ra~ção da Loteria do Estado. 
nome: que comprehendem o qua- da exigencia. Essa situaç<1o conR· de o fazer. E assim uma renda Cantidio Alves, Secretario; Ouso gos annos de hOrrlvel bronchlte O premio maior serà de. , . " . 
drilongo de terreno legado ao Irangedora, alliada sem duvid:I que se nâo effectiva. Para bem favo da Costa Pereira. Adj. do asthmatica e uma sua irmã, de 50:000$000, hav~ndo ainda ou
Ho~pilal por D. Maria de Paula ao elevado pensamento de res· julgar·se, por cavalheiroso offe- Secretario; Joaquim Garcia Net- rebelde e pertinaz tosse, nt.. pio tros de 5. 3, 2 e 1 contos de reis. 
Braga, nossa irmã bemfeitora, re- guardar e .augmenlar o patrilllo- rccimento promtificou·se O Irmão to, Thesoureiro; Braz Fiorezano, cumprimento de uma promessa, 
solveu a convocaç;to desta Junta, nio em formação do instituto cujo Fredericl' Selva a organizar o Procurador Geral; Joaquim T. de offerecem-se a ensinar gratuita-
com t) fim de submetter á sua amparo material as solicitações projecto e plallta que punha a Sousa Vieira! Mordomo das Or- mrnte ás pessoas que soffrem Plt.ECISA-Sf;de meninos para 
apreciaçãü a proposta que ante- do infortunio havião de exigir exame do~ presentes. Pensava ph1is; Luiz Eugenio Beirã8, Mor· de identico maio remedio que vendederes deste jornal. 
riormente tez ã Mesa Adminis- cada vez mais amplo e prompto, mai~ a Mesa Administrativa em- domo do Culto; Erico Ennes Tor as curou. Pede-se ás pessoas ca
trativa, para que vendido fosse, conduzio a Irmandade) parece· pregar em apolices o excedente res. Consultor; Oscar Lima, Con- ridosas transmittirem esta noti- Theatro Alvaro de 
em lotes, o dito terreno; que pa- me. a abrir mâo da faculdade de do numeraria entre a venda e a sultor; Alvaro Soares de Oliveira da aos que soffrem. Cartas à Carvalho 
ra melhor orientaç~o dos presen- alienar. Em verdade nem a Mesa, construcção projectadas. Como se Consultor; Pompilio Luz Filho, Sra. Adelia Rocha, caixa postal Festival de Caridade 

;~re~ea:t~~ra~ ~aszs~~n~I~~~t~2ql~: ~~I~U~ ~~~~q~eerco~a;oe~lf~;dea~I~~ ~~o~ ig!aJ;::~~i~f~i~tr~~isv~~~~ ~~~~~~~(o~J~~~ ~Vaes~~:uA~~~:' 142. Porto Alegre. Em virtude de força maior, a 

tes de melragem variavel. f?isse as ?ttribuições. cllumeraias, con· é oulra senã~ a .Q.ue resalta ser a EX-CO?5ultor; Saturnino .de Souz~ A morte de J.IJDlne.-Rio, 24. ~:~~~sea:~a~~~h~~~es~C~~~~;áql~: 
Que, emb?Ia nada det.ermme o cedida a da alienação, sendo que preocupação just1flcavel de seu col Med:,ros,. Ex:thesoure1roi Jose Noticiam de Moscow que come- varo Opportunamellte agradeço á 
C0lT!promlsso sobre a m~ompe~ sob~e ~s faculdades de ad~~ir!r.e lega . Valga. Parecendo-lhe bem Ro:na.o Rlgueua, ex~cunsultor; çou esta manhã o lucto official dedica,.ão do sr. Maestro Alvaro 
tencla da Mesa para alienar o USU,rUlr, de menor relevancla"dls explicado o pensamento da Mesa Andre Wendhausen Jor., ex-con- decretado por motivo da morte R'; • b d t ã 
immoveJ em questão e ainda por- poz significativamente o Compro- ia por a proposta em discussão, sullor; Ernesto Viegas, ex-consul- de Lenine -' amo~, a a nega a ,C?I:nm 55 ~o 
que em o !egado.f~j.fo nenhuma missú (art f ' 40§ !5, artO 58 §§ desejando que todos mallifestas- tor; Eugenio J. Antonio ~ru~~, Numero~simostele ramttJassão ,que 11 ao po~pou sacnflclos .p'ara 
clausula a ImpOSSibilite de fazel-o 2" c 3"). E ] restTlcção estava no sem clarJmente o seu voto; antes. ex~Mordomo do Culto; Vlrgl110 :\ todo 0 _ instante re~ebido<: dos a boa oq~al1lsação do fest1v~J,. a 
entendeu! entretanto, pedir o con- arbitrio da Irmandade-Segura de porem. de fazel·o querid appellar José Garcia, ex-consultor, Luiz ~entros operarios de vari;s ci-' todas ~s Interessal~'~fhse~hont~s 
selho d'aQuelles. que, como os ser o dominio. na liç~o precifica ainda para o Venerando Prove- de Arau'jo Figueredo, ex-collsul- dades communistas e de todas as f me_Ãna~ que adi :n a;am a_ 
:;e~s membros, alImentam ve.rd.a· dos me~tr~s, um di~elfo susc:epti" dor da Casa, espirit~ prali~o e SUw tor; Ana~leto Duarte Silva. ex- na ôes do mundo. . esta,· ; o xrnos. · om e ... ; on~:= 
delro amor á Casa que admlms- vel de 11l11llações, nao s6 por acto mmamevte esciareCldo, alhadoao thesourelro; João Jorge de Cam- ç __ ca _.e ~1~S_ que cob _,toda ~ gentl 
tra, certa de que, decorrerá de ou facto de seu titular como tam- verdadeiro amor á Instituição, de pos, Mordomo dos Espostos;Ro- , I_~z.~ : ~e:d~~am aS _3!1das de ,n1.U
seu veridiclum o acerto de sua bem por 'lirtude da lei. Assim qual 11'1 muito se constituia figu- berto Paulo Wendhausen. ex·con "O Estado'.". s.lc,a_:_ p~~~ ,. maior bnlhantiSl1lO '_do 
acção. E' certo Que temos ~empre confeccionado o Compromisso, ra de rcflectido dirigen~e. ouvin- sultor; Rodolpho Formiga, exwcon .m. cr' -" .- fesAtlYI~~ · u · I'ncero ·· rá'. Compr'a-sc O ll'l ·.'o : me s ·.' g ·
considerado componentes do cPa· veio elle n'uma longa travessia do sua autorisada opinião. O Ir- sullor, Marcos A. 'de S. Aragl\o, . . _ . ' .......o.s o .
'L.. 

