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o NOVO DOTi BI,F] PHAE'l'ON 
Estylo aperfeí ç'.oad0.. linhas lll:d~ elegantes e aspecto baixo çOlls tiluem os característi
cos principaos do DOlll,lo Plladon Farei Moderno. 

Tndas estas modiiicaçücs sào o resultado do augmento lla a ltura. do radiador. O ca
puz foi alargado e desce em graciosa curva até encontrar a coborta do cofre (esta foi 
tambem ampliada), to rnand o mais longas as linhas da çcarrosserie,.. 

Alêm disso, destacam-se a elegante capota e o para-brisa inclinado. . I 
A· apparencia externa do carro deu-se mais um toque de remate, collocando-se uma ..~~~ . .~. ~""~1 
chapa na base do radiador em ligaç:ío com as abas internas dos guarda-lamas, o que re O emplastl'o -=!'" p,XCELSIORr!: 

cllra o rheu:until"mo . (lS"spepsi.a.;'alça sobreo1üdo ü âGibaiiitil t;' da par:e dianteira -do vehiculo. Todos os carros ForeI r:BStllma, nrlemill, c:tt!l.rrho, lle-I 

:1cham-se providos desta nova fwça. t"vralgia, r.liirr<; 110 NlI":lI:iio, rifl~. 
~ fig-ad o. pnl mü('<; ~ int""lillOs. 
r.onÜtdas, eofIm~hwhe. I'(,rrt\lOutro mel horamento resu!t<1nfe do alargamento d o capuz se observa no augmcilto do ; sóes e otltra~ enl'enn itlaJes frUe.. 

espaço para a s pem;]!; dos occllpantes dr, assento dianteiro, o que pl:oporciona · maior ,~~~:1f.ír:n~T mt'll jl' nmeut~s p:der~ 
contnrto para as viagens. C _.i>-, . 

Procu re obter informações sobre o ~ cs~t~ °e l~~\~~a ~~~rl~~:~~l ~~~~t~~ 
j..Jo pe:la sci(!o('ia mC'.di~a'íPLANO FORD DE PAGAMENTOS SEMANAES 
~ ~ Uni('o a"po"il :1rio·(""n~Dirija-sa j Agl',wia }'ORU Antm'isa.<1a Brnsil, Ambrosio Lameiro. 

Mais proxima Rio d e Janeiro 4. , 
-----_._~~--_._---

fleitora! Jé !h~im l)I~lot~m 
l .. . 

Licença n. 511 de 26 de Março de 1906 
o habH clinico pelolcllse e di sfincto secretario do dou· 


to CENTRO MEUrCO. medico do hospital cia. Santa Casa 

ue Pelotas, Dr. Francisco Simôes Lopes, assim ex pende 

sua opinião acerca do • J!leitoral de ARgico PeJotensc»: 


ilhno. Sr. Eduardo C. Sequcira As pessoas d'edade avançada acham que as 
Os re sultados :nequivocos por mim constantemente ob


titi o. com O excclleute "Peitoral de Anzico,. preparado 

nesta cidade sob a vossa direcção. levam-me a expontanca
 Pequenas Pilulas de Reuter 
mente apregoar as SUtiS virtudcs tlH~ rapeuticas e a aconselhai 
o confiante em tocas as moJestia:'> do apparelllO rcspirato !5ão o unico .remeclio de confiança para asrio, acompanhados de tosse. Sobre esta, a sua acção exer 

ce-se dI?; um modo tão efficaz e promplO, que não se deve 'oenças communs tacs como desarranjos. do 

hesitar cm preferil-o a qualquer preparado congenerc extran · 
 ligado. dóres de cabeça, biliosidade, etc. 
geiro. 


Apreciador das su as Não devem {aI Lar em "Denhuma ea..,,",,- lic {amilia.

estou certo de Que o 

ba de merecer dos 


Pelotas, 2 de 


Marcas l'ecommendndas 
dos 

CHA.:nU'l'OS POOClt: 
COl\'lMERCIAL, Aft'ic3nos, Vaidade, 

PO]ler, ANGELA, Cecilia, 

. REGENTE, Ca(;ador, Uismarclr,

VàNADIOL ~Iinas, Geraes, 

CIGAURIL1I6S l.IAVAN'EZl~S, 

. SI V. S. l: .comettldo_dc .dor dS cabeea. doen te &., ou"f. 
do~ elc., "010 confie R ~c.~o q"l! ~ rcmedlo que I h ~ ~<:OllSC·· 

Ih.tam w"ode .e~ bom. A. 'lIude l 3-.sua mell~or fortuna. IIOr 

lua nlo faça IcntativlI"; e cllperle ncills .rrisc:adll~ Corn,l!Z'a os 

verdadeiros' Comprimidos ~Bl\y e,.- de As pitina. c";IImados :lill'orlt 
BAVASPIR IN A, em sua emb.llloz\j:cm o ri lflna t, Identificados pela 

CRUZ 8AVER. Si V. S. n lo qUCf compr.r um tubo inteiro, 

que lhe d'. ~m urro enveloppe ITllnSpllrente, hY3 1cnico 
e : hermellcamente fechado, dois comprimidos de 
BAYASPI~INA (ComDrim !dos_Bayer~dc As pirina). 

