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:. - M~itas senhoras,-' nol 
seus trabalhos domesticos, 
nas· suas lides caseiras, 
são, com frequencia, ata
cadas de cansaço, ,dores 
nas cadeiras, nas costas, 
nas pernas, peso na icabe
ça, perturbações da vista, 
dormencias, palpitações do 
coração, dores no ventre e 
no estomago,-sem que pos
sam atinar com a origem 
desses males. Não conhe
cendo a causa dt! taes pade-) 
cimentos, as senhoras logo 
os attribuem a fadigas phy
sicas ou a excessos de tra
balho. Entretanto, \ não é 
assim. Todos esses !males 
provêm de uma causa uni

•ca: Doenças do Utero ~ e 
' dos Ovarios. " : \ .,o:(j, 
li. 	 O uso d'''A Saude da Mu-" 
lher" é o melhor trata
mento que uma Senhora 
pode ~a:z;er em beneficio ,do 
Utero e dos O.varios. . ~\'> 

A "Saude da Mulher' '. é : 

um remedipsegu.ro.para,éls ' 

flores-brM·c,.as,a~có1Jc:~~ 
uterillas'~~;;!i .ttspens6..e~Làs . 
regr~!i dplot"Qsas.!, ~ faltâe 
a escassez ,:de re-gras ~ os; 
incommodos da .edade cri~' ;.. 
tici:t, emfim; tódas às Do~ ' 

~H@@~~$~:ÜfllH~@ fi!pças do Uferôe dos Ova-. 
crios. ~~*~~~~~_~'o" 

.I ', ! M.:adiim(~ Giovannª ! 
• lnOfUHht._dc ChaJ,éos "-avi_sa : a - sua_: distillct~,çfi~ntel fl ($ 	 App. D. N. S. P . sob 11 . 524 de 6-11 90 11 ,,:l ; 'f: 
... a 12 do corrente para o Ríqondevaeadquirir:um_varj adO,sorr • 	 r o eoN1.'RAT0S8~! /Ij I I .. que não aCf'._eíta aClU31mente -encom._ me.t1da.. s ,. Vj~f? -tCr'.d"... . e'S gU.i ~;~~~I~~~~~~~~~~~~~~~U
• time..".f.O dema.f.,..rJaJ_' p~ra Ch..a. .P.é..os .- Wim-ôc ínsf:;,lIar o ' Seu alC'4 • 	 é de e ....elto seusaCIOo-

J
'\" 1~~;;;~~;;~;;:;;~o.oo.oI 	 o ~====!:!===~.:::..a.:.::l\J::fu::ta~. _u . t.a . 6::~:..==~__ 	 ~. ==- _o . V. t.8_ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'0 E8T4D0 ' Terça-felra', '29 de Janeiro de 1924 · 

I
A annexação de 

Fiume a Italia.-Rio, 
Velhic~ prematura I 

29. Dizem de Fiume que aQue Inferno! noticia de 'annexação á Italia 

.~ DOENii! !foi recebida naquella cidade 
 Em 2 horas lhe aliviará a 

:com um ó ' enthusiasmo indes
Que Soff:rimentos Horriveis! creptivel. 


Horriveisl! 
 FLUXO SEDATINA 
'Liga Operaria B.de 8. Gatharina. .~ - ';h d 
. De ordem do SI' presidente com· Muitos homens e mu. eres e O GRANDE REMEDIO DAS SENHORAS 
munico aos srs. ~s~iados que as idade adulta ficam aba..tldos sob

Idiarias aos 50cios enfermos foram constantes dôres nas cadeiras, lld"- Emprega-se com vantagem nas colicas uteri 
elevadas a 2.8000, dadas as boas con- vosismo e em miseravel estado e nas, .mesmo de partos. por ser energico, calmante, 
diçôes financeiras da Sociedade Fo· depressão. As vezes sentem dôres e na insuficienci;:t menstmal, flores brancas, corri ram ta.mbem elevadas as peuilbes a de ..Jabeça, e~jôo~ e pen~sas oi~f::~ 
16$000 aos socios invalidos e a.•.. l-fldades urmarll\S. Nao c mentos, sendo estas duas ultimas muito c"mmuns 
24$000 30S cégos. soffrendo e ,enva~becendo a~tes. do nas moças ane~icas. 
~Amcia de ordcm d& ar. Presiden- tempo. Os seus fms, os orgaos tm- E' muito efficaz em qua]quer incommodo pro

:e s~~~;~d~ea ~~~~~~é:rGe~~~i~~l~~~ f;~~!~:v~l:e;~rf~C~s.sangue~ es- prio das senhoras, sendo usada com .optimos re
rin que se realizL.rá a I' de teverei· Comer demnl!!, beber demasiado, sultados nos Hospitaes e Maternidades, 

proximo vindouro, para a posse Ifalta de descanço ou preoc?upação, 
nova dirt'ctnria. podem entranquecer os rms. Um VENDE-SE EM TOI)O O BRASIL 

I;-I'f>lifl,. ~9- 1-·~~4U. Nev('~ ~~:~~~~ie ~~'~~~I~~,i~!~de~~~at6~~b:~ Ap. D. ~. S, p, em 28-6~1915, sob .n. 6~ 
I' ~1'(,1·('tari() 8. cansar desordens nos rlll.s. A lle·1 ~~!II!IIIIIIII!~lI\IIiiII~~~!!ítI~~~~~~~~~~ 

. 	 gli~encia em attelldel-os púde con-I' 
dU7.ir!\ males mais !oIerim~. As PI lTIDA Sr"ICIAL iO 14 regressou L ULAS 010: FOSTER toem nuxi ll' 1.1 . ! 

H.egressou I~ol~tem. em ~X-' !,~a(~~, :~:~II~lt:~ dI' ]W~~OI.~, perguu

ce llel1tc~ condlcço(~S , uo dls- Approvadn 1'f'la D, N.•le Hnú(](' FAZEM ANNOS 1I0JE: 

tricto de Santo Antonio onde Publica, em ,t de Novembro Je 

esteve acampado, o 14' Ba- 1 916, soou. IH:). 81'118: Maria de Bittencourt Ba~ 


plista , Maria Francisca de (' am
talhão de Caçadores. ~~------~..., pos Roberg e Maria Vianna deA refer;da unidade do 1108- PILULAS DE FOSTER Souza. 