trimonio.. todas as doações e le- de quasi quarenta annos, até nós; mão Provedor accedendo ao ap- e-x-secretarioj Henrique Veiga, ex 2865 deste dlarl:O~ ; de.cIRl.ento. -A ~ ~~[esiden(e 
,gados de immoveis, parece-lhe, e p0rque assim veio! mantido de pell0 começa dizendo estar de consultor; Lutas C. de Miranda, _, . .,,' ,;., 
porém, que para a effeclividade lodo em todo diante das libe:raes pleno accordo com a Mesa, ex~Mordomo doC ulto;J)edro Oew A. Republica na GrecJa.-.;.Rio; -' _ ---::~.;>~~' 
da incorporação áqueJle titulo, promessas da Constituição da pois havendo des3pparecido o ·vaerd, ex-consul~or; Octavio SiI- 24. Dizem de 'Atheoas ,que numa t -c- ~ ~lia~_~~ _li~~__._ 
forna-se preciso um acto que o Republica-, é que, de accordo com oegão consllltivo que era no velra de Souza, ex-consultor; sessio da assembl~anac_lonal Ve~ ~ ~F· SégL,iD: :~bont~~ 'par~'-o.~Rio ·:· - de 
determine _~ Esse acto não foi rea· as previdentes disposições suas e an ti g o regimem a autorid.ade Mel~, Pedr()da' Silva_Junior _ex- nizellos deçlarou qu_e '~O regimen, Janéiru. embalsa.ma~ó,".nO::p~que
Ií'lado • . ~e com. PUIS .mos .. e .. -esp~rito, . ' . civilt -?utro · mais comp~t..e . Ie .àO .. onsultar. _ .-:. -c .-::-·· _ _ 'rlo á te Itapacy, li' cadàver. Jt~ ': c... ,.r . as aelasl com o sup...rior . . que o dO ..n . h c rno~afcni~p,~: ilao §~~cessa · aPil.'. 
e relatono.! veremos que o. ma.is mma. se deve conclii,ir não poder a podena ser senão -a unta po.r~ .>-"-- •. ' . -. " .• .. .. :' , - vida do c. paft~ ' .- . lista -e commercianre -~r,."' Elias >
desenvolVIdo destes, o d<! blennlo Junta-que não· é - ~oberana! que quanto, . em, u '- ~~ . Depois dessa dedaraçâo do Bra.l. '1allecido á 20 do corrente, 
de 1916 a 1918. apresenlado pe< Inão está acima; dcr Compromisso 50S de ·deli ~ 1iridros., O CON1.'RAT08SE presldenl. d•••••mblé. os depu- no Moura BoIei . 

..- lo' infatigavel .. : Irma~ B:emfeitor,-dar, ollora •.. á Me_~a1 ~ .premgã~ co~o .este, . j .. . ,. a su'a an:- é de m lto I lados republicanos apresentaram O ca!.lxlo morluarlo, foi acom
eel. . Germano -JVendhausen -no_ Uva d:~. _Q~e - ~ prüpriã' lrmânda·de·,' nuenclà ; 'O ,intuito da Mesa Ad~ e e a6nsac o- uma moção, pedindo a deposl - pímtuc'fo até a bordo por cresci. 
titl}10 .J!latrfm<!nío. ,~~~~sê ,.:·qu~. a _ao;.e,~R,~!ar. ·_: ,ua lei organica, se ml.llislratlva é por demais jus- nal. Medlcos DO'taVe18 Çao di mornachla e a procl3ma- do nq;mero de membros da co
unlco terreno IncorP9ra~o.e.le, de8~oJOU, ' E.la, a minha ob.cura !fllCavel. 0514 cerlo d. que se O refeltam. çlo d. Republlca. '''~nl~ "1rlo • amigos do exllncln • . 

, 
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A INTERNA··C· '1'0' ·RAL · .As iunundaçõ.. 110 lHo e em I Foi ap o,,,"tado.- Blo. 24 'Carlos '·......0. 11 Cavada
'. . '. - - . ' _1.Minaso-:"'"RiO. -24:" Devido _às In- Foi asslgnado decreto honleml ~na "6w J 

di ' M' pasta da Vlaç!lo,aposentando j o:lo 
Chamamo! a attenção dos interessados para. a seguinte c~U"ta que -a ~_und:çOl:tandOo _~ r::~t,i~ro·~~C'ri.ti'g:: ~1.e~t:mA~rri;r:I~I~:;f~ 3~s'h&~i~~'~ Está desde hontem nesta C3 

Agencia Geral, nesta capitnl, da ' omp<mhia Predial Paulista cA INTER~ interrompido o trafico em. yatios d~ , Santa -Cát.harina. pita. e deu-nos hoje o prazer de 
NAClONAL. , recebeu de S. Paulo: . , trechos da Cenlr<!-' do Bta:s~I; . _ . ' ~__ sua visita o dicstincro ~cr~lor. 

