
R't~, 25. (\) tJiector iÍa despeza P ublica, 
em ch·cula..' teLegr.apblca, ex ped hl a ás de
legaelas 1isc3cS d os Estados, decl a ou qu e, 
em virtude d e despae.ho do ministro da Fa;. . 
zenda, ficam as m esm as r epal'tlc;ões ' au

·~ornalindependenluu du maio r circulação um Santa Calharina torizadas a. pagar o augme nto pl.·ov isorio, 
-. ;. -f. . ." -~~. ~ Redacçlo e Offlcln~-~-Ru" J oio P~nto;13 d U1'ante o p rimeiro sem estre .do corren teANNOI~ anuo, a :r azão de seten $a. e c hiCO por cen to.

tI- 287.3 ft Director . e proprietario ~f 	 Quanto,ao seguD<lo sem estr e d everão'agnar 
-N. avulso 100 ni: 

6b\ AUGUSTO ·LOPES J} 	 dar instrllc.;ões; . . '-'.: ..Atrazado 200 ,. rs. 

. . . . - - . 	 

.~.~II@.~m@.~B~I2~i!@_IE~.@II_@.e}IG.~.; 	 bCarnav;pJestá. 'na porta 
lança perfume tPierropéo -. melhor " ~ ,,no{ensivoI . P°nz-N~2~M~:~ie~!~~Ora" I

I Do Pharmaceutico E. A. GONÇALVES, Joinville I 	 PIE~~,OT• Di.ploDlado pela Faeuldatle de M odieina do Rio de Janeiro e Universidade do Coimbra. E' O mi9lho~'anç~ ' pe!fume » .... ..... . 

• . rape;:iC~ ~~r~na1t~IO~i~~, :;6~d~gS~n~~~ri~O~~~r~~~asd~stuá~~: _I 	 RIVALIZANDO COM AS MARCAS .EXTRAi'lGE1Ri\S. . 
~ .-. ,. CU1'a to(la. a qualidade do f(>}'idas novas ou ve~ ~ PE1!FU1IES: :Acacia, Mngn.t, Violeta; Rosa,. Ea. , . ~ C~lo~~. , ,;o 

I(leal. São as qualidades· extra.finás. :. Si),ci,eáade.de pr:oductos0:mpl·.,on.o ·· EXC'E'L'-S• 	 ~~I~:'C t~~t~a~t~~l::nÜI~~r~~ ~U:i~ill~~~~~S~ E:~~~~e~~~s~~~~S~.1 ,/"': ' IO-R~1J chimicos. L. Queiroz ...~' ~ 	 linha (favosa e tonsurante), Ulceras syphiJilicas e algumas .." 
• 	 cancerosas, Frieiras, Suores dos pés, Sarnas, I'annos do .:~~I~moa,rh:~~':i~~n:~t:;~iro:P~:~\ 
~ 	 rp~~~'ad~l~;ir ~cpü I~~i~~~n:aeV~st:~e1j!~;ibaOI~~li~. e as damas G , nalgia, dÔl'es no coração, rins;1 Depositarios gemes em iFlol'ianopolís. · lj'. 


d A d lU' . fi~lldo. pulmões o julcstinos,. ~ 
__ 	 cor;fl~:: ~~:;~~1~16,s~~P~~r;~, ~'l arg:~~;çãOO~ : S~I~ ;:~~~~; 11 pontadas, coquelucllc, contu-~ Boabaid & Il'1não-Casa "A Br!\sileit'l(" c, 

~ vão 3uO"mentando, dia a dia, Quando todos a conhecerem &J ~~~~,('~r~~l';'e~~~~~~~:~l ('::o::i:~~ Preços sem compctencia. Para os atacadistas preços especiaes.
19 será o ~cmedio de maior triuITIpho em todo o Brasil. D. Ca- 11 nas. , ' Não devem comprar lança perfume sem primeiro visitar 
~ rol ina l-'alhares, de joinivlle, curou com UMA SO' CA1XI- 6» I"A BRASILEIRA"
iâ N!P.• uma 'e;;da de 9 annos! Temos cenlenas de cucas li ca~;', o. '~~\';:a~~,pl;,;o;~~~~:~::. A .micacas a que oflerece a;maior vantagem. Entrelamos com vantagens 

~ 5emelhantes l{ii~Dt ada já em limitas cllsasde saude e grande de clinica medica,-Liccnciada ~ cio pe1a $cicneie medica. ! uos ÃeçoBaRAsstLEn~cÃrente 
• em 31--5- 915, sob n. ~)7. . . ' ~J" Uni co 11 c p(\.oitario'~no' 

w... CU RA DA ~M B~IAGU~~ ~~;~~~~~~ ~~~i~~t~~u~~~n~?C(~~od!r~u~·~~~?~·ci Bm~il, Ambrosio Lameiro. . - Praça 15 de Novembro n' 2
i iel!cl<lade a ,mlh:ucs de fanillHls qlle \ 1\WnJ na maJor IllISCna caesada pelo tristc vicio _ Rio ue Jallf~ jro .,:..{, ---- ----- - 

~~ Apprv\ a]~:i~:~!e ~:J;)(~~~)~)O ~l ~1~l~~;;_:5~;,~;; ~~1~o~!a~7 ~lclHl11ein l' os falf'ificado~ CAS.A

li }'('-.; 4?U (.·.oll,tra.,-<'utOlC':, ri, I:, (30N('AI~"E:S & c, em J!)il!,illc -~~ISant,t CJa- li Aluga-se uma com todo COIl
@ thal"lIl:l.J l .. nna~n'!-ie lI~trts. de IH'('~~l a (lUCI.H as de~cJ'u.. @ forto na rua José Veiga n.47
m .4 '.'enda en. todas as droganas e pharmaclas. _ 11 (Avenida Hercilio Luz). Trata-se Licenciado D. N_ S. P. sob I!, - 12- 9tr)114, em 6 , 

@**~11H~*i!Il?~iiili%~Ht~B?;'H;I~HI*i§~Fii1*I'i9@Im~(ji~m~ml~lIIl~III~ : no L.rio Pagundes n. 8. E· de nm gosto delicioso, E ' o melhor fOl,tificante gera.l, 


Poderá :'ler usado peJl1.s creanças fracas e magrinhas, pela!Õ mo
~;ns anemicaB e partidas, pelas senhoras enfraquecidas e nervosas, 
t~!m'! velhos ef! nr;.adoR e doentes, e especialmente pelos conva
lescentes. a vidros e ,) 8ut"!!ciente "para engordar alg~mfl }~ilos, 
O VANADIOI; é o rmnooio alimento, descnnça e fortifi-cra o 
1:l~;te ma. rel"voeo, rcsto.urtl. 38 forças perdidas, reconstitllc o co:·pO 
fmco e magro, tOlliflca o cerebro, estimula o nppetite e previne 
ns recai(Ias. 

Nas pharmacias e dt'ogarias 

~f~6~~J~i4 --	 . _.,~-
li 

'I As pcss,:r,.'<h1.	 '.o' ',;; ç:relo "cham que ~ 	 O~M~~_fuE~~sg,;s"G~R'~DO
Pequenas Pibl&3 de Reuter .\	 ~  bmaso SBnhoras eSenhoritas~p.y COEUfO f}:4I2BO.s;J 

~ân (, u~ ·. :c(> ·· '.' ~ ;1 ''';;' ' (i(' c · ,r; f,a:~'.:\ p af.1, [I ::> -~.S.JOSIE:5-RI0 

:.>::nç" s c, ·mm un? ' .' .' '': « lT7'.() d ('s.;.l rrnnjo ~:; d.o J 


]3PGV'g tgpgis a. oPpoPtulli ;' i':od c" n6cc, d,' cc, h"o, hil i,, ·,:dad c. etc _ @E§"<@!§~@@@@ili ~~®gM@@@"~ 
dadg da (?Onlla(?al= a uzap ot,"-.. ,''o de·.? m '"" " em " , ..h, - ' ~'~ , , f,rr " .~~ @ E A «li 

:......".......~""~,,~,~:~~~~~!"ill <),,,"' ,~"L,,,""',,.. i TRIAN 

@ Anü~o C sr. Theophilo Nunes Fér @ ~ Licença 11. 511 de 26 de Março de 1906 ~ ' . 
§ "," Ju;, de Fi"a SaudaçCJe, @ O lral,menlo da Iy,;ea das .ronchile,. das anginas ~ ~"iêj®~@@~@"@@HO@@@@il@~@
(I TC:H!q eu um dia encontrado pcr- a @ de peito, des5as tenazes que muitas vezes so findam quan~ @ @ V .d 1 @0I 10 de minha ca~a um prospecto de 9tl@@@ dOfinda a vi~a de sua victima t: um problema, hoje prati. @@ @. 1 a .o se "".... 