Leia: REGULADOR GESTEIRA , • uo;,. so exercito, chegou á cidade PARA OS RINS Stas: Alayde Ramos. Maria 

Remediõ qu~ cura o Catarro do UterQ, a", Inflamações do ás 19 horas, sob o com mando 1\ venda em todas as rharmadas Luiza Osorio e Francisca Carpes. 


r- Utero,a Fral!U ~l3. do U:ero. a Anemia, a Palidez e a Ama- Srs: Ernesto Medeiros, AdaJ
. "liu'o do> >t",,,,., Tom.", do """, a; H.momgi" 1do sr. telwn lc-cOTOllel Alfre- FOSTER.McCLELLAN Ca. 

do Utero, as Dores e Colicas do Utú{O, as Dores dos 


I I 	
I 

Ido Fonseca, cOOltJ1andante da Caixa pO$tal JOG2
O.arios, as lo'lenstruaç;;f>S Exage:a~ds e Muito Fortes ou 	 ~:ri~e:~~~aEUc~~:~e!M~~~!~n~~:~ j 
Muito Demoradas, as Dores da Menstrua ção. a Falta de Guarnição. Rio (le .1a1l(~iro mingos Salles Porto, Gumerein-

Mensttuação. a Suspensão da Menstruação, a Pouca 

Mcnstrua<::"o, a Hysleria e os Ataques Nervosos, a Quêda 

011 Descidl. do Utero, os Abortos e as Hemorroidas das I " ,'. '" Delegado de Biguassú ~~r~~nS:lJI~op~~~rr~s e o ioven 

Senhoras! I \ ,\tIOS d',IS ,'Olll O sr Indlo Fernandes, foi 


~ ... ('olieas \nomeado para exercer o cal'- Cp.l. (~amlIOS .Junior 

Leia Ainda: UTERINA li o unico Remedio que I 1 Faz aonos hoje o nosso estio 


- go de Delegado Especial, (O mado conterraneo sr. coronel Leo-I 

Antigos e Recentes das Senhoras, as Rara era a semana que nâo pas- l11unJclpio de BlguassiJ. nardo jorge de Campos Jun:--

cu~r:!IlCRs. ~ !; Corrimentos 

'I 

Purgações e a Blenorragia da Mulher!! sava vanos dl<1S com cohcas m- - - antigo notaria desta capita;UI~ I 
S6! Só! Só e Somente Uterba ê ' fe~tinaes, sendo obrigad~ a tomar Mussolinl oftel"cce membro da Com missão Executi

que cura o Máu Cheiro e o Fétido dos Ilaudano e outros rer.Jed lOs forles tllU banquete.-Rio, 29. va do Partido Republicano Ca-
Ipara acalmar as dores. Duravam A . d R Mus. Iharinensc.
!já ml1ito tempo meus incommo- n~~nClal11 e ama que. ..O Estado-, associand,)-se ás 

Toda Senhora deve ter sempre em tua casa algunt jdos dos intestlOns sem encontrar solim /)ff~rec~u,_ 110 palaclO de manifestações de sympalhia que

Vidr.:= d~ UTER!NA e ' outro;; de 


Corrimentos e das Flores Brancas! 

Ia cura de meus padecimentos Venezé.', a JllISSao da Yugo· o anniversariante receberá hoh'. 

REGULAõõ'i""GESTEIRA ri Qua.ndo tive o feliz enseto de ex- Slovaquia, um jantar em que envia-lhe as suas felicitaçOes . 


b;;;smpe~~+I~",xJ'li~M~A~NHTt tomaram parte ~s ministerlos, VIMaNTES 
INlt.LMANN com as quaes fi- altos funccJOnar1?s do Estado CBJ.ltào {'arlns '.l':mloi~ 

Lic. pelo D. N. de S. P. sob n. 132 _______ qLJejlivreemcurtoes~::I(;odetem- eoutras personalidades. .A~I~~~~~ h~~;~~] ~~!~inf.~q~~~~ Licenciado nelo D. N. da SllIl rl e 

Fa.~ecimellt~ de UIU 1 O caso da. J oal heria ~~i~~~v~e~~~eifnf~~!~~~s. eM~~~: lerraneo sr. capitão Carlos Trom- Publica, sob n·. 423, em 3~4-1899. 
a.lmlraJ)~e.,-RlO., 29. Fal-I Baler mãe que soffria muito do estoma- C urando sempre powskyTaulvis,commandante do 
leceu .hontem repentmamente I Ficou definitivamen,le consta- go tendo m~s digestões e pr~são Espontaneamente venho tornar 13° Batalhão, de JOim·iJle. As autorhhules 80:' 

f) almirante Alfredo Cordo- ; lado. que ao sr. Tobias Banio, de ventre, ficcu egualmellte lIVre ~~~i~~lgp~lft~~~l ~~~~~f~. ~~~~~~ .Joio (;on~..ah'os \'ieti~tn,s estão ala.l"
nel PetiL ipro.fessor de ling_uas, de nado· de s.eus achaque!) com o uso ex- de ler sido accomettldo pela m- Regressou de sua viagem ao lnadas.-Rio, 29. Informa-

o seu enterramento real i-I nahdade russa . naC' ~abcm ahs(~- clusrvo das PILULAS ANTI-pVS fluenza hespanhola, ft.. atacado de norfe do paiz, o sr•.João Gonçal- çàes c11cgadas de Mosco\\ 
t h - ~ lutamente. as suspeIta!:. da poh- PEPTICAS DE O. HEINZELM uma pertinaz tOsse, que não cedia ves d . d I d' t 'd d 

zou-se. es.a man a. com eX-I cia e de um empregado da firma MANN. Satisfeitissima com esses aos muitos XétTOpes indicados par.a • o commerClO es a praça. lzem que as au on a es 

traordmano acompanhamen- Baier. resultados envio-lhes esta. auto- esse fim aconselhado por um aml ' FALJ...ECIIUENTO «sovienstc\.s» estão alarmadas 

to. O referido sr., conforme fam- sando-os a fazerem d'ella o uso go ti:, .uso apen.as de 2 vidros do 'l'te.wCel. Pire~ Uelto com a agitação que começou 
. -- Ibem firou provado,. ~x:rce hf1n- que Ihe~ convier. , . ~r~g!g:~~~in;~~lt~r~:;im~ :í~~o !~~ NCI distri~lo do Rio Tavares. a manifestar-se 110 seio dn 
O MontepIo vai construir um radamente a sua pruflssao, entre- . Maria Lopes FoutoOla contro-me completamente curado. onde resIdia ha longo tempo. exercito, depois çla morte de 


Predio gan~o-se, nas hor.a5 vaga.s,. ao RIO ,qra~?e: . . .Jorge Daher falJeceu hontem, o sr· lenente- Lenine 

. .. servIço de confecçao de dlstrCQS O~:'H.R'.r\(,.:AO UTI[,. As vel- Residente no Casino Rio Oran. coronel Manoel Pires BeUo, ve-' . 