_São Paulo, 9 de .Janeiro de 1!r24. J Os rios Parahybae' Pá~àÍiybu-1 - ~.. e .t ê .· ~, jui~ 01 . sr. arlo~ ,~g;. o .y 
IIlmo. Srs~ Agente Gel"al. ' na cOl\.tinuam crescendo assusta- , ' R' . . ,
Ã~?g~I;~~Il~~~IS. dor~m~nte, tend~ jà invadí,do as J >ju"I~~I,II~ n4a tía . nove 'an'~o,s: e.~ 

Levamos no conheoimento de V. S.• qne, nos termos uo ar. hablta..,ões mar~lOaes. '. I caso ·:ctu:lflicto . de 'Ale- ' . ' . _' _, de_.es.t!!!los. pa.~a a -_, p:.l~ ,~ 
t irro Çl, e pnr8""J'3pho 2· do Regt1lamento, est:l. Companhia procedeu aos ~ampos està mo.u.ndado, estan grete, a'-impi"onu~cia:; di. ~1~C4çao" de ,_', v~ra ,~s: obras_ sobr,e 0-:, 

" ... , d d f I t t tada pelo JUIZ federal do"RIQ Grao- continente americano. : . ,~lclll03 de rateio. para. a H.quid8Ç~O dll3 ~",rnetas nDuotadas. teu o cons- o mllumeras. 3m1 las sem ec o. Como é frt'quente ouvIr-se a ex· de. '" ,, -: ~, .i. : ,:;" '-o; p·sr; ~Carwsf';A}lgulo _y Cavada, 
~ta~o ~m Fundo de ~tel? na lmportallCla de R,,,. 95:03~$700, para s~r O ~ommerclO està fechado. 'rressào.-",DarIB tudo o-que tenho se .. , - '. tem r . ' !!ferencias sobre 

~~sU~~~~10Ô:rcle ~!~f~r;icJ~cl~ ~:!o ~~cb~16IlaÇOoa:nace:~~~~a~~ S1 ~eandt~~ pe~~I!~~!:~as foram devasladas ~~~~:sep:(t:~;:::; ;rd::~~:sms~t~ .A l'ef.u'm~. -d~ , , ~.,)r~ia,~,~~,:assum Ü~!n~ sociaes em 
.::embro de 1923, eXaJuma(lo e nsslgllado ])eltl FJscal do GO- São incaJculaveis os prejuizos <tente cuidasse da sandecomo se.cui- RIO, 24, PreSidida, peJo ,marechal todos- '-c''ÚUos do Brasil. 
VERNQ FEDEU.AL~ lJ t' lo que autofl'lamos ."C S. neffectuar o pnga- da lavoura e criação. do. das riquezas. Fontou.r~ reuniu,,:,se . na ;' ~,hefatu,r:<l: onde , _.. ., _o: " J~_~ _~s ~alOres 
mento da sonnna de Rs. 00$1001 a todos os SO~IOS portadores de cadel'- _ _ ,, ' O l'beumatismo, o ~llvenenn.mento de pOlIcia a commlss~!> ~ 'I!~~~:,e: ~emonstr,açõesA~ ~sympathla;__por 
net.as ~lIlLotad~8, dcyeudo os mesmos. ua!! p~opr!as ?a~,ernetas, po.ssarem 1-0" • pelo aoido urico e IrrcgnJo.rldades- gada da reforma ,da pohCla.;_ - . ; < parte dáS ' "':.~tofldad~s e'. ~os, ho~ 
o seg-mnte reclho, ·,iJ;.;pt'ltsunrto.se o reconLeCllllellto ae nrmas, .... mbnagucz habitual urillarias ql1usi sempre acompanLadas . " mens de-:lelras. -. _-,~ -. _._ 

Rs. 50$100 . (ALCOOLIS:D.iI:O de do\orOB3.S jnflammaçães da bexiga Ser.i reCormado comp_uJ-_. Nesta capital a dis:tin.cto:Jorfla-
~ '..'c('ehi da COIl1I~n.nhia Pre?ial Pauli~tn ~ A 1~.TERNACIO- OU viciO da .bebida.. s:'0 geralme!,te o res~ltnd? (Ia deb~- s~riamente.--Rio, ?4, No pro-_ lista _e e$criptor ~p,rétende, re·ali. 

XAL~ I n. ql1antia ,le J,"8. ,,0$ 100 tClllcoelüa ro 11 e ccm reiS), ql1e tooou Tratamento garantido, radleal, em Ihdaue dOR nns, que tem Sido descul- ~Imo despacho colle.ct1vo serà re~ zar uma 01.1 duas -' c.o. Í1.J..eren.cias 
em rateio á pr(>.,;ente cac1tlrnp. ta, pelo qne dou á ('olllpanhin r1enn e geral ~ol~fas ~~rasl p or processo m?d7~no, dados., . ' ,<?rmado . comp~lsonamente O ~a- publicas fàllando -sÓbre- 'os'J-gran
quitação" I~~~: el ....az, SimPles., barato, mo len- ~ ~1~O~\~~i~O:e,' :tp'pai,u~~fl:e~~~l~~ ~~t;i~a~,e infantaria Raymundo Dias des h~Hn~ns . do:- no~sp;,p~!~;e-:'do 

Com ('stilU3. (' ~~ev;~.oS::.reço, somos Prospectos e II1formações depressão, elles d~ixam dI': filtrar os __ conceito que; se fa~ do- ~~~s11. ,nos 
Attos . Am os. e ObrIJS. Gratis sob opedido venenos do sangue ~ estes veueno~1 CI b Ald L paizes europeos: . .. ' _._ . , ' 

T'1'1:l. C')lllp:l.uhia pl'e,1i:l.1 Paulista liA INTF.I<NACTO.N AL. Dr. G. Costa que devi:tm ser eliminados pela bCXI ' U O U Z Santa Catharma é-o ulhmo -Es
(A.) A~TI<~~OU L\Z DE LIlL\ Jt1 irê ~o <:''N1Às :ta, ficam r(;tidos no organismo. As Recebemos gentil participa- tado brasileiro visitado:'Jlelo __sr. 