annund lJ:- do vtr1l1if\ígo denomina- camente resolv ido pa~a quem conhece o magnifico remcdio ~ 'i61 

do li· ERMlüL RIOS. 'Iue o Sr. ati- tão popular 110 Rio Urande do Sul, o ~Peitoral de Anxico 3'SJ ~ I'cJotense... sa 

#t:. ra va seênprc quc.passava perto de m "l6 Não é um preparado quccurc todas as molestiéis de "fI.(jI m, 
 f .f' t ' h 'd 
'2ti minho. casa que !lea perto da estra- I~ ~ todo o corpo.A sua acção certa, infallivcl, é nos pulmões. ~ @Bn-nr't"I 'anB'nal!'!Cnnali!'I @!" ~ da de ferro. e lendo o ditoJ~sPe . o@ ROUqU;dõcs.escarrosdesangUe,laryngitc,pneumonias, @!.... ~. fU" I . : . II .! ~ U ,,1. NA@, ....,.,. I { I cto, comprei o VERl\-JlO~ r. e bronchiles, tysica cm todos os periodos, influenza, nada «iSl 	 "YJ flS 
t9& dei <lr,s meus fi lhos \\ aldemar e lhe resiste. § 
.... ,. . lo;r, os quacs crOln muilo alacad~, l@ vende-senasboasPharmaciasedroga"asdo Estado ~;;!Y, FOloÇ' l~obustez S'll'IC'le~ •. das malditas lombTlgas. HOJe estao ~ lB .s~ 78. • 

. sadios e ~ão o encanto de nos~a casa, Faço-lhe esta afim i; Fa~~c~U~]t~;o~~oDóOe~:Gag:~~~r~a ~]~~:~d~ c~trS~qc~:I~~: V1'!il ~ . ... « " ~" I lIt 
g do Snr, ficar sabendo o bem que te.m. feito, fazcndo pro- :,lrt.. A Pelotas, Estado do RIO Grande do Sul. t9';I2 @t d· 0e s sa ld @! pa~anda de 1ão tltil medicamento. Pu...:: fazer dcsta o uso :: rza El\'J 1\'JJOltlANOPOJ.JJ.8-ltodolllho Pinto da .:. @ a qUII - eU) o o 
~ que entender. Subscrc\'O-me amo. obro ero. iitiI ~ L11?' e outraR r.3S3S . . 'iL'ii' &11 V d 1 . '* ! ( Ass. ) Alborl;nú de ~;ouza Lima 2.•' «S_"M'~~~@@@@@@@@ @~@@@@~@@@~G i...· 1- a. o s e@
'QW o ~VERM'OL RIOS .. de Chrispim A_ Rlos--Vcrmi- <j.~ . ~iW 

.!B fugo Purgativo (Salvador das creanças) puramente vcgc- ....
;} I 
~ tal, inlalJiveJ e inoffensivo, v(: llde-se.cn~ toda~ as Phar- i~ UM MAGNIFICO DEPURATIVO " ~ " D N S d·li macias e Drogarias do Brasil. DeposltaTlos: ~llva Gomes • • e de l~~PI:o~; 1I1~ei~sô_ . da au e Publica em l6_de Agosto
li & Como. Rua l' de i'v\arço 151--Rio de Janc'ro. ~ @ 
~ (Bulias em P0rhwue,. HespanhQI, lialiano, France" Il:tí Som alnool de bom paladar R extraordínaria effIllacia' ~ vClula em t mlas as J)b'\rmnc~s 
@ Ingle,e Allemão) ~ . ---'---~'--- - ~@@~v3~(j!"G~O@@O""",0 

I semp~~i~;f1~:o\m~,ds~e~: ~~I~~~~~õlsR~~~~lndO ! O LUESOL 	 ~tten9ão . Yende'"se ~6~ Ch:.;~~ 
'2/ii I . b 415 em 31 3 1905 VB 	 Andrc ..J osé Stc1I1er, caUl..a.r..,na...1PIa. s .. acomm. odações ........•".. .' I.U.. nd.•o.. ..s.
@ ~IC. so O 11" ' - - - @ _ D E ~ ;y~~gel~tf~I;~~c~ja~C~~s~!~~.S~~~i~~~ p:ar.ª, o mar~ ã .ru,a Quinti.I~i)::. B:O-: 
G@H~*-§@@@~~ §~~@@W@@Q1S@@~ SOUZA SOARES mente aos Bancos, Tabelliães e eayuv. n. 29, •• . '. . 

Escrivães em geral que, tendo per-' u.ma. espaço:;a ~asa ,. ,para ne?PODEROSO EPDRATIVO TONICD 
1 d;do, não sabem se no holel. f,lec. go'loa rua João PlOto n.·.-14,c9m 

Pode ser usado por todos; ho- trapol ou Il'outro logr:" d·està..,d~: IllPctos para: o.._,:Ca~_s . Li~ .e.rdâi:fei 
~ O'~aI'r'O~ ~. meus, senhoras .e crianças. As pro~ dade, o primeiro tradSI~do :~de · l;'}11a.9.PUmo local p'ara, ·n~g~c~~?~~ .Bons C li ~ prias mães que amamentam e todas procuração que os 0]5 pri'!lclfOS . ~:·.,~Uin. peq1t.ênl?"..pre~io .à rll.~ Car- ;~' 


as pessoas delicadas podem seguir passaram, em o dia 9 ·do. c9.rrente los .~omesn.)~:.; .:~ ..<,::>;. ::.;~


FU MEM o seu liSO, mez. no cartorio do Escrivão de ' Para:. tratat >';Lru,a ::: :f~rl13ndo -

YorJt c.aÍ)oral-11aUians a 300 reis ou dois foi e~p!;rn~~?ct~ ~~I1~~~d~s~O:~~~ 	 Paz de Nova 'Méich'ado n.~ '26 , ,. . - ~ 

RECLA;I~i~~~p~~~I1?~t~e::.a 300 reis. GrS;~d~odogs~d~st'ao:i\'!la~~dRe~:,~ m'PJ.'!llm"d-;; -Capital 
. ; 

Yor]{ mistuJ'a-Ca])()l"al fino ambl'eados ~~c:U-;:°cf1i~:cf~1~5titue uma. garantia ',~:rtii:futs~'áC~~(,~ ~~·efet:: 
t I - llavaua extra grosso-Do I\.. O LUJ:JSOL . ~,. pols; .·.ó.".inel~àr. ~:~:ln',V~~d:-~l~h~~f~~ '~~de~~i -

Superiores clgá.rroS a 400 reis. :~'fo~r~~~~oc:fs~~~~e"!~1';:tl:!!n~~ tudo con196 metros Ue te«enos da 
Ne·,v YOl·]{-Mistura sem igual a 500· reis. pello; ,·rJj:oumatlsm o e todas frente e fundos ao mar. 

anIte!ltaçtie8 d a sYI.b1U.. ••~,s.lel:~La Reine~Sem nicotin~Cigarrosespeciaes. as J.Dc Yande-se D Para I r~~.:... Ma(r•.13•. 
Lead':'í'-O melhor de tpdosOstigarros!Encontra-se á venda em V d UIU rebolo I

Ó,preferido dos bans fumantes! Aí1ltima ' pal~vra no artigo! Ph ' Rua T iradentes ns. 36 e 36 A:, e u e 'se cado a pé, be~l; 
. EM .TODAA PARTE SE VEt!DEM .OS · .... •.•..• armaclas ~:~~:;cf~~~~IR~:oFeil~~:oSe~~ ~~;::n~~!d~ I~.~':' ~:r~!~ ':l~~~. 