O .Monteplo dos FUnCCl?nanOS para joias de praIa, '!l0tiv~ por- (hHI~mls Pl1ulas do <Ir,.Oscn,r dt'o terano da Guerra do Paraguay. O n~l11ero de ~us~ettos, 
Bubhco.s do Estado, abnu C~)Jl- ; Que esteve na Joalherra Baler. Hell1z~l?Dann tcm os VldrOH Pom Ap. D. G. S. P. sob o n. 165 Dono de uma bravura inexce- manda1l0s para. a Slbena, al1
c~~~e~cl~'o~~~~n~~~zod~e ;~ d;~:: I . -- ;,~~:~"~:eI',~~;:~:~~~ ::;;~o~r~~~: de 18-3-1!l14. d~vel e de um m~gnanimo cora- gmenta dia a dia.. 
~·o n"l'llldo Hcrmano Lp.brnkllhl, trada~O.H, comrosta pOI'~'rre8Cohl'{\H çao, o coronel Pires BeIJo, que 

I - , I 't r-o lendo perdido a caderneta da gntrelaçadas... C SA tanto se salientou na guerra con-
Os fcon~orr~~ es deposl aa~- Caixa Economica desta Capital, Em todas as pharlllacia::; e dro- A tra Lopez, em defesa da patria -- - -~~ -- - ----