Thesoureiro ·Gerente ' • • .-, PILULAS DE FOSTER são pura- ção de ter sido -eleita a nova di- Carlos Angulo, que de_verá ,-se· 

àIIIW~~~: :,:~, l ~ll ~.~ : <'il~'(>~:~~~:~.ar. ~~~~'!la;:n~~:iO~~I.~:~:~~i~ll'~I;~:I':~~I~i~dc:~t;!:~ Os emprestimos feitos pelo =I~n~ur:& ,~~:r~:J~;S 1~~';e~:0~~11~o~ ~~!~~aq~~IC~Cbo~ea~~~ta~O~~~i~ ~!~t:ei~~o ~aS~nt~aU;~O~tid~i'r::i 
mnrtidlllt':lo I'n!rt'!!3 ,Ia cndernt:tn com o fe;;pecti\-o reciho, gO~óI'!lO l)a~8ado.-Rio, 24. "'A mp~rd~nl~el~o ~f'l.~~~o ! tuida:. . realizar conferencia.s _de propa-

Para mais info rma ções na Agencia Geral' NOIte. publac? o balanço do~ em A ~rovado )ela D. N. de Sal'lde PreSIdente, Antonio Coelho PIO. gan~a. do nosso palz, sob I) pa-
HL\. 'Hn.UlI<: XTES ~, :?I. prestlmos fCitas . pelo gOlerno PUll~~ cm \ de No vembro de to (reeleito); j. vice-presidente, troClluo das nossas representa-

A~rxpcrt:~ão de CUCllO, VIDA SOCIAL e-a~sa.do ~ do~ganlsadO pelo s.r. 1916, s~b 11 , l6fl . Raul SimonAe; 2' vice-preSidente, <Çõe~ diplomatícas nas referIdas 
-Rio 24. Nos dez orÍlnei ros a ~IO o ngues, escnpturano jovJta LIsboa; I' secretano, Or- capltaes. . 

, d' e o • 110 hesouro. il ,1lando Brasil (reeleito)' 2· secreta- Agradecendo a gentIleza da
~~I~~~ J~ 7~~nt~n~~:~~s~e C:~j~:I ~AZEI\~ ANNOS HOJ~: Pelo referido bal~n~o ~erifica= : .....i1ULAS DE FOSTER rio, Hygi~o Go~zaga; .thesourei- yis:ta. que nos. fez.o distin,~o 

I ' d ·684-l· SI':ls' Gilda de Abreu Llnla e se que o governo Epltaclo aug PARA OS RiNS ro Januarro Ortlga' adlpncto do Jornalista e escnptor fazemos vo
no....~a Clr ,.•e ~ S ~:l" ~~: lI~;'~rn<:ci" Sil\la, 'Marga rida P etronilua d2.! ~;entou al~j~ida exlerl1~ do paiz ' J.\. venda em todas as Pharmacias [h~sotlreiro , Salva'to Vieln: di- tos para que s· s. tenha feliz Iler
moi ~\~r.::~~~3t uat ' ~ ri~do <d~() ';;; no I Cunha, Lama da SOva Martins _e. !!m ml ' ao ce.nto c tflnta C<I ,,!- -,,, • rcctor de. regtlttls, Raphaél li. manencia nesta capital. 


. g p I'c ladas c Ie Maria do Carmo Moraes . los duz entos e oitenta e tr~s mil l'OSTER-AfcCLELLAN Co. nhares; dlrector de galpão, Elpi- _ _ 
anteTl,or de IJ.OOJ to , ' i Stns: Hcrcilia Regis, Irene da e novecentos e sessenta reIs. C.nixa PosthJ 1O!i2 dio Souza; director de material ~:!Y.(.o(iI~!"" ~ ~~;::"!l';@ 
I fi.113 contos. \ Pa z, Meira Lima e Nalhalina Gon- ~ntas de ;'}()()SOO() f:LlRiti- RIO d~~.lleJ1"o fl~lctuanle, Euclydes Pedro Dias; ~ Anniba,l N. Gonçalves ~ 

•• 1 -., : çal \ es. . _ . ea.das_-Rio 24. O overno teve • _. . . dHector d~ desportos ~errestres, ~ e ~. ) 
c UlH.-Hll l~e~ (.LI!. ! SI'S: Alvaro Vlt'lra Gevat:rd. conhecimento' de que ~oram appre A ASSOI:I.n\~uo l:?IllIllp.lcial ~e- João Rosllndo; commlssão de ~ I~~lina C, Gonçalves :1 
,--ntjt'ga~os !1()je a cxma, ~ra.. João Lopt's de Oliveira, Paulo hendidas em Berlim varias notas ce~eu ,I IDl~siio mglez8. --:- RIO, contas: Francisco Furtado, Ma- (~ partiCipam .nos sous parentes e ~ 


d,. Rosa Rlde.r, esposa do sr. 1..1112 IDemoro, Francisco Duart t' Silva, falsas brasileiras de 50,)$000, pro 24. A Associação CommercJ.al ~~- noel Frederico da Silva, Oswal" ~ pe!lsDas. amigas ql'le sml fiJ ha ~ 

Rld er, negoc l:> nte ~ fU,) Tlraden- Sliverio Azcvedoe Ayres Pache- cedel1t~s do Banco Allemão Tran- ce~eu hont,em, Cflm uma slgn1fl- do Pt!rt!lra. Representantes jnnto ~ Olymplo. contra~tnu casnUl.ellt0 -;t 

tes numero ~, J 311.! an5a de ouro co Gonçalves, satlan.t!co e de '_mtras casas de cativa maD1fe$t~ção de ~preçl?'os a Liga Nautica: Antonio Coelho ~ com o ~r. Robertol P.da Silva. r!
achada nas l m rr,cdlaçu~s da Ca- _ cam~IO,. membros da missão bntannlca . Pinto e Raul Simone Supplentes ~ Fpolis, 18-1-924. 3; 

pilania do ~nrtc pelo loven RO- 1 VIA.IA NTES ~ Fol abcrto lII~ucrito para apurar Esta,vam presentes as figuras Jovita Lisboa e Januarlo Orliga. ~~tx~~~~~.; 

Luiz Ca-rac1oI0. Acha-se ha dias nesta capital, o.• responsaveJs. de maior representação do nosso ' __ @ • ~ ~ 


o sr. sargent o Pedro Gomes Cal- commercio, t~ndo Lord M?nlager O CAMBIO &) Roberva! P. <la Sdva ~ 
Etlital de~: f' (;ntndp anclnia pron unci"d':'lmportante diSCurSO, ta 90 d/ 'f 6 5f16 38$780 ~ Olympia, C~Gollçal,"es ~ 