Clga,lTOBJJla.rca .Veà«(6. ; .c·i•••••••••••••••_ ••••lIii Imldt n, lO. donl.' a rua Trajano. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:v(:llde-se.cn
http:Si),ci,e�ade.de
mailto:II@.~m@.~B~I2~i!@_IE~.@II_@.e}IG
http:semestre.do
http:despae.ho


o ESTAlDQ-Sclt:la"telca, 25 de Janeiro de 1924 

~~aarAlStefi;t.aR:tMJ~~ta.,~...,~ ...1I5u.~~ aB:l~.e 1851~~ _~ __~::II"~.~"" SI5l .....1:I~5i ...S~ :SStSltj~~~, 

.r::-- . Cura tosses, bronChlj\>s, InDu· l OM8RIGO, DE' E' infaUivel para KI S I Deve ser uaAda pel08 fracos, anemi-I'IToIuo..1!s.nz~..:.a.~OI••tla. d~ .peitO em .' .. ' . Q~:.e~g:)verme~ Oa oe :''7.;'::;~!~:~::~~::'ei.''t!:~ 4e i 
• . . , A. ' .venda nQ Laboratotio S~rmen- '. _.-,'C_ " ZU.'~. " .' Lic. D, N.S.~ P. em 24 delCk:i~~:' I~~~Os~6e~~e7~.A~i~~ng~ ~~J~~'': ~~~ '/,~:rg'~~I·i~1I~,d~~a~i.~2. L1c. ~' ~~n~.P~~~'1:·d:·J~~.d~h~:~:~~ n, 14. ~ 

~i ~ """'~~ --- 
i'J':- Para a constr ocçiio da linha 
 Evite complicações 11'---......---------------111 
r."J~.:J - ,~~.'{)'::t~~~tr~ ~~.r~~~~~.;:;!~~: t 	 h·.-· A . mO·IB8.--t I'8S · 'p8.J. .... · . ~to~ago Sujo.! teu ao presidente do Tribunal de v:UmaO;ude:~;f:~o~'ldeo~~::~a~~~~~;gmude numero d, m~l..ti::,' Syp·C I· II·"-~~ B .' -.·-. ..··.. _ da. -. 1·.'IB 
~ 2'::1' Contas ' copia do Decreto q~e mais leves que"sejam, deveriam ser, 

t " UM PERICO! . manda âbrir um credito especlaJ portanto. remediados immeruntamen

: :g' ~ - ~ de tres mil ,contos em apolices, te. Os laxativos communs ou saes
;l 1- Materias Podres DentrO do para attender" as despezas com a purgativos poderiam ,dar allivio por ..: Par~ syphilis e motestl3s da pelle recommenda~se' o ELI~ 

:.:. ll.'l,~_~.·::' Estom.go e Intestinos!! construccão da linha de Tuba~ algum tempo, mas desde que não) re- XIR 914, O ,mais energico depurativo e antisyphilitico
._~~ ~ . A's 'Vezes, sem sab~ porque; n6s nos sentimos de te- rão a Araranguá, auturizando a movâm t;oda atr~u~ridade, 13j.gi. ~~~~:cà~oi·~:u::t;:.J!~~a~~:x~,i~i:~~!~,e~e:~~~~e~~ 

.... 1, pente muito lnco1llDlooados_e indispost05, com Moleza e emiSSão respectiva. d;~. N~~1&ld:;8e:~::ar~: s~o:::.~ ~~~ inflamações dOR olhos, dores nos ossos e em todo e 

êi~ : j grande Abatimento Geral, com Mal Estar em todo o ....._-_I"',.I'~---".,::1 que os intestinos exerçam as suas qual~Uer . co d d · h-rti
mm

, ~ e Peso no Estomago, na Cabe~a e no Ventre, em6.m sem ' funcções livre e comp eumente. u 

_.['ll ~ . vontade nem corngem nenhuma de trabalhar! • "", 1!lnll'!UI ~UIIlI J"RI'~r para a biliosidade, prisiiode ven- peite, cllmo elnpinges, dartnros, eczemas,' feridas bra: 

~~ es~:~ ~c::!t~;,':;::u!j:es na Viela, sem que a gente ~ a , n" ü 11 ~ tr~ indigestão e enxaqueSDE" PJ- ~~~. ':es:r~~:dee u~e~eo~e~:.1~~_d:~r~~~~~ sempre

à:;i • Sempre que estas Perturbações appatec:erem assim ele 1.." --------- N ~NLte~}d·~Tu..-Be~ OEr' 914: é t d I h I 

. Corpo e Pregui.Ç8. pata fazer qualquer EsforfO atê Dores ''''''''''_''~lIo1:__oI:'''' 	 EL,YXIR 9014oé ae,·n~ralegxetmraor·dy'.Pnar'~oln·aCsam·ol·e·st,·as da'~	 1 

I t"OexS~ordin~io~ 
(.\: ~ rm",'gen.'."In',"e,~n~ de',ve".'m",',.','.'s'.',.".,",'c••.'.,9.U,·d·.'Meo.tEe::~, 8 ADVOGADO ElIas ~g~m 80brev O fig.d" não IXIr eneon ra o em qna quer p arruae a 

• '" Pod",•• n;~;·m,,,,,••i. "'~• • UMr VENTRE, li Acceita causas em quaes- formam habito, e ...mente • preci" Galváo & Cia.-Av. São João, 145- 8. Paulo 

"', - "8 d E t d d'· d d . ~D~.~N~.~S~.~p~.~em~2~1~2~9~j~6.~S~0~b~r.~.~26~1Il!!!~~=
~ ... L1VRE meia. hora antes do Almoço e do Jantar, para l'"l quer comarcas o s a o. uma.,..e e vez em quan o. • 


....... ~ evitar que appareç.a q,ualquer Complicação Perigosa e Escriptorio: Floriannpo- App. peja D. N. S.IP. ) em 4 de 

~ "J:. Molestia internai '* ® • § lis, Rua Esteves Junior, 19. Novombro de 1916, sob n; 168. VIDAseorAL o iudmitl"il_l Ifrupp fez nm 