nos ~o res soc,O esouro u1T3 c fe- sob n. 10900, de sua proprieda- garias. . . Aluga-Se uma com lodo COll- ultrajada, voltou a residir no Rio 
ç:1o _e 200 J em apo ce~ _, de, pede a Quem a tiver encon- Agentes Geraes:SllvaJGomes~ Ora. farto na rua José Veiga n. 47 Tavares, gozando a sympathia -O seoultamento do cadaver 
dE'r~iS o~ esta oa~s.. provarao .. 'I tndo, o obsequiu de entregai-a Rua I' de Março, 151-Rro (Avenida Hercilio Luz). Trata-se de todos pela sua reconhecida do coronel Pires Bello, re"lizou
sua Idonelda~e profiSSIOnal e apre- na rcdacção deste jornal. FormuJa e nome approvados no Largo Fagundes n. 8. bondade. se hontcm à tarde. com grande
~~~~~ã~scf~~~~d~~steedi~~ nÊ~~~ .- - em ~ de Novembro de 1893, sob _ O seu valor militar attestam~ .acompanhamento. . 
t d I e Municioal. 'lOS despojos de Ma- o n 81. Osveuclmclltosnao no as medalhas que. bonrosaw cO Estat1~- envia aos. seus 
a oa. noel Bar'.'a(las. _ Rio, 	 reclamados. _ Rio, 29. me"te ostentava ;1O pe:to. p?!.rentes sent!das condolenCI<IS. 

O Conselho do Tra- 29. Reali za-se na proxima Oes~otejro Aiello Netto Respondendoa uma consulta liiiiifliii~iiiiiiiiiiiifimi~~ 
balho.-Rio, 29. Reune-se sexta-feira o enterro dos des- A convite do se. Comman- o contador geral da Rep~- ~ 
hoje o Conselho Nacional do pojos do consul Manoel Bar, . G blica declarou que os venCl-
Trabalho, afim de eleger os radas, victima do terremoto dante da uarnição, o eSCQ- mentoR não reclamadas, do NOVO MEDICAMENTO 

l ã teiro Raphael Aiello Netto, . . d d
membros da sua directoria no ap o. que está fazendo á pé, o raid exerc,lclo passa o, e,vem ser CAPSULAS DE 
para o actual exerClClO. recolhl.dosádelegencJa.flscal, DORYU'EDI'NAc, '. D t' t s, Paulo-Porto Alegre, hos· de accordo como codlgo de 	 I .J . 

Irurgla en 18 a pedou-se nO quartel da 3a' t bTd d 	 .,
lJevolve-seodinhell'o Maria Pa88eI'IlIO Wlldl Bateria Isolada de Artiiharia con a 11 a e. 	 ' 

a q'uem fizer uso do .PEITO~· d' l' f ]' t I ã 
RAL 1!OUSSELET:o e não alcan- :~~s~e:d;~~ir~s ~n~~<l~~enC~r~e~te~ de Costa. Rheumatismo syphilitico 
çar 'o resultado desejado. Mais de de que a mesma vap. fechar seu Curou-se de l:henmatismo 81w o mais poderoso e efflcaz !las dores:~~e~e~s~u~o i~:::~e,f::r:~::~u~ Gabinete Dentario Co mbatei a VOs~nstil.a(lão pldlltico com oEJixir de Noguel de cabeça. e dedentes,constlpaçãb,
incontestavel efficacla do ..PElTO-	 . Combate I a vossa constipação ra, dI!) Pharm_ Chlm João da SlIw g'rlppe iIlf.luflllza e nevralgia.RAL ROUSSELET- em todos ~s O candidato üos ua- Combatel a vosse tosse. Combaw va Silveira, conforme declara em 	 ,' o ' ,;, 
casos de TOSSES, ó8 dos maIs clonalistas allemães ' lei-as com o Peitoral de Cereja carta o sr. DlOarte Neves, ft!sr 

~'l1!~il~b.niDkC8js~~~~T. :~!. -Rio; 29.. Dizem de BerJi~ do Dr. Ayer e vencereis. (7, f:pteem.G,lJaraH~guetá~S~ Pauw Não ataca 'o coração 

s~p.ra a IÓ.dO..•.s:.L ...<. m ...tt~n- lque o p noer. ei~Ól .0 . ...a . . .s na.ciona. l.i.stas .. reten- rohabilita.ro.sB, 	 O mais delicado estomago a t~lera 
~;:'~c~,f~~ij~' O~.~IM'õ'RXt~~aO~ dem apresentar a candidatura V . ÊnÍprego de Capital 
USSELET,,; , sem que;vos ,darão do generalVon Se~het á pre- · O . ~e.go'cia'n·tê ' 1â11ido, " no dO~~,~:r'eR:~I!sa,'~~~~ ~~eie&:: EM TODAS AS BOASPHARMACIAS 
ruuct:g.~~aI~~daqu: Iq~e: :S~ramg::g" sidencia d o Reich. mUnlClplO de Porto União' neca, vende-~'e o chalel, n- 15, 	 ) \ 

o 	 I~.A,p.Pm·,oJOvaddoe p••ly.emDb',.Nd'edal922Sa,llde Publica, sob N.:s~rn:[~~~ago esperdlçando vos- i 8.\1}ÃO EI,~llICo.-A m.or- Tufib Teres Guerios,requere~ casa n' 17 e um chalel de madelJa VO'I N 

O G • P b 165 . t d 1 ti d 11 U ao jujz de direito ~~quella ~~:n~ec~"ju~d:e~~8m~~.terrenos a .......................
deAfs..J.-'i914.S ; , 50 o n, h~~~ ~:Se~h~~ml:Ja~~ e, ~ comarca, a sua rehablhtação. Para Iratar na rua C, Marra tl. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. _ ' . .' . . ' Ljc. sob ' o N . ' l85 em ~~'::"'1889 fi' em 9-10 1897. Lio. por Deofelo Imperial em 18_12;- -1s1l . 

doDR', EDu:ARDO .FRAl~ÇA '~?;· - l OS DOI8 JUII'TOI! REPIlE8ENTAlI I· CAROBA E MANACA' de HoUanda . 


para' a cura -externa, _- .effiCaZi de >feridas; -'darthros suores. féti~os~ quéda dos I _': O mBAL .DO TBA.1.ABENTO I ~reparado pelo Or. Eduardo França . 


cabe~l~sE~r~;:!q~:rA~~~i~!ad~aJoerl:~;A~;~~ti~~~mu~~~u~;.$i~~~fe;a~rl.tad() -·· - IJ~J.~eço de cada ~m 3$600 I O rei dos depuÍ'~1 vos rf:~~a:is~~~ r~~~~~~~ d~~~:~~~~~s, Impureza dO" sangue, 

Unicos depositarios no Brasil: ARAUJO FREITAS & C. - Rua dos .e>S•• ,Ped(o,,94 '-"' Rio de Janeiro--""'NiI EoirÍlpà : C. EABA e A. MANZONI - MILÃO _ . ITAlIA 

Congl'essodejol'ua- A necessidade .de ,. ,O, rOl1"bo ' ' fi 4W,L 'B EX'' 'd'a' J"o~llherl"u, ' U {'(ELSIOR
listas.·..Rio, 29. Com g rau· 11m accol'do com a I ' 	 ., li .., . 'U : 
~!So~~:~~a~~ i't::~ft",;;~~:s~ ~;;~~~il~;~~~~e~~~~~ ~o:~l Omysterloso chapéo pl'eto . · \ '~.' s~:tá,ç;;LIBERArL "'~~.•.,' 
primeiro Congresso do Syu· MacDonaldcompl'ehendeque J. J;::lle(\e~a:·.,~ ela. ~tmita('l,ª<': 
dicato de Jornalistas que um accordo com a França é A policia que .tudo descortina, .. Càpita~·:30o:'l0 • . 
collaboram com O governo' nescessario. . Illudiu·me e illudiu·se desta vez:·- 2501'; premios por mez.-50:o t·Ji~:íi · :&$ooo 