Caixa Beneficente dos Em· Segue lOJe pé1Ta Lages.' o Dollar !~$2ÓO ,~ J)A.rtici po.m aos seus pnrentei! e ~.; 

me ados do MInlsteno da nosso contcrraneo sr. Francl~co Enfraquecime nto dos ossos Apoliees ao portado" Franco $ ... 25 ~ peAA._oas amigas que contraota· ~. ' 

Faz~nda no Estad0 de S l\'\oura FIlho. , Costas abauladas, busto cur- _ _ ~ I'fI.'n r:n.samento. c@ 


Catharina. !o ;.R;~rl~~S~l~ ~~Jr~~~~~ !.a~es, vado, fraqueza enorme, pallído, to:Ad~~I~o?i~~T~s~a~nlldaee;,°j~~~~ Ri? 241.n~I~~I~'i~~O ~J~~~~~~~~'i~: l:=-':~~~~..-@y.A~i 
2a. eOl,,-oeflc~o . I Regressou para Bom R"!llro , esverdeado, magro, horror a co de 6 Oi • ao portador,. da leI ~. deferiu o edido da Camara Com- __ .......... 

De ordem da ~ireclüna con.v!-: Osr· -fulio li'ernandes. mida, suores fnos quando dava 1.0~8 de 1915 (denümmadas Phl mereial dg Rio Grande, no sentido Fumem os cigarros KISS-
do os Srs:_ SOCIOS d('st~ caixa,. - Acom panh ado de sua exma, algNns passos, pensa va est~r com hplnas). de ser extensiva ao uso domcsti
para li reun!ao d e .as~embl~a .R:cr.al, esposa, acha-se nesta capital, o a saude para sempre perdida. , • . -: _. co a isen ao de imposto ara o ME que são de deliciosa 

a.reali sar-~: nodlalde r,.; ~,,:re'.~"I <,r ,),nton io Vian, commercianlc Tudo tenta\l~ para r~staurar- . .FOI tr~n~f6rldo.l)ar~S. FI'UlI_ alcooJ dc~naturaco edet<tinfdo,pe- mistura. 

Vindouro, a:. onze , li) h . !.l.,. ,. , . em L)i<~ .... ::, p. me, mas a ternvel anemIa procu- clsco.-RIO, 24· FOI asslgnado um los ilhlustriaes, a ser empregado 

séde do ~Iuh qOlC de ..~t; ,,~ ~ .I ' J - _ rava cada vez maIs abaler~me. de~reto na pa~ta ~a Faze~j<i tra~s em alltomoveis, 

nesta CapItaL. afim dc cl _ -.r -~e, ~ I > . ''f ' . '. ,-- Cada vez ficav<! mais triste e até fermdo o pnmelro escnplurano Desporto 

nova Dl reClOna nos termr· , U J a, t J -"- H r,. t l .1 \ ( . ~ t ) ,. cheguei a ficar iodifferente á da Delegacia Fiscal de Santa Ca
85 dos Estlltu.tos. ~," i _Rr.:: : -:: 'Jr;fl'f' ,: ('J!;],w el parhclpa- vida. Não continuo a descrever tharina Tertuliano Pereira 60n- J..~1~~!~'?~~ru!,02:.uc:~a~::~· ~~ 
 Foot-baU19~~~rlanoPoh s, 19 de ,';Jô1e rrO "e : ~~(lc~ ~.'ve~~r:~~;'~~/t~ r1~ BSar;bcOasPatt~(le meus pa~eciment~s.porque os q.ue çalves para identico .logar na AI· chegar a Londres telegrammas de 

O l' SccrC! -,ri,,). iGo u \ 0 ;1 , d ig:iH' c' l:nmandante da en~~erel são suffl~le~t:s para In· fandega de S. FranCISco:). Moscoll em que se annun cia que o sa~~~~~-s:nc~~rt~obr~~e'f~~.~~~I~ 
Tnrt.uliallo (h}l: r aJrr.'" i Fo'laJezil de S, Cru z, com a Se- feliCItar qu~lquei IndIViduo. Que- Sllccessor de Lenine será um dos entre a primeira eQ'Iipe do Ava-

I nrvrit i'l Mari" C ,:; !ello L~ite. ro agora dlz:r que posso .fazer V~llde·se ~~~ci~b~~~ b~~ ~~~I:~~W~~~k~~lfef~s St~~~i~vistas: fuz foot-ball Club e um scratch 
Yai senir no l-l' oi,· I"'f,c'ado- j est~ d.eclaraçao dleavldo uOlcaDg zuarnecido e em perfeito eSlado. _ _ de jogadores avulso:>. mas esco-

res.- Rio, 24, O I:; " ,:'i !í ~) da' ,\GRAJ)cC! J! E"NTO exc uSlvam e.nte ao DOLlNO ~ P ~ lhidos. constituido de rapazes 
Guerra designou o i!<;j,ffame ;: ' A f:.mil i? du ,:1 uslre sr , desem- O~H, med,lcamento que ,c.OIISII- d~~1~~ e: ~u'!ai~;aj~an;asa «Mace Olll08 residentes na Praia de Fóra. 
offici'll contador ,\'i ario Oomcf. ~ b:: . t'1dor 1 a':z :es Sobrinho teve tmu para .mlm, grande fortificante J No graund do Avahy á rua 
da Silva para servir :1 , ,14" bat:J-\2 iú'n lileza de nos agradecer, em e reconstituinte, pois ~o mesmo Ena estudo g"uve ,. frei Caneca é grande· o enHm-
Ihão de caçadores !a;!~n ciosq ~aí lão, as expressnes tempo que me devolVia a força Cumpre-me le' ar ao conhecl- Slasmo para esta pugna despor

de pezar c'- ,o que notici amos I) e ~ força e a fome, levantava o mento dctodos os beneflcos resul- Inflam mações e purgações. COL IIva tendo sido escalada a equI-
Academia Ca rha ri!u: ;lse 1iallecimcn!J de d. Ne lsina Ta- anl~?, d;lVa-me energia e com o tados. obtidos com o e~nprcgo do LYRIO MOURA BRASil. (nome pe abatxo, que tem realizado 