. ~ ;);. .~ 	 ~~.rr,/.; Q P I LULAS , ~~c~r:!~·.;~~,u;~~ ~u~m\,g:;~ 

~~~~~A~p~	 '

'J :: Comer Muito! I ANTIBILIOSAS FAZEM ANNOS.BOJE: concluiu, com uma sociedade

;0; Beber DemaJ·s'. I (lU PI"ote,t;;"d;,s .... t,'aba' . SrR8: Consuelo R'chard Car- hespanhola, um aceordo. pela 

OI - .;;.:!lho. - Rio, 2õ. Dizem de Colo- de DOAN nelro da .Cunha. Eu.lalla Soares Qual a referidô sociedade effec
~ .3 Quando tiver pr;,.ticado alguma imprudeneiaou e:rtrava- I nia que se rea lizou ali uma gran- À Venda nas PharmaciaS de Almeida ~ FranCisca Aragão. tuaria . nos estabelecimentos diri

;_~ ,;~.:. ~ae';;,~la,cLk!,~~s~~mo~~ao~u~~~~dIoB:b~~: Ai~:!!u~a~~u;:: d~~ l11an;fl'~tação rrnmovida pe- L_ a preço modico ". Ed~~a.~~ ~aAf I~~bel COSta e gidas pelo grande induslrial alle
~ __'. nil.o upanhar alguma Indig~stiio ou ()utro Desarranjo do 11~~~)t~~I~r:~i~~I~~el~S tr.:~:~~~~ para -FOSTER-McCLELLAN CO. - Sr~: Te~ent~~~r~~cl Paulo de ~ã~;a~:dtorahdaelhpoa'z,ProhibidOS pe
~ E~iom:;go, do Figado, do Baço e I::testinos. conllem muito 	 !-> re- ( ;ah::.a do Correio 1062 Albuquerque Pedro Nunes TelI 

~oem~~:::!V~~~:~L~~,~~n;;;' ~~:~~p~r~: ~~~aetes ~~~f~e~~ ;~I~ i;~:;;~~~açi")es con- Rio ~~leiro ~es de Mora~s, Nestor Carpes e.~ nh~[aUPts f~~~~(';h~~r~sca~at~~da~ 
ouFÍ~fl~~~-: d:~to~:g:~on:~~~~~~~~f~~i~e:J:~ Joven Nelson Gomes do NaSCI· pessoal nescessario a execução 
Perigosas!! t: t • Iloesch expõe as eOIl"fCl"sa· mento · desses trabalhos. 

Quem soi'fre de Indi!'!estiio e Perturbações do Estomago · '111 magu(e!LhcaboitouaLI ~S""" eõe~ (fue teve com poincaré - __1 -
e Intestinos está muito arriscado a l"~gar as mais Graves tI" ':"""'0"0 d. b.b",~I.....v.... o Rio, 25. Dizem de Berlim qu e VIAJANTES 

Molestias do Cora~ão, do Figado e Baço! • 

I 	 OlHOSPara não pa.decer tão doiorosas DoençaSÍlse VENTRE:.. 'frntnlnf'ntn p;ar!\ntido t radi,~lIi, em VOIl Hoesch, encarregado dos ne-, Está nesta capital o nosso 
LI"'R~! l,ntH'IlS !loraOl, pOI" prOCI'MSO moderno, gocios do Reich em Paris, fez conterraneo sr. Odillon Fernan· ~ 

V-NTR L I ',~.',,;.l, eltbli:, .~imple~ , I,amtll, inofi'l'n · 'lU ma sc~.são do gabinete,o rela- des l professor do Patronato Agri
1:. E· IVRE é o unico Rrmedio que cura Indi- . torio verbal das recentes con- caia de Annitapolis. . 

~~j~~o~~:,n~~~i;~:~~~s~l:':t~~~ ;!~:~h~;o:~;!s~ ! p~~~P!!{:tos c !nft)tlnaÇrll'~ ....ersaçóes Que teve com Poin- ! -Chegou hoje do Rio o nosso InflammaçOes e purgações_ COl 
Dore.., Colicas e Peso do Estolllil.:go, CAlor e Ardl'ncia do l Up>.tif! ,",01, npedido caré. joven contetraneo Nelson BoHeux LYR10 MOU RA BRASiL (!lome 
ESlomago, Gosto Ama!"go na Eo<:ca, o Fastio e a Falta de I Ih'. f L Cost:L VENDE-SE estudante na Capita l ~ederal. regi~tado). Em .todas a~ phar-
Apetite, as Colic:as e Dores de B.,rriga, li Inflamação do I ~.I .a~LI""~ IIn cnn:llo. U:llcãO, Armaçao, Armarias -:- Regres~ou do. R!o o sr. An- macias e droganas. 
~~fi~a~:F"~~~~ti~;!d:,s~:(~~fd~~;p~~rs~~da:V~~~~:! I.. \<. C. B.-·,r'w\/NAS 8 Rua Jão Pinto 8 tomo Hertao, vlaJanle commer- -~ 

Em poucos di::J.s cura 1'1 Prisão de Ventre Causada peLas I ~-.. cial. (J novo emprestimo hnugaro.
Molcstias doD"tero, a Pris.10c!e'leotrcDurllr.tc a Gravidez I O II1'ogrnlllma lin:tllc . 110 MISSA Chegou de C rifyba o nos - Rio; 25. A Gazeta de Francfort
\'i~~~~s~epois do Parto, a Pri!.ão de Ventre Durante as !!;shincte rt'IJ.llceor..-Rio, . An· . t. . so~onterraneo sr~ sarge~to José annuncia que o no xo empresti

nunciam de Roma, que varias .... ~Icohn~ Glavam d~ 011 ' Benicio Mafra mo hungaro serà realizado pro.

VEi\PfRE LIVRE Ieconomistas italianos . entre os Tvetra e hlhos, co.nvLdam vavelmenle em fevereiro proximo. 


para a~ Crean:as! é. t.a:.nbem o Melhor Remedio Quaes LH zE!!i , entrevisladOSan~ ~:u P:~~d~s e~p~~~g~sP~~ De GRAÇA __ 
Cura deprt'"5.'Hl qUlI.lquer, Imlige~tão. D õr de Barnf:a e proposilo do proO'ramma fin 

outros Perigosos. Desarranjos do Estomago e lDtestinos. Iceiro do gahlnete'" francez foram José ChristoYão de do Ape~~~S b~~~c~~~·~!~el~9~~I~o,let:!:: A·polices ao port adol' 
e ~~r!e~!:ree!"s::t~~=~~~;:~~~ças ! I ~ ccordes em reconhecer cathe~o' Oliveira., a assis!irem a I missÕl rebelde, catharl'ho d.u·on;co l p;dppe .JAYME CO(jTO-vende 50 con-

Tem Gosto bom! I	ticamente O valor, e a opportu- do l' anniversario do .seu alleci- f I d I 
ni dade do programma elaborado :~:n~Odnd~~ ~~~as/I~~aE~~h~d~~f. ~~ ~~~a(;ar~~~el~:m~~t;om~)1~:r~8 ecll:l~:l?á e~ ~oes6 o\a~~ i~~~t:~~~~u~:s'L~;r~~ 

Leia com todo Cuidfldo o Livrinho '"' "0_'--•.• Ip" ln sr . dia 28, ~ pO UCNJ d' Hl.S.!f anoe. en a Ma- 038Vidrol ......... ....... ' ~ Po,·n ca r'·· .... egullda-feira. às 7 hOras. °1 dere('.o I de 1915 (denominadas Phi · 
,. Por este acto de religião, confes - ~!i)~: ~~:P~~;I~~ ' Irav, do Q.uar- Iipinas). 

!ii@!!all'l1iSlmilil'J.!'I!IIm.I1II1•••IIII1 Empoucot.!'mpoli- sam.segratos,__ - -	 --- ... . o tl'afego da feutral Istá I'IS· 
Lic. pelo D. N. de S. P. sob 11. 53 COII outro homem ],m estado gl'ave P~ra .stnda,' os Dl.,O'. de a,l- tabelecido·_Rio. 25. O tralego 

. ~ora ft~eixa.cri~e cOD_tTa .11<1-1 CI·j.('ll-ln . -(.~--E";ÜtdOS Duran te muito tempo soffri dos mc~~~~reet~d~sl~~a[}el~clic~~nr~:~í= ª::~~re. ~::~~I:.t~.~eld e.-;;o~~~'a Zo5~ ~naf~~reOn:pa,lddoOe8,nrasvila·r iqoüsepeosntalovSa. 

no Rodrlgu"s.-Rlo , 23. O ex- 'l intestinos e estomago. trislez3 tados obtidos com o emprego do ferencla, r.o .ml?lst:rlO da .Fazen- està restabelecido em todas as 


~:~~~~en~~ ~~!t~~os~~~~~ a~~~~ 1 . Espirita:~ . . ~~ns!:~ : ~~ediage s~~~~ç~if;~:~~,!en~ ;~~~~ti~~d~rn~~i~f: ~:ei;~::iaRod~ da, a co:n:l1Issao incumbida de linhas. 

criminal Eurico Cruz nova quei- ' F OI fU?dada nesta. ~,(Jp,ta l maIs tonteiras. Quando tomava put- Queiroz reSidente j:\a CIdade de :s~c~~isi~ã~~i~~O~b::ti~:f.iI~:~ As a~~las dos_rios .Parauyba e 

xa-crime contra Mario Rodrigues, Iuma soclecaGe ~~~1THa qu~ lo- gante. o que evitava por alguns ~~~~g~~oEh~dn~a~e ~c ~au~I~.;;~n~: sa COJ~lt!liSsão é c0.nst~tuida dos S. Fran...lsco estao baixando. 

direc!or do .C_orr:~o da Manhã- , ~~"iu 1'?'!;i~~~S~e ( 11 rulo Ile hSlU- tJi as a pris""o de ventre. sentil! tosse muito forte, com escarros s.rs. mlnls.tros da Vtaçao e da l'I.'Ia- - 

melhoras para depois voltar ao de san}.!ue, dores no pulmões es- rmh~ e dlrector es da C~nt~al do Qne In achou? 
])evolve-se o dinheiro A· frent ~ do no\' e ~ sociedade mesmo eSlado Tomando ora um querdo, fastio, emT!1agrecendo dia Brasil e do Lloyd BraSileiro. 

a quem fizer l1S0 do cPEITO- I est:io antigos e.xperlmentad?~es remedio ora outro, acabei encon· a dia COI'1 o em 1915 cu rneencon- ___ fhatiflca-!:: e a quem êlltregar nes 
RAl ROUSSELET" e não alcan- que dera~n a e:te nu cleo esplflta trand o a3 Pílulas Anli-dyspepti- trasse nas mEsma condições, cu- Fumem os excellentes ci- ta l'edacção, um brinco de platina, 
çar O resultado desejado. Mais de uma on entaçao completamente cas que logo nos primeiros dias rando.me com o "Peitoral Rousse- OO!n hri tballt.1'1s, pel"dirlo ent.re as 
15.000 pessoas completamente c a nova. fiseram-me sentir bem estar, me- let- . escrevi a minha tia indican- garros Ancora. que são os ruas Vit<COll rlc d(' Qmo Preto, Fer· 
radas em pouco tempo garanternu- Recebemos um exempla r das lhorando as digestões , regulari. do ·lhe o remedio que me havia melhores. _ nando Macharlo, A"euidl\ Hercilio 
incontestavel efficaeja do cPEI'l'O- Rases org"lJ.llir.a", c o mesmo Cir- sando os intestl1los, fazendo ces- curado. Lllz e lm'go 13 de Maio, Ilté o HOR 
RAL ROUSS~LET.. ~m to~os ~s cuIa, e e.m A bre ve s.:rá feita c~~ sar as dores de cabeça e dando. Sendo meu cOli3elho acceito, e Estilo Oscali;.-n;lo 1\ entrada pital de Caridade. 