na obra de reconstruçãO ha-' O «Morning Po~h pondera Seguindo a pista errada do freguez, Desde OntllbTO\-d~ : .,t92~ está>a,evo_. __ __do~\o " to.~~"_. das 

. d· 	 mellsalidà~~~ ,pagas aos ;·Sf,:Ü~' pr~s~*,istas, -~ ;. 
_ 0iona.1 que sena para eseJar que o Perdeu tempo gastando gazolina . accrcs~i~o~do ju,Í'e :.d.e 10 ;ol~'>~: '. 

Estiveram presentes o sr. primeiro ministro secompe- Total devolvido Rs.:· 37o:õ ·oO$ooo · 
j\In~solini e '0 ministro de netrasse melhorda situação. Supponho ser defeito da retina.) Resultado do -Soi.teio.~~-·. ... __.. ''''' :''' 
Coloni•• Vedergosi , que 1'0· . De quem esse tl'abalhotão bem fez, realisado em:il7 de D e zembl'Odl),::;I:923 
ram muito 'It"da m atlos. Fumem os excellentes ci- Ou então um m vsterio ba talvez. 

garros Ancora. q ue são os Mystel'io COlll o' qual ninguem atina. Numero ccntemplaa.o,," 'a~.e15 
ema recommcndnção do mi~ melhores. Titulos contemplados pelo .novo plan~: ' . 

nist ro da ,Instiça.-Rio. 29. O Tudo faz crêr que O in trepido ladrão, No. 22.615 10:000$000 
ministro da Just iça lem enviado "I'rco "Núvo HO",I'znnta" Muda de côrcs, qual camaleao No. 22.616 2:00C$000 
repetidos officios às repartições li E l' b No 22.617 	 1:000$000 
que lhe estão subordinadas, re- Estreará hoje, á5 20,30 na pa)'a prova eu (lgO sem l'e uço;.-- ]No: 22.618 500$000 
commendando que .não excedam. Praça Genera l 050rio. o Hontem, o propri" ,Est a do» deu noticia Nos. 22.619 a 22.621 (3) 400~000 1:200$000 
~~J;;~~r~~~~n~::r~I~~' a C0I1SI ' gr~nde circo "Novo Horizo n- Colh ida de um al?:ente de' policia., Nos. 22.622 a 22.627 (6) 200$000 1:200$000 

_ _ t e . Que. o "chapeopl'eto>t ransfol'lTIou·seem <nISso!' Nos. 22.628 a 22.642 (15) 100$0'00 1:500$000 
(:111'" 1[(Ila ,",>1 O seu etenc.. , sobejamt'nle Nos, 22.643 a 22.742 .(100) 50$OOr 5:000$000 

(I ~r. E<lg" "i,, .l,,~.· Pc· conheclllo, na Amenca do 2!)··· 1·..0~4, l\IAN Nos. :<2,743 a 23.122 (380) 20$000 7:600$000 
re.ira. " " .,\o,· iantc "<I' ('al'i' I S ~) L Col:, ~oe-se .d" artIstas de - ·i' - llsodo toh,gl'apho potai! () 1l1ellin() {Ie S Nos. 23.123 a 25.1 22 (2000) 10$00020:000$;)00 
nl1an lia. l ~aIIH\. tl COII l)om dt' fi. conhecido mel lto. . delego('.ões do 'l'l'ibllnl\l de Con- ~ anto 2[,08 premios no valor total de Us. 50:000$000 
uma n\cera lI .... ;, (tn1l 0~. ('om No prograrnma de 11 0Je es- tas - Rio , 29. O director secreta- Antonio PORTO ALEGRE, 27 DE DEZEMBRO DE 1923. 
o u~o dI' 11m f.t" fra~('o do t~lO . indu id os l1umcros sen- ri.o d.o Tr i bun~1 de Contas dir!- J. J. RECENA & Cia. , Limitada..n:c:~oni;oT~:~~~lOL~;~~r:2mo 
A.nt in·a l (lo dI". "Jfa('hado . saclonaes e alguns dos quaes glU as delegaçoes do mes,-"o tn- QllUnJo eu P.l"fI pc(}mm in')' uma C - O 
.. 	 ~ d esconhecidos da nossa pla- bunal nos Estados uma clrctilar, preta velha 'Iue húvill em casa c"n. A~EN Â 


.
 '\ 	 111'" .,1. 11(' '.' r."." ',(.,". téa reco:" mendan~? que S() deverão tava -no~ ltiRtortnR, a mim e aofol meus A Lista contendo todos os titulos contemplados por ordem de 
-...... fazer uso offlclal do tclegrapho innflOfoIinhos. localidades acha-~e á disposição dos interessados em nosso 

R!/\ . ~ ~I. A k!'!·'\!";-IO IH( ·:-.:ié::a- . --- - _ • em casos de ahsolu ta urgcnCl3 e Eram ~P.1l1\,fP. ('Ou lOS Ja ilmnr.f\ Escriptorio- C'eral, Rua tJoão Pinto, 5 B- Caixa. 
na "\ll J.nn1lrr,:-' . 'Ol!".llIlUn;{''' ' A. nHH'tc d,-~ ~(~III_ ~lC 'que os tc:cgiammas expcdido$, I .Fi~.r ' . ' la S'-';; hfl.r,a Drarnt.i n.hr, "ij d~1 Post~tl n~ S. Agente-geral: Arthnl" Nagib Nahas 
• IH' 1l~ j;-.I" ' '':'< 1('~:J~' ;; (""oh- l>~()Yoca UI aJ" f esta- ao cont,~:1rIo da _presente rccom- ,l ,~~o!!~uho c MfU"l~~ 11:11' onvl:\I~~~ ('m- NOTA- O proximo ::.orteio da Serie Libera l (Novo plano) será rea-
I. ,. , . .,c'; ';- \'" ('OPS tUl'hnl('uta s (nu mend~~.IO,. serao . pagos pelos 1Jf.\eIWIOR~ SP.1Il l,l";l'I nmU\~\lm('nto, lisado nod ia 26de Janeiro proximo. 

llU.lUl/ll , p t:' I :-' ..... \ •. I, ...'1 I.l co :~ ' I. R' ' H) 0· - funcclonanos. medlJnl1l desconto aI'! hoc~a~ aherta." llll cmOçao. AVISO- Commullicamosaos nossos prestamistas que não nos res
b/llIll:! 1""\',,1(1('lon:l]"Ia .In ~(l- u{" 1 I ~n .- 10 , ... : Ize_m em folha de pagamento. O COnfllltf'1'! h~Vlfl.m "' lO 'lue a, vp- Iha. ponsabilisamos pelas faltas dos nossos cobradores, devendo 
1\('1'al j->rrl-i,l<l. de Be rlr. n~ ql~e . a tll.vl~lgaçao - - -, 1~~e~~~t:n:~n~:~~cd:IV:~!~~S:t~l~t:~ por isso, quan~o ".ão procurados,effectuarem seus pagamentos 

" r lli!",):"' dp:-;f'rton'.~ 1:" 1>el- da nO~lc~a lcfe renk a morte ))e G~AÇA . ' c.dal!ossa curios l~ade, iUl "i llgja -llos TA-=-~~o:~~ord~c~lg~r~()~ova lei em vi or.desde aneiro de 1920 
d e::; (:n tl",' ~IHR\l1-S" ;\S 1, )1"<: 3:-: de LelllJl c provocOl.I g randes A I.oolol! 'lua s~fll em de mole..tl.as hl~tol"lt.s sem tcnOllJação, .:gozando. NO t d os premios soffrem O descont;dé lOoloJpara pagamen~ 
iega.:::,>, alI; .g;' nd,: I} Uf' (I~ re- C turb~~entas mafllfestações, ~(~l , ~;~ll~ , ca~J~:'~~~~'~'hr~~t;I~~1l,a, g;r;~: ~i:~~~~llse que de"pcrtava e não Im- t~ ~; imp?sto .resl!ectivo. "" " 