" 

De vv. 55. alto. obro 

(A~s.) Affonso Henrique Velloso 


O ,VERMJOL RIOS. de Chrisphn A. Rios--Venni 

~F.°I~~~He~it~ i~~:f~~~?:O~a:e~~~~asJn~~dn~~nt~s Ph~~: 
macias e Drogarias do Bnlsil. Depositarias: Silva Gomes « Comp. Rua I' de Março 149 c 151--Rio fie Janeiro. 
(Bulias em Porlueuez. Hcspanhol, Italiano, francez, 

Ingl.z e Allemmo) 
Evitem as imilações e falsificações, exigindo 

sempre Vermiol Rios, de Ghrispim A. Rios. 
Lic. sob o Ir 445 em 3 1 -3~1905 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para syptillis e molestias da pene recommenda-se o ELI

lXlR 9ht , o mala euergtco ilepurath"o e al1fi~yphi1ihco 
 mais b·,ilh.·......,t ••rtb'ilo.
conhecid..o, .de acçj10 p.rompta e immediata em lúdos os 

casos de il'beumatit.nto. cBchexia, ulccrM, vegetações, 
 gcraçao 

InOarnaÇiies . dOll ollim.. dores nos ossos e em todo e 
 neoses e gosa 


to nas nossas rodas litterarias, 

quatõeÉi!ixi.rrgr::Gé .dain:!I~~o~;~)~;:~i~~a~OleStiaS da . on~e é multo aca tado e queridO. 
p:.elle, cl)ma. erupluges, daf'thrcis, eC7.~ma8 , . fe~ídas .bra· ' A imprensa de !10ssa terra de

vas, espinHas e deve ser u!'ado seUl d e nIO)·"· sêmpre' ve riao pe'quenos serviços a AlU


na Fl(~res. qUI! é um dos seus
quó Elf~;el~e éU~n~~r:t~d~C:,d:~);:~;:~'::';arlll"ei" mais asslduos e dedicados colla
Galvl\o ,'I<; Cla.-Av. São João': 145- 8 . Pllulo boradores. 


em 21 - 2-9 sob c. 26. 
 '--'P""'I"""L""U:-:":L~A~S=-,- ~.o,:·~~f~oq~~e:!;e:~n~ohO~;~ 
A propo. l\o d. r.blOuçlo do 

Neo-SaluJ'bn.- Ri o, 4. T endo o / . ', -; , ANTI B IlIOSAS ~:~~~~'! rl~~~~o:;'~:~I~':I~;g~ 
pepartamento da Saude P.ublica Navegantes deu o caixa da Oar- . d e DOAN de sympalhla que vai receber ho· 

l~formado que as Alfa ndeg~s.de Conforme haviamos previsto, pela falta, da quantia fi. Venda nas PhaTmaclas ~~nOe:iS~i~c~~~ n~:I~f:,tu:~s~:snl~~: 
dl~ersl)s listados IEm permlttldo foi grande e extr~ordinario o bri- , na imporlancia a re_ço modico ) nhas, as suas mais sincér3!1 e af
a mtroducça:,~ no mercado do pre Ihalltismo da festividade de Nos- conlos 'de reis. 

fOSTER-McCUEtlAN CO. fectuosas felicitações : 
parado c.Neo';Salv.a,~sau. se~.0.5 sa Senhora ctos Navegantes. hon~ J :o~~~,~~I~~~I:~~t~ foi o facfo Cah::a do Correio 1062 
necessanos. r~qulSItOS de .Ieglh- tem realizada nesta capital. j ( ás autoridades po Rio de Janeiro 
l!Ii~ad e, ú mIDlstro da Justiça 50- A's 10 horas, foi rezada missa liciaes de Laguna, que se apres
h~ltou ao da .Faz~nda providen- solenne com sermão ao evange- laram para descobrir O paradeiro 
elas, no se.n~ldo de ser urgente- lho e canticos religiosos· da quantia. Escoteiro Raphael Rug""nio Spogan"ib
m~nte cohlbld.o tal abuso, deter~ A's 16 horas saiu a procissão, As referidôs autoridades. bem Netto e 
mIRando aos mspectores das al- via maritima. como a3 desta capital, estão cren senhora 
f~nE!egas que sô autorizem a re- A imagem de l'(:l S'" t d tliâ1i,..d b participam aos parentes e 
tlfada daquelle producto quando gantes embarcou eSNã~ ~~~t~~terer S~du: ~obuerf~ pessoas de suas relações o 
t~verem rotulas em fóra, ~o escaler da nasci mente de seu filho 'Vel