~~~~~nt:s ~igltts ':tt~~~mm:~~ I~tl~g~~~d!;a~: t~l~a f~ra~e~~~~'g~a meD~~~f: ~~r~~:u~a~~gria~·d uso 	 qu~iO; c~; l'estos mortnesrr~~t(io~~ ae::~t~;~~esm~e7~0~~~~~; ~~t~~i~~e~: F~~~~~:~t- Chegarum O' 
~u~~r~I;~~:o~.~~~S~;~T:tt~~: ração offjria l dn Circ~IJo. das Pilul~s Allti-dYSp~trica; de ~~g~r~~~e~ ji~i~r::rd~:~a~~~~n~all~!: zeta de Voss - declara que fune- de Mlluoel BanadaaS.-RlO, 25. 
ção o folheto o;ue acotrlpanha o - - Oscar f:I~lnzelmann e sentmdo· restabelecendo.se em menos de 2 cionarios da alfandega franceza Chegaram hontem, a bordo do 
frasco. Exija O ..,PEITORAL RO-] Em Casa me perreltamente outro homem, mezes de tratamento. estão ffscalizando severamente a cTacornomam,.. os restos mor

~u~~oE~~II:;ue~~ue1h~Sv~~ d~r~~ I~ Ten~e selHpre em .casa um frasco ~:d~~i~I~~~~: ~~~s~~lh~~O~e~~~: Appariçi,~_g~g~~eirOz ep~~~:d~adÂII~~~~~~ n~~n~~~up~~ ~a:sn~~s~~~)e~o~~~~~::: consul 
lucro na venda o que estragarà ' de Pel/oral de Cereja do Dr. Ayer d á' A D G S P b 165t d' d Ie estareis enlao pregarado contra d ores c cabeça, m s digestões, p". .. so o n. da . 
~S~fnh:i~ma~ esper lçan o vos- as constipaçtlcs e ·tbs:s:c !I . 15 venho com prazer oHerecer lhes de 18-3-1914. . - - - [A SAUDE DA MULHER: 1 

Ap. D. O. S_ p. ":5ob o n. IflS! ~, publicação d' este altestado.- lIergmanu pernnte a com- SAUAO EI.EC'l'IUCO.-A mor- ~==.=-.=:"::':==::': 
de 18-3-1914. I ., intel'l'oga-turio Ile l!al'Ío f·'t~b~~:~ Badou. missüo de poritos - Rio, 25. A te das molestias da pelle. Um alllVla f;o eUt"a 

peritos íl~.5~OO~·iNia~siPih~a~rmi·ic~ia~sm·iiii~rigi '. . • Rodrig1!es.-~io, 25. Ho~tem foi OllS~;RVAÇr\O U1'IL: As segunda com missão de 	 ..~rl·"'~·I·idm·~·I,oem'~'=~~ j\'\grnOP1Cl ~u.bmeWdo a '"ter.rog~ton0 , pelo dad~iras PUulas do dr. Os~~; ouviu em Paris o representante - C 
Recebemos um folheto conten- IUlz fi!d~ral <:ia 'primeira. vara, o Helnzel~ann tcm os vidros ~m do Reich sr. Bergmann que se ,.!:[" 

do a Memoria apresentada ao sr. sr. Ma~1O RO~flgld es , dlrector do ~RotuloH T"~Ca.ruRrlOS" sobre os ~Ro. fez acompanhar do seu collega ":;'
Presidente da Republica pelo sr. -CorreIO da Ma~ha.o, proc.ess~- tu los.. va.e lmpressa a marca. cregis- von Meyer. NOVO MEDICAMENTO 
Ant.onio Carlos Lopes•. coces~io. ~~s::;~ ex-preSIdente Eplt<iCIO ~~~;:J~ç~.~;;~pet-lt:t. pOi"«Tres Cobra.. A trtrca de idéas c pontos de 
narlo das. Grelhas rotativas tntu- __o Em todas as pharmacias e dro- V~!~, 1~~~~i~ iniciada e co nU- CAPSULAS I)E 
radorô.s, mventadas pl,r JOSé Ro- . 	 . ~arias. na. . DOR Y (JI EDI NA
drigues do Prado Filho e com- r2Y."~~>;y'X.-rt~~~~l' Agentes Geraes:Silva,Gornes&Cia. ~ . . .~~ 	 ..~~,.,.~	 .."'<w.<
pletadas pelo lutor da citada Me. ~ Df'lghlio nutl'a Ii'Hho ~ Rua I' de Março, 151- Rio ~ i
moria, na qual se expõe as van· ~ e ,& Formula e nome approvados 
Iagen, de correntes do emp..gOI ~ Ro." SnUeH de I,c".u. ~ em 8 de Novembro de 1893, sob ~ (1]'1'] ~l!'~~" ~ 
das Grelhas no aprovCltamento .~ <l o n' 81. ~ ~ O mais poderoso e efficaz nus dores 
do carvão Nacíonal. apresentam-sI.! Iloi vos. ~ ~ ".. 

Agradecidos. 24·1.924~, Foi suspenso o bloqueio de . . - de cabeça, e de dentes,co~stipaçã.o, 
1i~___"",,,__K~i"""""'~ 11!ampico. - Rio, 26. Informllm Dentifricio Me. diCinal.~, Il)'l~lppe lnl1uenza e nevloalgla.

~~.r-M:-"~I:<'W~~~~.~_--= 	 o unico que evita. a. Carie e " 
iEV~-W!J.,.~-"'\ih~-=-~~"'I·J de Washinton que os . Ieaders" o mào halito. ... ~ 
~ Gustavo Neves S yphihs-Rosto cheio de revoluciona rios mexicanos avlsa- Liquid. 2$500, Pesta 2$500 '. Nâo ataca o coração 
~ Guarda-livr"8 manchas ~:'ri~a~r~ !';;:o~e~~nsC:uzno'te- A venda em tooaci: !.u~i., ~, O mais delicado estomago a tolera 
~ pelo Inatttnto.C do RIO de i~ O sr. Pharm, Terencio Custo- resolveram suspender o bloquqe~~ ~ 
@lJanelrodlo,residentenaVllJadePatro-deTamplco·EM TODAS AS BOiAS PHARMACIAS .. ;i Encarrega-se de abertura e cinio do CUlté, Bahia, declara em -_ . A SemaDI dos dg08. - Rio, . 


, ' 
00 contl1luaç.ãO . de escnptas, . ba~ carta· de 20 de Julho d, 19: l. que O C0N1.'RAT088E 25. COllleça hoje a semana dos
. , \~ tanços, etc . . . \ . .~ . . " : se cúrou de 111PhHIII e rOllto é d fI 100 -I cGgos. . l~'A, P,PmroJOvaddo. ~ol~emDb'roNd',d~922S~ítde Publica, sob r;. 
(.GJ Rua F.~rnandt? Machado .19. {ch eio de ma&neha. com o Elixir e e e sensac ()- A commissao conta que eSIIA VO't'!! flo"anopoh., . d. · lIogo.lr•• d. Pharm. Chim. Da.1. Medlco8 nota.vel.8 cr.,.ada de ca,ldad. oblenha gran ____________________..IIiI 
~ IJoIo da Silva Silveira, O receitam. de ullO, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por uma hora do vosso tempo .diario 

COl! Ul!A IDE'A E 60$000 DECAPIT!L INICIAL 
GANllEI RS. 60:000$000 EM DOIS ANNOS 

Si t rabalhais de gual'da-li\'ros ou atrA? de bal~lo, na macbina de 
escrever ou de carroceiro, de condUlJ-tor ou lia fabrica, seja onde for, 
pOS!lO indlClltVOS o caminho verdadeiro para causa mil vezes mais 

-- 1l.1croti~o.. Mostrar-vo~-ei de como podeis inicio.r com l'equenino ca· 
pital (lU mesmo s~m nenhum capital , durante as vossas horas vagas 
o vosso propl'io negocio. Com o meu auxilio podeis organbmr e di · 
rigir nma Ca:;."). dI' Exprdições (vender mercadorias por intermedio 
do c"1'reio), um negocio que será de vossa propriedade 
inici:1I' em vos!'!a. casa. Si !lercel..eiil um ordenado de 

t!E~.~~;~C~~~~&3~~~i~~~~t:~~1~';~~U~~~~:~
I }Ç illdifferent" o <"lUO sois ou fizerdes actualmen

te; por mais pequeno que seja o 'Ç"osso ordenado 
ou por mais q'.le s.:offrais com os insultos do f..estino. 
ainda ni'iodeveis desanimar. Mesmo si os vossos co· 
nhecidos ou pessoaR de Tl\SSa familia COllsideram· 
'Ç"os de todo incapa?, tndwia pod.ei:'! compartilhar 
nos lucros que offereceo lima ou mais Casas EJl:pc
djtoms. verei;; (!ah·cz pelo primeira vez em vossa 
,jda) como t oda mala post:d ves trará dinheiro. 