\"Ol ll (' jODt11"iO!'l t( ·m r'cHenCifl. IprOmO\. rdas pelos elemcntos OH Irll'lU('7.I\ P\~IIUOllllr, ensino de! Assim o (lue, algumas ve~s , 1,or _ ~Ia.lS. llüorlna.<.~oes na sede a. . . 
d" \-ivere~. "xtrerlllslas gl'açll Illf~ remed'G. flue os cm·ará em exemplo, cOlltava a hilltol"ia de UOI 1b8-IO Llâ lc:> ia e llliQ10-108

I . pOIlC....S dms. i\lanOlI'; ennereço fi. Ma-I cvllductor d~ patos q'lc atl 'aveSSOH . \, • ~ ", ~I) , 
-- - - i ria G. dI'; Andr!\/J/', travo do Q.tmr- riacho e esperava sentado 11m3 1,"'- J<:ntl~reço t elegl'ftpblCO RI',CF.N A-Caixa Postal 11. 8-:l-OI HOS 

Pl'O'U ("SSa. I tel, ~I . São Panlo . tira. que as aves' passasem 
!I 

o arrOio: Telepbone 1086, Central 

Uma senhora que soffreu lo.n- I ~ - -- Eram tanta":' ~ue.o rapAzin ho espe - PO Ll,TO--.1\.LEGRE 


~~t~~n~fcsa ~eu~o;ri~~~ brrc;:,l~,U ~~ . - Se~ente d e Cebola d,e h~~;~ ~~:~r!:i~:::~i~. de Jo b, durante ' . , ' ... ," 
rebelde e perti naz tosse, IH.• piolltl fla mmaçúes e purgações. COL Tenenfe, vendem Costa & I,. 0tJ patos, a passar, a palisal", 11. To~n M~x VCIU ~o Novament~ a retul ma 
cumprimen to de uma promessa LYRIO MOURA BRASil. (nome Carvalho. ' P"''' , , p,,,,,.... Brasli.- Rlo,29. A bOldo ortographlca na Aca 
offerece.m-se a ensinar gratuila~ ~~:~~!~d~)d roE~ri~~das as phar- __ ra~::~e ponto suspendia a ~ua Ufir· <l? <lVestria". passou pelo demia 
meryfe a~ peSS0 3S que s?lfrem - g-_~ Uetl'ibnindo uma gentileza - Quando, ao cabo do.! alguns mil1l1 ' RIO, com destlllo a Bue~os Nas rodas bem informada-
de Idenllco ma l o rcmed lo que j • Rio, 29. O Prefeilo municipal r€ - tos, nOS!:la impaciencil, irritada A.C - Aires odirector da Fox-Flhn, d· ' " A . s , 
a~ curou. Pedc~s~ as pessoas C~- ! _A J~a ..(~ !lt., dos h'rl'~- cebeu ('(lmmllnicação official, por c?llsa va~a com os . 1': rJe~o il:l, .M~l·ia? ue ~ntrevi stado, disse que !Z~l~l que academIa Bra
rtdosas transmlth relll esta nO!I - \ VUU'IOS 1" glczes ·-~Rlo intermedlO da le gação da Suecia .~ depOIS? cUa I"CIl.pond ln pa(' hor· q d f t T M' Is tl elra de Letras promette 
da aos 9-ue sQffrem: Car las à 29. E' optimlsla a i mprcssâ~ de que o consel bo 1'1lunicipal d~ I"elltll: ' . o . ~ra~ e ar IS ~ 01.11 IX agoranovamente 'o plano da 
SrA.. Ade~la Ro.:ha, caixa posta l geral nos ci rculas ferro - via- .:idade 1e Goltendeinrg deliberou IL~~s:::~n. mcomUd. Delxt>lu ()~ vlsltalá l? BraSil mUlt~ bre· reforma ortographica com a 
142. 	PortO Alegre. _ II rios inglezes, a respeito da dar 0dl.lOme de ~{iO d~ Jrneir.~ a P O ~stu.do, no dia 29. ~baucou ~ ~e, e aiu, p~crmanecera por publicaçã-O d, e um diccionario. 

Fanp(~ i1l1ento terminação da paredc. :-et~Maria.. h. ' .to' ongo em =-_ ~ - ~~aerHa~e~~~lI iç:~~e h~m~~~gle~ a Cop
E' II h .' I P á t ' . n -uo. '.tmn liltnna mUI Ifi-	 ~~.;x~..>X€~·~~~ 

H ,,"'("Pll untem .CIO "li a arcce quc ser a con en- que recebeu du governo brasllel- teressante, sobre ° nvi$o myst.erioso Cnrado com oELIXIR DE lNHAME ~ . ~ 
r csi .-\r:oc"ta a 1"11 :1 I ruguay \ da resf, lvicl a d ent ro de bre- ro, por .occasillo das feslas do feito a um menino de :.JILUt.O Antonio t~. DESEllBARG.lOOn ~ 
n. : ~~. O~I". A lIg~l ~tO ~rl'n do- vc prazo. centenano. 1.: :::r~!~~'inab~eI~:r~:~o~: :~fe~~~I~ l\:lOLESTIAS SIPHIUTICAS ~ Salvio de 8~': Gonzaga ~ 
za. eX -C( 11Ol1lCn' Jantc- n('sí.a. .' - - . . -- IIOS. 110 melhor da festo, a perguntar ~ C %"j 
praça. I ~A 1·~_H~n·nH~, da. pO]I- ~O:$~!~&Y"@_~~~ Ib~ de b.oeca ~bert...: . ~. DESEl\IBARGADOR K1 

O ':'H'PU\tHIII !'ntodo sf>1i ca- e.l~" ('~ lvll.-~ro, 29. Reu- Z~~ .f!. depOIS, b~"n? Ede~OIs?" 	 ~ . . . ~ ~ 
1 . I ' _. h . .. . 16 nru-se a (·olll ml ssão encarre· '.fi ~.] •.1'.1"1.,.~l-~ ,' ~ra, !:Ie~hOl red~etor. Ent.;1o o rlt.· 	 li'.) .Jose .t\IthUI BOlteux~	 ~ 
(aver I~;l 17.011 se O.1 e a :-i I ~ ~ :.J.. _ ... r-)'. ~ pazlllho ViO uma. Visão que lhe com- ~i*! ;.j
ho!"n :-; no Cemitf'l" ioPl1h\ i(~o. gada d~ estuda r e e laborar ~) 11 ®:I municou haver,. mn certo local, um • ADVOGADOS ~k 
A ()~ S( ·II ,.; parpntl'os t'IH :a- um pro]cctn de reforma da ~"" __ ~ t.llesollJ'06S'':Olldldo, vã..., ao 10('61, fa- :~ no Crune, Clvel e, sobretu- ~ 

I I · .• r ia civil ~. . . . . ~ zem escav:4çôc~, Cllcont.r,\m uma p·)r-	 do, Commerclàl , em qualquer :.) 
m ()s ('_0111 () t.nc,a~. po IC. ~ D~uhfl"lc,o l\l?d,cmal. . ~ ta mysteriosa. fechada por uma gra n- • comarca do Estado e nesta -r 

__ ._ . - _. .~~ O ,Unlco . qun eVIta. ti. Oarm e ~ de pedra c... o.r:nbon·se 11. historiJ\? @ ~ap,tal.onde br.cveI1}ente abn ~ 
Sorte Grande O 1l11nlstro nuda. r e - ~ o I?ao.haht,o. ~ ISl10 C311tla·nos a mp.l1mn imprrls, ~ raoo seu escnptono. ~ 

Bilhe t e Jl' aH2!~ . SC)lV(~lI aind.u : - FUo, 29. ~ ~{I~:~dd/!~OO;,O~IL~~ ~~~~ ; :!~n~n~n~~i~:;~~e8::'II~:~f!~odde l~l: 	 Esta~~~~I~~~~~;:~arina ~ 
05 srs_ La Poria & Vlscontl •. Cons ta que o 1111111stro da ma ~ D&pOSlto: PharmaCII\ do. FiI. @} atà o 5, volume nos dissi!ElSO o sr. , . li 

concession.l!ios da Lo!cria do Irinha nad a resolveu de defi- »X<~~.4fo~~~ Mello, desclnaoh:dol'amente: Antonio .Alld.·é I .@ y',~~.:@;@~..\~ 
Estado de S.anta Ca!harma. pa- nilivo sobre os ped idos de re- O t b"1l d . - - o (). volume.. ora, e verdade, o Operario residente c conhecidis-I --: 