! va res. aUXIlio do seu uso, pude encon- acredItado ~ effjc~z ~Peltoral. Rou- registado). Em todas as phar- treinos diarios. 
de Letras I1 _ trar novamente o desejo de vh'er, ssel~t.:, mln.ha tIa d. An.Jalla de macia!; e drogarias. João Lobo, Ozéas" .Accyoly, 

Reuliir~ se-á am a:1h ~ , a.:. 19 !;o J'~ ;\I..LEt.:r'JE;X'rO Ir<1balhar ser util á minha familin QueIroz reSIdente l1a c,dad~ de Pedro, E!1éas, Marcello, Pinto, 
ras,. na sua s~de provI50fi,a , .<I -\~_ ;:;! Fallf."ceu honlem á rua Padre e a saude lão car;), qUfl só apr~;- Campos Estado ~e S. Paulo. vlllha Foi promovido.-·-Rio 24. Horn, Arnaldo, o.ctayio e -Chico 

~:~~~0~:!~~~~~~~-~!2~d~f':~~i~~ ,~r:::~ I !<om~ n ~ 7 , o sr. Tihurcio JOSé cfa~os quand o a te.mos .perdida~ ~~!~:nl~~it'~a f~l~~ d~o~n a~~consrr~: Na pasta da Fazenda fOi.asslg'~ado Ferreira. 

portancia para fJ S H'US ii ns. I Mattms. l or<lto ao grande medicamento de san5!ut!t dores no pulmões es- deçreto promove!ld~ a I escnptu· 
,__,__ I O sepl ; ft~mentn do seu cada- I<?DOllNO D~ ORH, que por querdo, fastio, emmagrccendo dia rano d,a dele2~acla fiscal de S!,nta !l?'W@>"<§'il""~~~~~~ 

. .' -:;\ ." ve r, realiwu-se honl em ás 17 ho· SI s,ó me curou completamente, a dia COI'l o em 1915 cu mecncon- Cathanna o Anthcnor de !5I)U- '~' _ ~",: . - .T ;- ~- .;~ 
FOI el.eval,J (, C o J1écLona rrs, com regular acornpanhamen- c n.vlO meu alteslado pa.ra ser pu- , trasse nas mesma c,:mdiçues, cu · za Lobo. ~ustavó .J~"~-~I3_~-_: ~ 

cle~o~~~~,n ~(;:'(!~S~tdc~fcrct~~~~· to no C '~miterio Publico. bilcado• •João CI11'I08 Sanches í~~~~·s~:e~?ma~ni~)h~to~~ :~~~~:~~ Uma. cncyclicu. de pio' IX Gual~da:iivros'''.:' ~ 
de 3" classe a agc,lcia fiscal do lUlHSAS Santa Maria. do-lhe o remedio que me havia II,OS bispos ~'ra1i.ce_zes...~R!~, P' ..I? :~~.~tit.T~:cO~í;~.·.d...~:f.: :--. .• ., . . ;.•~. .: ./~ ..~le... ; 
Passo Bormann, no munlcipio Em todas as pharmacias e dro- curado. 24. Tanto nos clr~ulos}:c~Ie.sl~s.t~I " . ' . ' . '. .. ' @l 
de Cha ecó . .o. :Nel<lna. 'l'avare", garias. Sendo meu conselho ac:cei to, e cos como n<:'5 '!lC.lOS J 9rna.I" s~ICO~ Encarre~a:se -~e abertura e ~ 

p - _ _ I Foi rezada missa hoje , ás 8 Agentes Geraes:Silva,Gomes ói: ela. posto em cxecução, minha tia el1- de Roma fOI m,mtQ !Je ~n:;-recebtda -:_a ·ptas, ba- Gi 
• horils , na Cathedrai nOV l , em Rua I' de Março, J51 - Rio troulogoasentirtaes.melhorasque r~cente encychc_ade.. PI9 I?, > aos . .' - : . !~ 

Fumem os excellentes cl-I inler. ,;ão fi alma da e:{ma. sra. d. ." Formula e nome approvados conveA\:CU s.e .h~ver finalmente f!n- blspo~ fn,.ilc~z~s, a~ r~s_p~.. t~:.das_ had~ . 19. @ 
garros AneOl"a que são os Nel si na Barreto Tavares, virtuo- em 13 de Junho de 1904, sob o contrado o liDltrvo dw, seus malcs~ associações dl~ce~anas.<-·. ? 

melhores. sa e pranteada esposa do ~r. des- n. 401. ~~:~~~e~~et~~?~~~n~I~l. menos de.. A Suissu. l)l.OI)Õe o "rbl- .e~...J 

em ha rgador Tavares Sobrlllh~., Appariçio de Queiroz tl'amento ---RIO 24 O , over- ~ ", 


ColJec!oria deRlIY Barboza Além das pessoas da fam,loa, Figuercnse Foo!-BalJ Club 2-5-920. no r,."cez 'acceilóu ~ ; p,~posta Thesoul'o (lo Es·tado 

Foi reduzida á Agencia Fisca!, cQmpa~eceram ao .acto .que este- r~ecebemos gentil participação Ap, D. O, ,S. P . sob o n. 165 da SUissapa'ra .:gl1e,-o ' -arb.itraniento, ; ' 1/ 


por deêrelo de hontem do Oover- ve m.U1to concorndo, lDnumeras de t~r sido eleita e empossada a de 18-3-1914. solucione as '~i\lergencias re,lativas' Foi 'dls pensado o 4~ escriplu
no do Estado, a cilllcctoria de aut.mdades,! os, desembarga~o- nova dire~toria d.o figue~enseFo9t • - -- ao abandoffo ' d~tz~n~H\"re ' de Sa"', rarlo do Thesouro ' do Estado, 