Pois hem, eu quero indicar as occe8iões lucrati
vaS em yossa ,ida, sem sacrificio de yossa parte. 
Eu iniciei (I mel! negocio com GO$úOO de cttpital 
apenas. tendo-me dado nm lucro de Rs. i.1Ú:OOOSOOO 
em tlois Rn:::05 dI' Imbalbo. Posso dar-\'os o se· 
gr"do OP. 11m ramo (la ('Qnnnercio muito lucrativo, 
honesm e de toda seril'dlldc , sem sci"murdes silJll :>1" 

e que pooeis 
3 contos ou (j 

um iustante sobre a jlJ'oef'dencia do dinlH~iro. Mt"l u nn"o li H O in titllla,lo 
cOccllsir,e,;; lllCl'at: t'as na C:\;3:l. Expedi tom" vo,;; dará t.odas as illfe-r 
1l12t;"l -eS lleceO';:;:J.l· l:l.$ . E~te liq,) \·0:;; pel'lence si o rlf'sejais. Nuo mande 
diuhei!'n, querendo, P'Wf,lll, colk'!j ,le em VOgilU (~.lr t.a 11 m seJlo rl c 400 
1"S. para porte. Eud er2ço: àl.ODERN Al ,dL 0R,JH;R Uo., -:ccção 

, H. Caixa Postal, <12;1 , Porto) Alegre, Bmsil. 

~::""~==-~- -"-~--~-,",--""---===~==",-",-,,,,,,-,,,,~---- --
Cln~:l~~ji~i:~.e~ r~~:~~.:, ~~~I Tribur:.al_ de JU!y 
Foi fU!ldado o Club 14 de .Tulho A sessao de amanha 
que vai trabalhar pela qualifica- I Sob a presidencia do sr. major 
ção de eleitores republ:canos. loscar Lima, juiz de paz em exer· 

Ficou assim constituída a sua cicio e secielariado pelo St. Ni
àirectoria : Prc-sid.ente hon~rario, coIau. f':laI13S, escrivão do Regi~. 
Borges de MedeIros; preSidente tro CI\III, reune-se amanhã o Tn
effeclivo: Alvaro Moreir<lj ViCes_\bunal de Jury Correcional desta 
presidente, drs. Protasio Alves. comarca· . 
Marinho Chaves e Jldefonso 503- Foram sorteados para vogaes 
fes Pinto. lOS srs. Oswaldo Mello. Jose r'er

o C1ub 14 de Julho é consti- nandes e PompiJio Luz Filho. 
fuido sómente de bachareis em I As accusações serão feitas pe
direito, academicos de direito e lo adjunclo do promotor publico 
advogados hce:!ciados, da ('omarca, bacharel Antonio Au 

O Club resolveu lelegraphar tran. 
ao dr. Julio l\'\esquila, proteslan- Entrarão em íulgamento os 
do contra o discurso que pro- chaffeurs ~raz de Souza e Octa

cla aos que soffrem Cartas à 
SrIL Adella Rocha, caLxa postal 
142. Porto Alegre. 

Zee. Netto ~tin para Polo

~~~o~;~ ~~~g:r~'1 ~~c:~~t;tt~ para 

Causou bôa impl'essíio em P. 
Alegre.-P. Alegre, 25. Causou 
boa Impressão aqui a entrevista 
dada pelo dr.. Hercilio Domm

, gues nessa capItal. 

Dores de Cabeça 
A prisão de ventre é uma gran-

Viajantes inustres 
Chegaram hole, vii' lerrestrl, 
Cudtyba. os 5r!. de . Geraldo 

Direclor-Presldenle da 
sao Paulo·Rio Oran

-;'-;'-';,,;, •.iM•. -.o;ir~e l ra Oarctz. 

CRi~lb~:p~
1 1~:~~~'n~~~~,::,o;it~i;~~~[~~de Abreu, 

Legal da 
mesma Companhia; -di. Oonçal
vesJunior, .directot da .Cqlônisa
ção; de. Jgnació Martins, ,Dire-

A Joalheria- iái;r a.saltada 
. ~'p ..l~s l~Clrõe. 

" 

_ 
etor da S. Paulo e sr . - Bishop nopolls vem sendo ,theatro de 
Direct~r da Companhia Lumber. conlinuos r01;lbos e ass~ltos á ca

vi~t~~:~:l~e:s v~~j:~~~Jr!eHc~!f.o H~o~~~~~ae:~i a casa Brazi
onde se acham hospedados. 'Ieira, dos irmaos _ Boabaid, assai: 

. ", 
_ _ , ' . . ___ . 
De .ba -mUitos dl~S ,que ·rJona

..O Estado" apresenta ao sr. ta~a e roubad~• . sem que ate 
Geraldo Rocha e sua iIIustre hOje se descobnsse quaes os 

i os seus cumprimentos tores do ass~lto e ~nde se acham 
vindas com os melliüies 

de feliz • estadia nesta ca. 

Dr. Graça Aranba 
Acha·se nesta capital o i1Ius· 

tre escriptor patricio sr. dr. Gra
ça Aranha, a quem ..O Estado
apresenta os seus votos de boas 
viad3S. 

SI) pari ntendencia 
Municipal 

.Licel1ça~ , .. 
av~ Superll~tendenc1a MUniCIpal, 
..Is.a aos II1tcrcssados que o 
~~Icloi.de nenhuma obra pod~rá 
I r fe.lo, s.em que. o respectivo 

~ varf. de,l.lCet~ça seja aprenscnta

as mercadonas rouDadas_ 
E . agora, não fazem muitos 

dias. tae's factos ·repetiram~se mais 
á miude) ·com a filial da firma 
Moellmann &: Cia. á rua Conse-
Ibeiro Mafra e outras firmas mais. 

No entretanto os roubos se 
que uma qualquer pis 

fosse deixada pelos ladrões. 
Inuteis foram os esforços em

pregados pejos interressados c 

.~- - - ~ 

foi 
de 

aberto, 
officinds. 
minutos érll ccnstatadú 

? .3 \~CaIISaçao d~ mesma Mu~ de hontem, nada. notando çue pu- 7.ando~se do alçapão e de uma 
mCloa Idade, ,sugeltal1~o·se as dess.e causar-lhe desconfianças. corda de dois metro~ e pouco de 
partes as multas da Lei. quan~o ~io onde está installada a compflmento. 
procederem de <Of11odo contra;lO. Joa-~· Baier, compõe-se de um Denlro dt:! 'Ioja, effectuaram o 

~-- pavimento terreo, dividido em roubo planejado, apossanjo-se de 
Immlgrantes duas salas, sendo que numa fica joias de grande valor, como uma 

Pelo pttquete ..Ctc. Alcidio-, os mostruarios e vitrinas e noutra cruz de brilhanteS. relogios de 
chegaram hoje do Rio. innume- as officinas. alto preço. etc., tudo no vaIar cal-

farr.ilias de ilnmigrantes al-

Malas postais 
A Administração dos Correios 

expedirá malas postaes amanhã 
para o norte da R~pilblica. 

Movimento maritimo 
Chegarà amanhã do· sul o pa

nunciou el1) S. Paal0. a mando via Tonelh, incursos no artigo quete Itapema. 
dos opposicionistas rio-granden- 303 do Codigo Penal. ·- 0 paquete Max chegou ho
ses, que lhe offereceram um ban- je do norle. 
quete. l;Jlla escola lJe medicina tro

ferf~! i~~~e~~;!Omdae ~ed~~~u~a~e~ ~~~:~'~u~iO~a2;~n?;:ee~~iad~h~v~~: IÃoteria de Santa 
Gumercindo Ribas· entre a commissão de educação Cathari na 

portoriquense e aos autoridades 
Promessa 1da UniversiQade de Cc}lumbia J Na extracção de hoje da Lo. Iforam appr6vados planos estabe- teria do Estado, os premias maio-

Uma senhCJra q,:e soHreu lo~- :~~~~:a1, ue%a ;~~~I~í:d~O~~dkcii~: ~!r:s~uberam aos seguintes nu
gos ann?s de hornvel b.ron~ll!te Ar.nunciando6 feliz terminação 50:000$000- 3929 Fpolis. 

asthmatlca e ~ma sua uma, ~e das negociações o sr. Dwnoner. 5:000$000-16536 Rio 

~~~~~~mee~t~rt~nea7.u~~S~r~~e~~~ governad~r d.e ~~rto Ri.co, diss.e 3:000WOQ-11121 S. Paulo 

offerecem-se a ensinar gratuita- que essa InStltlllça? Hena a Unl- 2:0008000- 6149 Rio. 
mt'nte ás pessnas que soffrem ca. na sua especle, em todo o 2:000$000- 5852 S. Pau.lo 
de identico mal o remedio que mundo. O bilhete numero 3.929, foi 