garam por mtermcdlO dos seus f 1 . ' t- d d S .~a a I~~ ;9 c:nIllU8S~o 6' volume ext.mUlou-se, simo na Cidade de Uberaba-Minas., A fulldn.ça.o de l,lIU 
corrcspond;; iitcs e~ S3n!oS, srs- orma (e varro~ capl aes e .o pen o~'.- 10 . .' com"1IS~ 	 App D. N. S. P. sob u· 255. de! o·...ani1 .... ll..... ~nti-.H.. 
A. Morgadfl & Irmãot O bil hele corveta c capltãcs~tene ntes, sQ.o de pl.'nto~ cheflad~ por Oa- O Clmpeo POfllido 17- I,j-HH4. . . F.... t ................ ...d........ •........ . 

nO 3929, oremiado com 50 contos em virtude da autorização, wes le~lizo~ a sua ullrma ~essao _ _ __ or ~ grup<? .. e co.mn~~rcl-
de .reis n'a extracção de 25 do vo~ada pclo Congresso e in. ~~rl~!~'S, Visto ter de segUIr para Mallifostaçõ6!J 11e pezar pela O ac(~or(lo -entre a antes~ mdustn.aes. e pohtlc~s 
c~~~n~~, ê~n:~i ~Iex~~~;~o!o:~ c1U1da no orçamento da Ma- A primeira reunião na capital m.orte tl0 '1'lIeopIl1l0 ,Braga. Ita.Iia e a. Yugo Sla- aca?am ~e orga.msar no RIO 
~iliO Cachoeira ç n~ i1h <:t Santo rinha. aJlemã serA na Quarta~feira _ RiCO. 29. Informam de LIsboa que via,~-Rio, 29-. Opaparece- ut~a ~~c;e~a1·~_ ~?gymacom
Amaro cuio b1ihete ertencia ao Os peritos ' mostram·se extre- a amara dos Deputados appro- b·eu a visita .: de Pachirnck e o ~qpl a - rl!~I_S~ , ~t - .~ _.. .. 
re art~ deSla capital,P !l. IIOVO mllli~t~o dos. od1'8n- mamente optimistas, manifestan- vou um voto pe.zar pela mo~te N· t ht h .' 2.qOO.OOO OOO;i-;. :pp:r~' . a fun

p _ ~_. gepos 11.3 PoIOD1a.~RIO, 2~. O do contentamento pera singular do grande escflplor Theophllo In (\ C .. ' . _. ' dação do grandé-:~:matutino 
Apo1ices ao portad OI' ex~embalxad ~r e futuro m!mslro unidade de vistas que reinQu du- Braga. . Sua. ~a":tlcl,~9_~. _"m~,~l!~stou -"D iano Pop lar." ·~~ ' . 

( , dos eXH~ngelro.s da Poloma sr. rante os trabalhos. . Os seus fu neraes foram feitos aos vlsl~ant~s :_a ~ sJt~; grande :- .. ' . U "f ' ~~J.a~ ma~ 
JAYME vou'ro vende 50.con- Zan.ayskl, _continua, enfermo em _ _ Iá expen.sas do ~s~ado. " satisfação oi á nte-:' c·-ó:_~i.·~tcordo .~Hl;~;as Já foram .~1~~I~tdas. 

tos de apo.lces estaduaes, J~ros Paris e. na? podera . regressa.r a Fumem os c ·garros KISS- DepOIS dos mmlstros VlSlta- 'tal _ -sla '-o 'c ~ q .'-úé'- disse .'.:.'J. ---~ ~','-.:
de 6 0/'" ao portador, da Lei n. V.. rsovla Sl"ao daq UI a 15 dias. _ I . remo ~orpo será exposto na Ca- 1 O.. YP~oc -. v , - .-- ':p .' • - . . '. --I 

1038.de t91 5 (denominadas Phi· . Esso diPI?mal' polonez lem M!" que , sao de deliCIosa m,ara dos Depu!ados ou no edi. ter~ , .o" S,PVi!I• .saluJ~r~s~lfel' IA 3A.UDE DA. MU,LlillR \ 
JiplO.as). SIdo mUIto VISitado. mlstura~i... fleio da municipalidade. tos Rar~a" a paz do mundo. . cura doc"'ç•• d<! -,Ufl:lf! . _ . 	 - . '. . ; 

-* 

ANTARCTiCA 
E ~á ~~mDan~ia · ANTAR~TI~,BAMB'tT];tQ"01DZA 

,·/.{'·~_~~_wnml______________~--- .: _~-IIIIIIi---. 	 ..... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:JiplO.as
http:mend~~.IO


" 

c O m p a n,h i a A n t a .r C I i,c a P aill i 5 I a 
"e",li.s ~ Antar ct .ca. Ham b Ul'gue....z.a.... .,. CLARA; Un lã.o, IBebl"das "e-' &1-01 GINGER-ALE, AGUA TONICA DE QUININO " 

... 	 Mu nch e u , ESCURA; Cu lmbacbe Pretlnb a, PRETA , ~ ...... ". ' - 0 - LICORES E XAROPES - 0- ", .: 

~ .. '.. '.. GEL:ADEIR.ÂS MARCA PERFEITA ~ ACIDu CARBONICO " ., 
DÍ:âIGIE PEDIDOS A Arman~p Blum, F E.A.ÇA J.5 DE NOVEJY.[EEO N . J. F LOEI ANOFOLIS 

.... -,- ' . -. " - , . 	 . ":-
(lue' fati, o seU· doutor1-~ 

'Quando v. S. tem indigestão, e 
vai ao doutor, que faz elle? ElIe 
receita o melhor remedio que 
conhece. Na vinte e cinco 8IlJ\OS 

.traz o Dr: Richards receitava o 
melhor remedio d<> mundo para 
a dYlpepsia e indigestão. ElIe 
chamou a esta receita 

PRSTIlBDS ~~, llCHgBDS 

I 	 li 

porque estava orgll !/t050 de .sua 1, 1 

\ médicína. Durante vinle e cinco i 
annos essa medicina têm sid? a .!\I 
primeira do mundo; durante vmle II 
e cinco annos .lIa têm curado dys. 
pepoia e indigesllio, " Que faria o 
seu doutor? ElIe receitar.lhe.hia 
Pastilhas do Dr. Richards: Com. 
pr',as hojé ao aéu droguísta e 
6c.rã bom. 

Ap." D.-N. s. P., n. 301, 7-11-1 90~ . 

- -DE-

Sta. Catharina 
Distribue 7;')'1. em premios 


1 de Fevereiro cle 1924 ás 14 horas 

148' Extração-Plano T 


IH.OOO BIU1ETES A H$nc>c) 144:(I(}(J$OnO 
MENOS 25 .1' 3I j:{)l l(i$OOO 

75 '1. EM PREMIOS IOK :O()O~OOO 

PREMIOS 
premio de 	 ] 0:000>000 

J:OüOSOOO 
2:500BOOG 

i 2:000$000 
1 1:500:\000 

10 premios .. 5005 
30 250$ 

55 100. 


100 
 50$ 
1400 20$ 28:0005000 
900 2 ~T A. dos 1",2",3", 4" e 

5" premios a 205 18:000,000 

2500 PREMIOS RS, 
OS bilhetes são divididos em decimos 

A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece 
direcção do Socio ANGELO M, LAPORTA, que foi 

durante 6 annos socio·gerente da Loteria do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Bilhetes a venda em toda a parte 
Os concessionarios La Pori.a & Viscollti 
Administração-Rua Deodoro ll. 4-0 

FLôRiANOPOLIS 
,N. B. 	Os socios componentes da firma concessionaria da 

Loteria de Santa Catharina, não fazem parte de 
outras emprezas lotericas. 

y~.r~.rJ!Z;r.cAZ'L'nnr"ír Edital 
§ ". !t.. I ti J 1 ~ Tom/') publico que, durante.to-
I'! 111'. lIIIarl!UD IIUftft IIDllr ti do o co".nte mês, se procede "05