sono com a dDeclaração de I Ladil3vam e seguiam 3 dades de Laguna seguio hoje Theatro Alvaro de Brusque, 1- 2- 1924. 
mesmo . epartamento. cação principal que para '''lueIla Cidade sulma no O destemido .. raidman- Circo Novo Horizonte 
ser conslf1erado contrabando OSlimage:r.. innumel'as chatas e, reboc~~Jor "João Fellppe- ~ sr. sobre os altos E: nobres 

RCJlizou-se sabbada, com ex-od~.,e., ~n.~o eS!lverem ne~5a5 con-I chas e dezenas de pequenas em- major Fernando Machadd Vieira, escotísmo e descreverá a sua vla
fraordinaria assistencia, mais umh;1,;ve~. b arcaçiJes. . Idelegado de POIiC'3 desta capi- gem até esta ,-apitaI. 


-- O magl11(lco corteJo. segUl.o tal -Raphael Netto proseglllrá 
 I ",""c••cu"" dI} Circo t Novo Ho· 
Promessa por mar ate o Trapiche MUnJ- S S foi aquplla cidade por seu crald. depOIS de amanha es-

Uma senhora que soffreu lon- clpal. à Praça 15, onde a Imagem oróem do sr dr C~efe de' Poli- tamto a sua parlida marcad-a para be, d~~~rEiaanh~~I~u~o~~I~~i~~ e~:: 
gos annos de hornvel bronchlte desembarcau Cla, para dirigir o lnquento aI! ás 8 horas. tista Juvenal Pimenta, esteve á 

a5thmahca e uma sua Irmã, de CiS~~~mqou~spee~c~ r!eg: l~aaaçaP~~' 1 aberto. • Move".s zPoo.rvPerleço ra contento geral em todos os tra
rebelde e pertinaz tosse, nt, pio 1 u . r u . r , -- A festa 11e N. Sru. dos balhos. 

cumprimento de uma promessa (ad::> da S.upe.f1ntendencla), Ruas Fumem os excellentes ci- gSlItes.-P. Alegre, 4. de-se os seguintes movei~: O espectaculo foi inicíado com 

oiferecem-se a ensinar gratuita~ Te,~ent~ ~llvelrai A.lv aro ~e Car~ garras A n(~ora cue são os ram Aoolem as festas de mobilia de sala de jantar, um excellente numero de equi
mente ás pessoas que soffrem va, .0, ~s eves .. Ur! lOr e ocayu 11 - i Senhora dos Navegantes. posta de 1 buffet, 1 etaj~re, rb . d b t t 

de identico mal o remedio que va, ~~m grande acompanhamento me lQres. Tom ,tniln parte na mesa elastica e fi cadeiras com ~u~f~~o~ que agra ou as an e ao 

as curou. Pede-se ás pessoas ca- de fle~s . . - - maritima 70 embarcações grandes costas e assento de couro. Uma A assistencla tambem não re
ridosas ir.:msmittirem esla no~i- AposJ recolheu-toe a Imagem V I O d T . d S e cerca de 200 pequenas. mobilia de quarto comp st d I 

cia aos que soffrem. Cartas l à á capella ~: S. Sebastião,. na anerava r eID. aroeIra e • I' guarda-casaca, 1'. guard~-v~Sti: ~:te~Fo~gf a:l:oÔe~te;.U,iZIrr;:I~ 
Sr&. Adelia Rocha, caixa postal I d~ ora, on de se ve~lera. FranCISCo Geentenario do nascimento do, uma ~enteadelra, uma ç"m- Roma, nos seus excellentes tra
142. Porto Alegre. b:nb;~I~la~~J~~C~ d~r~~~s:~~ I de Silveira de Souza moda, 1 hldet (todos com espe" balhas olympicos, cIOWL1 Pimen-