Ruy Barboza, n', ·munidpío de r:s. e funcclonarlOs do Supcfl'Jr B~1l Club, que ficou assim constl- ~ O pl·ocesso contra o -Co.·- boya. _ ).',".:~: ,-_:_:""' . . < . _. sr. José Gaya , do ca rgo doo co l-

Oha ecb· 1 n~unal, representante~ de dS· tUlda: . . reio da IUanbã. _.-:-Rio, 24. ,Foi _ . ._- ' ,~ leelor de Ru Barbosa e desl na-


p -.:...- . __ sorlações, do comm~rcII') e da . PresIdente,. joaqUl.m da Cc:ista e!!~~rrad~ o summano da ~U~IX_a.- '" A Cinilarll ttalbulI\ 3meu.- Y I t ,. 
~ . • ~1 1mprensa. . Arante. eltO); Yi~$.-P~~~idente, c.r.,..n - . _ese.~tada pelo sr, epit;UH,o çad" (to diIJ8olução,.-Rlo, 24. dOJara ue~~erl ~en~ ~sP un.' ';fI~. _s :(reel_ . __ .te apr

Ii
 ._ " " .._I -Em-slIfragio á alma. do nos. AgenC?r. Màmede Povoas;::~· J:3c-,.;Pcssoa c~~tr~ o-sr. ·Mario'B ôdri· Os j ornaes de Roma noticiam quo: cç s na co te or a t asso 


. -De.l. gidiO Dlltl'a FiJho '. .SO.io.ve.". co.ntemineo .Joao Pi.re...s•. .c.. re.•.. tar.IO, Pedro ~. ~a Slh a Me-, .gües, dlrector do -Correio .da Ma· serA provavelmente asslgnado o de. Bormann• .~ ' - - . _ o ~ Gomes .. serà celebrada. amanha · dçlros , (r~~ lello~, 2 Secretario, nhl· tendo s ido ouvido o com· ereto, que dissolve a c.amara. , - 

. -lWsá' SaIlolt de Lesaa- I.) J]a çátiiedral missa às 7 hó . _. _f " ~~ymündo NaSCimento; J. Thhou .mendador JoIo Faria, Ihezourr.lro , __ Vendem-se 3fJO cabc.ças .. 
I i ;~ -.,:. ~ -...:.... .. ra lJ:../ r~lrol Dario M, da SUv..; 2· The· da Assaç,laçl o Commerclal.. • , de gado v~ oi 
~ 8prc:sentam-,e neívos · - - - . "-~ ~:• -- 'sourelro, Tancred'l Oevaerd. l' allec:lmeo'o,-Rfo, 24. Fatle- cum especial para criar sendo to',A· • 

, f'24-'f_924 VENDE-SE CommhuJÍlo de 'Hyndlcancln. SABÃO ELECTHICO''7""'''A mor- ceu em Porto Alegre o primei r€? cio cruzado com fi(III Rr:dez. Trata
, ' I Baldo, Armaçlo, Armarlos · Manoel Noronh!t Luiz Albani , Ar- te das mo1estIas da pelle, Um t~nente ~harmaceullco do exercI !C. com o Rroprlclarlo Carlos li: 
~ 8 Rua Jl o Pinto 8 Ihur M.mbrini "Uho. 1.:lOO. NII pharm.çl... . lO W.ldémlro Dull'. Poeta. em :;10 Jost. • 
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C) ;t;:8tOOO- ~uinla-feira. 24 de Jan~iro de 1924 
!2!!S 

~c. m p a n h i a ,A ~ ~ a r,c l -i c a ..., a u I ~i s, a 
8.rfi~i.6. -8 / .. Aútârct..lca. Ham-burgu,.eza., CLARA; União, IB6J..iclas 86]& .......01 .G1NGER-ALE, AGUA TONICA DE QUlNINO 


. ' ~... .·Muncben, ESCU~A; Culmbacb e Pretinha, PRETA 'lllJ1J . '" "y -o~ LICORES E XAROPES -0

GELADEIRAS MARCA: ' PERFEITA -- ACIDu CARBONICO 
DIRIGIR 'pEDIDOS A ArmandoBlum, PEAÇA 15'DE NOVEJM1:ERO N. ]. FLORIANOFOI.,'IS-

I . . .Se O .... aI....go faIasse I 
~~ o seu .estomago podessé {a• . I•..}
lar. que diria elle? Que diria \'1 
eJle quando está soffrendo deI 	 I: dy.pepoia •e indigést!o? 

,PRSTILHAS ~~. lICHPBDS 
Porquê? Porquê éstas pasti. 

Ih.s scientificas levam para o ' 

I 
estomago os seus proprios sue.. 


C0S digestivo. na fórma de pas· 

tilha.. Ella. digerem 00 ali. 

mentos pelo e.tomago até que
1I 


!l1e os pos•• digerir. trabalhan. 


do por si proprio. lato é? como 

um novo "stomago em lugar de 
Oastão S. Vieira., 


um velho. Tome·as hoje. Testemunhas: jacyntho Lopes, empregado 

Icgrél phos e Plinn i\lonteiro, negociante.
II~ii==~~~~.~.,~""",~_;;;;,?...~"~~~~;;~~",,,~(>;"!1 _. _ .- -... .-.. _... ... ---·-·--·----- ·11_

Ap. D,·X'-S. P.. n. ;:nl, 7-- 11 19(r1 . Attenção. Quando oedircrn CONTRA10SSE 
acceitar outro medicamento. 