M ___"I__ª-__ ~i.' ta The50uraria à cobrança dCls 

~ - ADVOGADO . t~~?~~t~! ~m/uo~~~r~a~~~bulantcs, 
§. Acceita causas em quaes- ~ The50uraria da 'Supcrintendencia.s quer comarcas do Estado. " Municip,al de FI~ríanopolis. em 2 
8 Escríptorio: Florianopo- de JaneIro de 1.J24. 

§ Iis, Rua Esteves Junio:;!.J O tbe.ourei~o 
Ica:,.~ , Antonio Coelho Pinto 
~ª,'i»-~ 

Aos 	 fumantes
De.lgiiliO Deutra Filho ~ 

" Compram*se as carteiras vasias 
@ Rosa S~l1es de LesaR dos afamados cígarros-Kyss.me',I

apresentam-senGivos. ~:r~:i~~~" e ,cLiIi.. a 20 rs. cada 
24-1·924 .~ . I' Rua Conselheiro: Mafra 43 


®->~ .. Escriptorio 


Quando oedirem CONTRA1 aSSE 
I1ledicamento. 

C11l tod:lS as pharmac:ias e Drogarias no 
ha scmpre CONTRATOSSE em deposito na 

Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra. 132. 

Estomago, Figado, Intestinos 
Digestões difficeis, azia, prisão de ventre, vomitos, en

jôos, dores de cabeça, verti gens, dor e peso no estomago. 
gastralgias, ga:itritcs, hepatites, enterites agudas ou chroni
cas-curam-se com o Elixir eupeptico do Professor Or. Be
nlcio de Abreu-· I calix no fim das refeições. 

JUlcumatislllo, 8Yl'hili~, Impureza do Sangue 

Eczemas, darthros, ulceras chronicas e rebeldes, curam
se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 
Carvalho--illi1hares de attcstados de pessoas curadas. 

Tosse. Bl'Ollchites, Asthma 
o Peitoral de Jur!.là, de Alfredo de Carvalho, exclusi

vamente vegetal, é o que 'llaior numero de curas reune. 
lnnumeros attestados medicos e óe pessoas curadas o 

affirmaru. 
Neurasthenia, esgotamento nervoso 
J.'alta de memoria, phosphataria, convalescenças das 

molcstias, curam-se com o Hematogenol de Alfredo de 
Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicos 
que tem usado e innumcros attestados. 

OPILAç"\ 0-~~~';:,~es~~~~U';lr~i\ r.Pp~~ eV;f~: 
caz com o Phcnatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de 

curas em todo o. Brasil. facil de usar, não exige purgantes. 


A' venda em todo o Brasil 

Depositarios geraes: Alfredo de Carvalho & Cia. 


Rua 20 de Abril, 16 -Rio, de Janeiro 

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


!!edlante va.le posta) fie remette para qualquer
lugar 

Para fazer boas compras é preciso 1))'1
meiro ler os allunncios das pl'lncipaes ca
gas commerciaes publicados u'O EsrrAllO 

:~ ,~'r',,,,..:;,\ /~'"\ 1. . . 'A
!!i
" 

' 

"Ia; ~ ""{e 

C#~SÊâROU&~
~EPAnRtGA 

Ê~~~:~~~~~~:~'~~b';" ' ,\ .. P'u li., CkmbmgA" 
Brrl1l((I Prrjil1nl1dn para a CUlis,pc!lo: c a;ntlacomoung~:mo>ételicada. 
m~nte arom;\ti7,a-;!a c ~ "'nada a pc1 k . Exper.ment!!m.na e vento quão 
macias o:: llnas mamerã.l a sua cara c mao~. Jnsir.t'ilm em rcceber a 
.. l'auI,1( ClurrhrQl."rlt" r amo origin ll.11T1t~ntc acondicionada e vejam 
que tcm o nome da: . 

y(lar. (;7;::edlMONrW( ., 

PHARMACJAS 

Acu nA n& synl~1I J(\
KIl 1111 t'f i"LI~Im un 11.11 U 

e suas manifestaçõeA: Rheumatismo, 
Eczemas, Ulceras, Tumores, 

Escrophulas, Rachitismo, Dores nos 
ossos e I11US..;u ios, Dores de 

cabeça, continuas, etc., cO'1segue-se 
infallivelmento com o 

Ll}ETYL
O unico especifico adoptado nos 

Hospltaes do Exercito e da Marinha. 


Milhares de curas tem realisado 

~.h?) 

Encontra·se em qualqner pharmauia 
~~ , 

A gente e depositario nesta Capital e no 
Paraná: Fra.ncisco C. Souza. Pinto 
Rua Trajano n. 2, sobrado, Florianopolis: 

Vende-se ~:. c1':~~!. Edital 
pias acommodações e fundos Caixa BenefIcente. ?OS. Em-
para o mar, á rua Quintino 80. pregados do MlIlIsteno da 
cayuva n. 29. Fazenda no Estado de S, 

Uma espaçosa casa para ne· Catharina. 
gado á rua João Pinto n. 14.com 2a.. CODvocacão 
tundos para o Caes Liberdade, De ordem da Directória convi
optimo lucal para negocio. do os Srs:_ socios desta Caixa 

Um peqlleno predio à rua Car- para a, reumao de assembléa ~eral. 
los Gomes n. 9. la. reallsar· se no dia 3 de Fevereiro 

Para tratar á rua Fernando vll1douro. ás om:e (11) horas, na 
M .. 26 séde do Club Ooz.e de Agosto. 

acnaao n. . 1nesta ~apital: afim de eleger-se a 
; nova Dlrectona nos termos do art' 

Vende-se ~~ r~~:n~!~: 85f1~r~a~~~~~i~o,s·J9 de .Janeiro de 
em frente a Fabrica de Bordados 19".4. I 

os seguintes moveis: O ,. Secretario. 
Meia mobilia para sala, aus- rrel'tulinno Gonçnhcs 

triaca; 1 espdilo, 3 quadros; I 
cama para casal, I guarda-louça; Aluga-se o magni
1,guarda-comida, I bidet, 1 lava fico pre
torio, I mesa elastica, 1 com dio a rua Bocayuva 53. Para 
moda· tratar a rua Conselheiro Mafra 66. 

-.v__~~~w.<'> Casa Precisa'se alugar 
uma casa para 

cBoiei 
Pelo ID8tit;!:c~~ do Rio de Maçedol>, com':'.~assa.

[~ Guarda-livl'oSNe ~ . ..1veq.uena Informações,
'. re..lerindo.se aGustav.o . ves beira-mar,famil1'a,. ,. p, . 

Encarre2'a*se de ' abertura e y~ ' ,. "·d' , ~ . . Duas c:a
continuaçã(; de escriptas, ba- ·iIt eo, ell!se Sais sitas 
lanço:- 'etc; · -, " ':1.'.~ R' TI d , ,' ,'. .

Rua Fcrnando , 'Machado~ 19. ". ,ua ra enle~ , nS..36~ ~.6 , A,
Florianopolis'...>, ' para ver e tralar ' no «Salão . do 

í5 " Commerclo ' ,a R.ua Felippe Sch-. 
~ mldt n; 10. , 

I i Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lerindo.se
http:Exper.ment!!m.na
http:c�garros-Kyss.me
http:durante.to
http:GEL:ADEIR.�S