P d . pela agencia do sr. H. 
~~~~~~uiranesr:it~~r~~ pe::t~a~~~:Foi lIomcllllo rOIH'el'JCntante Passe ri no, desta capital) ao 

do govel'nofedemJ.-- P. Alegre, sub-agente em Santos 
35 O governo federal nomeou o ~ymt) Ribeiro) que o 
dr Fernando Maxlmlli<lno seu la terceiros. 
representante para o ahstamcn- - 
to elcltoral. _ _ 

fumem os cigarros KISS- IU(lward ~immonds 
ME que são de deUcioSJ sellJwra 

mistura. 1:;~~~iP:~;s~1:::~~: ~: s~~~ rt~~ 
lho John Edwa,T(l. 

l'arll pl'opagllnda dos pl'odue- .Fpolis. 25-1-924. 
tos nacioDa6s.-Rio,25. O servi-IIii>_ """"""w__~,,,";;y.,,,,'i.I~',~;~; 
ço de informações do Minísterlo 
da Agricultura enviou ao .Juiz de paz
da Bibliolheca Publica do )ap50 Assumiu hoje o exercicio
collecções de mappas, livros e cargo de Juiz de Paz 

pela policia, para que logo fosse que. os ladrões haviam penefrado 
descoberto. pelo telhado, onde fizeram __ um 

Hoje foi il firma Paulo Baier, rombo que dá perfeitamente,plls-
a escolhida pelos ladroes para I á um homem dc estatur:! 
victima. regular, o que foi feito sobre a 

tar~a f~r~n~O~~eU~iOdaBj~~fh~~!~~~~~ S~I~a~~~s~os~~:~~~~~m os lara
a rua Felippe Sclunid, esquina pios uma ripa, retirando diver-sas 
da rua Trajano. telhas dos respectivos logares. 

Como de costume, ü chefe do I E caminhando pelo forro dir!
referido estabelecimento. fecllu!1 giram·se para a saia das 
suas portas e vitrinas ;:ís 23 horas nas, para, onde desceram 

Bem junlo aI) predio está cal- culado de vinte e tantos contos 
locado um poste de telephone, 
que peJo seu feitio, dá perfeita os Iara pios 
mente acesso ao telhado de Joa rada no alçapão a corda, 
lheria. só se utilizaram ·para 

retiram-se pela porta 
Hoje pela manhã, o sr. Paulo que ~eixaram . 

Baier ao approximar-se do seu ~01 tambem :I~contrado no lU
estabeJedmento, notou que a por- tenor da Joalhema, um 
ta das officinas, estava apenas vela de sebo. que naluraHIn,""e 1 
encostada e os seus ferrolhos co- foi utilizada pelos assaltantes. 
rridos. 

Prevendo qualquer coisa de 
anormal, o sr. Baier entrou no es :te e mais porA.~~aa~~~~I\.;~:~~:~~e~;o~ o resul· 
tabelecimento, verificando então do roubo. 

prcsentc~eni,'.i;;e 

--;'" 

Tem 

c''''hec'iinenlo 


~~:tamente 
molestias 'YO'""'''OO.50 

de causa das dores decabeca. AI- !olhdos, em portuguez, francez e dimeilto ·do sr. João 
livfaea prisão de ventre e as dores mglez) par~ propaganda dos Cunha o. sr. major
de cabeça ' hão-de desapparecer. ductos naclOnaes. 

As pUnIas ,dI? dr. Ayer curam a ' .. - 
prisão de, ventre. . (5), In~l':ia.tlvII.8 do govorno gancho.. - ._, .. , .. "., - : Ad.;+~~Ii.:;i,te;:a,i~;;'


P;Alegre, 25.0 sr.Borges;de Me- ~~II,~~eu -a.g~Qn-t1nqoeZã· 
O pd,m,eiro 8universad~ fIo deiros .."publicou . ~m .decreto,dis- laldot7.Rio, 25. Dizem de - , ......._;.v_ '"Vv. -:....:-. 

nO.'~, ~o,ver~o:;41o ;jr.:BÓi'geHi· ~ crirnjnªndoa~varia& · ob:rás·. que ch terAallecldo a ex .ran·dlu ... ... 1 
P. Arcgl'ê-, 25. Os .tcpliblicanos devera:9 s~r, atacadas_,agora·, · · 'Adelafde de Luxe~bur,o. 

fes lejam hcje o primeiro anni· valor de 6.J 83:500$()()(). 

versaria do novo governo do dr. . 

Borges de Medeiros. A AdmlnJalraçHo du 


No Theat ro S. Pedro haverá (1)1 tranaterid l.-Rlo. 25. 
-sessl3 solenne fallando o dr. AI- la prussiana transleriu a 
va ro Moreira,Abel Carvalho e ba- nisfraçao das minas d 

Ó~~:::,~n~~e,la~~é Pagundes de :fm'f:at:t~ p ara uma 
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I 

O' Elitado- Seiãa-feir-a, 2!i de janlliro de 192'1 ' 

, 1.- ~"c O m p a n hi a A n t a r c t i ·c,a Pau ~ i s I a 
.,...... ti.a ",Antarctlca. HambU.l.g.uez.a. CLA R, A..; União, IBe' 'l.:IOdas se- -1-01 G1NGER-ALE, AGUA TONICA DE QUININO 
~".i ..~ ,M~nchel1' ESCURA; Culmbacb e ;Pl'etlnha., PRETA» ... -U". -0- LICOR~ E XAROP~ -o

' OELADEIRASMA.RCA. PERFEITA. - A.CIDv CARBONICO 
.DIEIGIE PEDIDOS A ÂrmandoBlum, PRAÇA 15 DE NOVEJl..I.I:BEO N. 1 FLORIANOPOLIS 

AI' ~:~~'~~:'~C.~:i~::et!o. 
. ingredientes medjcin~es que podem curar 

dy.pepsia e indiges-tão. files não são mui~ 
tos.-.ete ao todo. Alguns desses ingTe~ 
d~e"te. silo mais caros qu~ outro,. Muita. 

. ",edicin•• conteem trez ou quatro. 

I
I 

PPSTILBPS ~~, llCHPODS 
conteent todos os ingredientes medícinaet I 
-n§.o nos importa o seu custo-que curam \ 
• d"pepaia.. NilO terá V. S. outra occe.· 
silo para curar-.e. senão quando 88 use, 

pois introduzem no seu cgtomago todos 09 I r- ~::::n::::::~:i~;':;e~~:n:e:o;1~mÃ6~~ II 

I SUCCOS DICESTiVOS DO ESTO- li 

~~~~ ~~~~1~:a~i7h;':;:i':.~;: 
IL 

chards. Não quer ver V. S. porque é que 
11, 

ell•• O curam? Tome·u hoje-na: o e speTe 

maig tempo-o seu droguilta ..s tem. 

Ap. D..N. S. P•. n. Hnl , 7 11- 190":, ----- 11 '- --Atlen~~~~Q:la~ld~ ' ~J~di';~~~éà~w;:10S5E -~ 
• d d SI' d 3cceitélr outro medicamento.5 oele a e u -rlourao en- I. VemJc-sc em tOdas, as pharmacias e Drogarias rio· , Nesta Capital ha scmpõe CONTRATOSSE em deposito nad S t ~ ~se e or 810S i 

De accôrdo com a Direetoria desta sociedade c o fi s- I 
cal do governo Federal no ~io Grande d~ St:1, foral~l trans
fe ridos os dias dos sorteios das . senes ~.pl'eVlsora) c 
-Porlo Alegrense" respect ivamente para os dias 20 c. 21 1 
de cada mez, a partir do proximo mez de Feve reiro. 

_ _ _ o GOMPANHlA DENAVEGAÇÃO 
«LLOYD BRASILEIRO " 

PAQUETE -' I 
CODllllandunte Ca!){'I!a l 

E' esperado do sul no dia 28 
do corr~Rte e sahira depois de 
sua indisperiSiVei demora para 
Paranagu;j, SàJl lflS e Rio dc .I a· 
neiro. 

Recehc cargas, encomm ~ndas, 
valores e passageiros. 

l -NOTA: Avisamn~ an~ in

Li cenciado pelo D. N. da SauofJ 
Pl1blícll., 90h n. 423, em 3- 4 - 1R99. 

Edital 
Caixa. Beneficente dos Em, 

oregados do Ministerio da 
Fazenda no Estado de S, 
Catharina. 