Nesta ~;~1t~I S~ ae~~~op~~s Ca&J~f{z;gs1i em 
ria de Rodo!pl1o Pinto da Luz. R. Conselheiro 

ACURA O~ SYPHIUS 
- ·DE-	 Estomago, Figado, Intestinos 

e suas manifestações: Rheumatismo, 
Digestões difficeis, azia, priSão de vcntre, vomitas, en Eczemas, Ulceras, Tumores, 

jôos, dores de cabeça, vc r~ igens, dor e peso no estomago, Escrophulas, Rachitismo, Dores nosSta.Catharina gastral/!iél!'i , ga:;trites, hepatites, enterites agudas ou cl1rOl1i
caS-CUl'am-sc com o r:::1ixir eupeptico do Professor Dr. Be ossos e musculos. Dores de 

Dist.ribue i !j·I. em premios nicio de Abreu-·I calix no fim das refeições. cabeça, continuas, etc., CO'lseO"ue-se I 
infallivelmento com o nzr, deJanelro de 1 HZ.J. às 1-1 IIm'as 	 IRbeumatisllIo, SYl'bilis, Impureza do Sangue

14,' Extração-Plano r L"LTETYLI~.OOO BILHETES ,\ \ 1$5((' 1117:001 15000 Eczemas, da.rthros, ulceras cbronicas e rebeldes, curam
MENOS 25 .1' :1 1:750$OUO se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de O unico 	 especifico adoptado nosCarvalho--Milharcs de attestados de pessoas curadas. 

75 °1. EM PRE.\tl0S 1.=;:l<~5n:3000 Tosse, B ..nnchites. Asthma 
 Hospitaes do Exercito e da Marinha. 

o Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi Milhares de curas tem realisaaoPREMIOS vamente vegetal, é o que maior numero de curas reune. ~~ 

I premio de 50:0ootooo lnnumeros attestados medicas c de pessoas curadas o 	 " .. 	 I 5:000$000 affirmam. Encontra,sB em qualquer pharmaúia 
I 3:11008000 Neurasthenia, esgotamento nervoso ~~ 

2 2.000, 4:0005000 	 A gente e depositaria nesta Capital e no 
1.000. 4:000"000 male;'t~~:, ~~ra~ne_~~ri~~m Ph~SP~:~~~ge~~r~a~~scAW;:dOd~: Paraná: ."'l'allclsco C. Souza. Pinto,4 


9 premios • 
 500$ 4:500$000 Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicas Rua Trajano n. 2, sobrado. Flor ianopolis. 

200$ 0:000$000 que tem usado e innumeros attestados. 

1005 4:3005000
43 


109 


30 	
Op rLA ç"" O-~~'\~~es:;~2,~U;~r~A r';~~ eV~f~=50S. 5:450';000 
caz com o Phenatol , de Alfredo de Carvalho. Milhares de30$ 4":000,,0001400 	 curas em todo o Brasil, Facil de usar, não exige purgantes.

900 2 U. A. dos 1",2", 3", 4" e A' veuda em todo o BrasU50 premios a 30, 27:ooU$OOO 
Deposit~rios g"raes: Alfredo de Carvalho & Cia. 


2500 PREMIOS R~. 155:250$000 1 Rua· 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro 
 ntonio i 
Os bilhetes são divididos em decimos S. Paulo e Minas:·-Nas principaes Drogarias. -·=0=

A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece à l'!edlante vale I.ostn.l 8e remette paTa qualquer Ap, D. N. S. p. sob n" 11 52 de 28-1I-919
lugardirecção da Sacio ANGELO M. LAPORTA, que foi Cura Constipações, Influenza, Grippe, Tosse, 

durante 6 annos socio·gerente da Loteria do Bronchite e todas as affecções das 
Estado do Rio Grande do Sul vias respiratorias. 

Para fazel" buas cumpras é precisu pri 
Bilhetes a venda em toda a parte meiro ler os anullllcÍOS daI:' prillcipaes ca FABRIGA e DEPOSITO: PKARMA~IA ~AIlT~ AIlT~RI~ 

",as commel'ciaes publlcadOl:l fi'O ESTAl)O -DE-

Os eOllcessionarios La 1'01'1 a & Viseollti 

- ~, ~-_.__...'-~-~,.,..~..........' Xavier da Silva
---------... 
Depositario em 	 S.

Administração-Uua DeodOJ'o n. 40 
FLORI ANOPOLlS 

N. B. Os socios componentes da firma concessionaria da lJons cigarros 1Loteria de Santa Catharina, não fazem parte de 
outras cmprezas loteriaas. FUMEM 

Yor]e ca})orul-Ballmns a 300 reis oU dois 
macinhos por 500 reis.

f a mo::!hor <' fT1Jis pl,ra '1uc se [;.bric:t. ,\ ,< VaJtIUIf C/uu6rfJtlgIJ" 
1!l'rl1lctll'rrjlJl1/3dn toara a cutis,pc!'''' c: lI;ind~ c()moungc~n;o,é.Edicada RECLAME-Especial Mislura " 300 reis.


Sociedade Sul-riogranden mente aP)ln~.tiz:da c ~ "1laci;.' a pellc. Expcr:mcntcm.na c verão quão 'York mi8tu."a-Capol'ul fluo ambreados 

maci" , ~ fimu 'm.n~crã.:.> 11 ma C:lta c m'aos. InsiH-am em receber a - Havamt ox~ra grosso-l). 1\:. 

' ·//nId',.;c Cllru/'r() ~i(/I" ,0100 origin~lmcntc aC<Jnciicionitda c: vejam
se de Sorteios 	 Superiores cig"rros a 400 reis. 
que tem Q ntome da: New York- Mistura seni igual a 500 reis. 

De accôrdo com a Directoria desta sociedade e o fis La Reine-Sem.nicotina-Cigarros especiaes.~~'"lr~ mSE!ÍliOUGHMFG. ce.cal do governo Federal no Rio Grande do Sei, foram trans Leader-O melhor de todos os cigarros! 
feridos os dias dos sorteios das series , Previsora. e • " j{zt.>~~ . NEWYORr.fC7;;;;;":JJMONlJlEAÍ/ O preferido dos bons ~ull1antes! A ultima palavra tio artigo! 
. Porto Alegrense>, respectivamente para os dias 20 e 21 A·VE"-!C.A EM TOrAS AS DROGARI~ :_E PH~M:,CIAS . • EM TODA APARTE SE VENDEM OS 
de cada mez, a partir do proximo mez de Fevereiro. 	 'CIgal'ros 'wal'ca «Veado.-_._-.-_._
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