2a. Convocação 
De ordem da Olrectoria convi

do 05 5rs. socios desta Caixa 
para a reunião de assernbléa geral, 
a realisar· se no dia 3 de Fevereiro 
vindouro, ás on1.e (11) boras, na 
séde do CLub Doze de Agosto, 
nesta Capital . afim de eleger-se a 
nova Directoria nos termos do art· 
85 dos Estatutos. 

Florianopolis, 19 de ,Janeiro de 
1924 . 

o ,. Secretario. 
Tertuliano Gonçalves 

teres~adf)~ <]lW é ~xVI·e~!1Ia· 

mente I)roh i bh1a a venda 

de passagen~ a bordo nu 

fazerem qualquPl' melhoria 

n3S pa,ssngell ~ d e !~a.. )ltua 

la.. clns:se. 

-AVI Sv: - Todo!Jos na.iOll dI> Ci(\.. 

que escala.rem nest l'. porto, fnrfl.r. 

flmbarqnes ri r. rtll'l~!\gr.i ros, cnrgn~ e 

I :nlli7;:n;I~~~, ~~~~c ~~~t:~;I~.(ln Cin. 
\ Infonn:l.\""9 á Praçl\ 1r, (Ie Novem

hro 11' 1 (,j()I,rado), lel~l'holle 11 . 7, 
eo ,lerpç.o lelegraphico Dir<'ctorill 
DYOLJ. l! A~en c in s ~A ' iEL
J..OYD, 

Aos fumantes 
Compram-se as carteiras vasias 

dos afamados cigarros-Kyss·me , 
cAncora s e ·Ulj.. a 20 rs, cada 
carteira. 

Rua Conse!heiõü MaTra 43 

Escrip torin 


Vende-se ~: rs~:~:~: 
em frente a Fabrica de Bord(ldos 
os seguintes moveis: 

:Meia mobilia para sala, aus
triaca; I espelho, 3 quadros; 1 
cama _para casal, 1 guarda~louça; 
1 guarda-comida, 1 bidet,' lava
torio, 1 mt>sa elastica, 1 com
moda · 

Alugà,-se f;c:a~~;: 
dio .a rua Bocayuva 53. Para 
Iratar a rua Conselheiro Mafrà 66, 

\ 
I 
: 

!
i 
liII 

Gastão S, Vieira, 
Testemunhas : jacyntho Lopes, empregado nos 

lcgraphos e Plino Monteiro, negociante. 

ria de Rod olpho Pinto ...Luz. R. Conselheiro Mafra, 132. 

~~~!!5EJt1 :as;g::y~Q"~~ 
E t F ' d 1 t t·S omago, Iga 0, n es mos 

Digestões diíficcis, azia, prisão de ventre, vomitos, en
jôo~ , do res de cabeça , vertigens , dor e peso no estol11ago, 
gastralgias, gastritc::i , hepatites, cnlerites agudas ou chroni
caS-CUJ'am-se com o Elixir eupeptico do Professo r Or. Be
nicio de Abreu- · I calix no fim das refeições. 

Rheumatismo, SYJ)hili~, Iml)Ureza do Sangue 

Eczemas, darlhros, ulceras cbronicas e rebeldes, curall1
se com o antigo e afamado Roh de Summa, de Alfredo de 
Carvalho~-:Milhares de attestados de pessoas curadas. 

'fosse, Bl'OlH;hites, Astllma 
o Peitoral de Juruà, de Alfred o de Carvalho, exclusi

vamente vegetal, é o que 'naior numero de curas reune. 
Innumeros aHestados !Oeuicos e de pessoas curadas o 

aflir mam. . 
Neurasthenia, esgotamento nervoso 
"FRit a de mcmoria, phosphataria, convalescenças das 

moiestias, curam-se com o Hematogenol de Alfredo de 
Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicos 
que tem usado c innumcros allcstados. 

OPILAÇA O-~~~~~~~es~~~~U;J?Ara~~~ eV;I~: 
cal. com o Pbenalol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de 
clITas em todo o Brasi l. facH de usar, não exige purgantes, 

A' venda em todo o Bl'asil 

Deposit;:rios geraes : Alfredo de Carvalho « Cia. 


Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro 

S. Paulo e Minas:·-Nas principaes Drogarias. 


Mediante vale postal se remette pa"ra qualquer

lugar 


.)If_.'JN(.. ,_~m)(';O!(___.,'!I!!,,~~:l':?t_ _ __ _ ~~~)Ot':::.~~~ 
1-'ara fazer boas cor.npl'a!l é preciso pl'i 

m e il'o ler ,os aununcio!l das pl'inclpaes ca
sas commerciaes pnblicados 11'0 ESTADO 

,,~2~'fj~ 

~ tlMA MERCÊ PARA AS MÃ"<\ " , 


A "JTttuliNC C!UJt/;rclIglt" ~ o \~ nU:! ~ ;\(lr Ult,:tl\ellto para 11. culH. 
D~vcsci' empregada desde a m.!l"tenra inr.'lnl'ia. E ('onhedda e usada 
em todo o mundo, Conserva a CH:I. (" ~ ~ m:tO' m~eias e rapid:l!'neht~ 
allivill as excoriayões. queimaduu5. chagAS e roda, as irritaçãe.menores da fc1k. Insistam em recebera"f/ttulinc CIIlJl!ór~Ngh " 

come originalmente. acon~cio~ada e ve;am que tem o nome da: 

B. • ~', . ,$E~ROUCR MFC. CO.CHE
-- . -- .. 'CC-..elclatdl) 

j . : ',ê:. DTeRI tema llOJmI.lil 

I i~~ EM TODAS AS,DROOARJAS e PHARMAClAl- , 


, foi " 
App. D. N. S. P. sob n. 255, de 17-10- 1914 

ACURA DA SYPHIUS 
e suas manifestações: Rheumatismo, 

Eczemas, Ulceras, Tumores, 
Escrophulas, Rachitismo, Dores nos 

ossos e musculos, Dores de 
cabeça, continuas, etc.; cO!1segue-se 

infallivelmento com O 

LLTETYL 
O unico especifico adoptado nos 

Hospitaes do Exercito e da Marinha. 


Milhares de curas tem realisMO 

(W.Ç~...-@ 

Encontra· se em qualquer pharmaoia 
~~ 

A gente c depositario nesta Capital e no 
Paraná: li'rancisco C. :Souzu. Piuto, 
Rua Traj ano 

Empresa Nacional de 

Nav~aQiio Hotlllck., 


PAQUETE 

MAX 
Sahirá pa ra 
L~guna, no 
dIa 27 ~("o 
corrente as 

, 9 l~oras da 
nOIte. 

~ Receb~ pas 
s a g e I r os, 

v;;!ores, .encom~cndas. e cargas 
pelo trapiche Rita Mana. 

PAQUETE 

. ANNA 
E' esperado do N"1:" fe dia 28 do 

corrente e sahirá no dia lOde Fe
vereiro 25 7 horas da manhã, 

n. 2, sobrado . florianopolis. 

Irmandade do Divino Espirito 
Santo e Asylo de Orphãs 
Autorisado pelo Conselho Ad

ministrativo desta Corporação, 
faço pUblico que , nesta SeCrel!!

~adi~ c;n~a; ~:v~~:1~tep~:!~~~~ 
recebem-se propostas, em carta 
fachada, para a construcção de 
205 metros de muro nf'cessa rios 
ao fechamento da chacara do 
Asyla de Orphãs fa ze ndo fren
te á Avenida Emilio Blurn. 

Os interessados poderão obter 
os precisos esclarecimentos do~ 
Srs. Alvaro Tolt>ntino, Firmino 
Costa. Manoel do Nascimento 

~~~~Jo~ ~~es~~r~f~~~t~~~~X~e~: 
lhadamente. 

Secretaria da Irmandade do 
Divino Espirito Santo e Asylo 

Itajahy, S. Francisco, San- de Orphãs, 23 de]aneiro de 1924. 
Rio de Janeiro . O Secretario 

encommcndas, Ml\uoel Pedro da Siba Juniol· 
e pelo Irapiche 'Edital 

TOflli) publico que, durante to
do o corrente mês, se procede nes
ta Thesout:aria à cobrança des 
'seguintes impostos: Ambulantes, 

. , . I Vehiculos e .l'ublicidade.
Oa,sa Preclsa.se. ,aIUg. a"I' .Thes.our.•ri3 da SUPê.,rintendC, ncia 

. uma casa : para Municipal de Florianopolis. em 2 
peq uena ramll1a. preferlndo~se li de ,-Janeiro de "JD24;'; 
beira-mar. InformaçOes, eUatel ., ; O tbcsoureiro 
Macedo., com, P. Mana. A;ntoulo C~?l~o ,Plnto 
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