O nosso comlllercio talhão e força Publica. ÇO~;id~rda~l\e~~ d~~~iss~~~is~r~ O dia ae IIo·e assignala o cen- lhOS) e uma ~am~ para casal. To- ta , á Cangiquinha, o interessante 
tenario do nascJimento do illustre ddoersnoos ~ntOeYmelSosuacoo ~esoestylo mo- meni.no, qu~ bastante ~iverti.u o 

em ]923.-Rio, 4. A Directoria toclos os irmãos mezarios, para conselheiroJoãoSilveira de Souza p .... publiCO, e fmalmente a gracIOsaA 

de Estatistka Commercial destrj- Victorias do feminismo reunirem -se quarta· feira , fi do cor- a cuja memoria Santa Catharina Ver e tratar a tua loureiro n. 2. artista <'l~nziryha Pimanta 9ue çan 
buiu um bo~etim re!erente ao nos Acaba de ser approvada pelo ~~ntN'o::al~g~j~a~a~~ a~~i'~iii~~~ri~ rende o mais justo preito de sau- lou, com "!UJta graça, dlver~as 
50. co~merclO ex.tenor. nos onze governo espanhol um dec;et.o leitura do prpjecto de reforma do dade. pelo muito que elle fez em O proc~sso .:~ntra o "Col'rejo c.ançonetas e uma canção patno
pnme!r05 mezes de 1923. IconcedendO ás mulheres o dlrel- nOS50 compromisso. prol da nossa terra. da Manh.l.-. -· .Rlo.4. O advogado tlca. . 

Verifica-se que nesse periodo to de ser eleitores e elegíveis em Consistorio de Ordem Terceira . do dr. EpltaclO Pessoa apresen- O espectaculo terminou a5 
vendemos 2.023.643 toneladas de representaçao proporcional. em Flpolis , 4 de Janeiro de 19.:-!4. }'OI'SOl presos muito!l fUllccio' tou no carlorio da I" vara fede- 20,30 horas, c'Jm o drama, em 
mercadorias, no valor de. • . • O Secretario narios da Alfandega. - P. Aleg:-e, ral appe1lações Sobre os docu- reprise. -O cscravo fiel -
2.927.385 contos e compramos I -- 4. Durante os ultimas dias foram :nentos apresentados pelo qua- Os principaes papeis desem
3.276.5i8 toneladas no valor de Major Eduardo Horn Criança magra, tristo- presos muitos funccionarios da rcflado, junto a sua defeza. penhados no drama couberam lo 
2·051.284 contos. Festeja hoje o seu anniversa- h I d Alfandega, envolvidos no desta)· Juvenal e Nenzinha Pimenta,o f 

~~ntenr~~~I!~iO sr~ ~~j~~ ~~~i~~~ ~n~n~~~~~ti~ qUlté agora o desfalque monta Queixas e reclamações ;e:c~~~~ F~~~o~ ~~ri~inRh;~i~l~a;
W"~","",'=@Y."!lJ_""'~!>©'lt Hom, figura de destaque do nos- Forte até perta de 10 ann"os, em cerca de mil contos. ' Sr. e senll0ra Romula. 

Almerjndn. C. Trouclle so alto commercio, e deputado ao minha filha Noemia, começou a As irivestigaç6es proseguem. Pedem~nos solicitar a attençao -Hontem á noite reatilOu~se 
e Congresso Representativo. perder o appetite, a emmagrecer, de quem de direito para o máo mais um espectacu1o' que esteve' 

Domingos J. Troucbe O iliustre anniversarianle gosa ficar tristont,a e pallida; a nrJSSo Sempre triumphante estado e.m Ql!e se acha a p()~te regularmente concorrido. 
tlsa~i~r:S~a;o~ese;:a ~~i~~~ de geraes sympathias nesta Ca- pedida falitl esforços para comer, Soffrendo de uma forte tosse de mad.~Ha e~lstente em Sepana, -Amanhã O circo . Novo Hori 
de o nascimento de sua filha pital . onde possue um grande nu mas o fastio e a repugnancia á me fazia emmagracer de dia conheCI. a pe o nome de onle lonh:· reali za rá um espectaculo 
LENV MA.RIA. mero de amigos e adl!lirador~s comida eram mais fortes que sua fazendo-me vomitar todos do Bomfaclo. dedicildo aos ciubs de remos 10

Fpolis, 30 -1 - 9Z4. dos quaes,vae receber hOfe as maiS vontade. Usamos àS fortificantes mentos, me impedind(' caes. 
""":l®""~~®<__~."""_~ vivas manifestações de apreço. que nos indicavam mas tivemos o eu teria certamen:t.e::_c.,,__._: ,,_,__c_ O embaixa.or do Ueich em Serà apresentado pela primei
~, O E~tado envia ao distincto ano pezar de ver o pouco ou nenhum não fossem os Plll'is. --·Rio l 4· O governo fran- ra vez, o numero .Foot-ball ca

niversariante sinceros piirabens. resullado . continuando Noemia ~W~fi~r~irRo~~~l:~. O ql!e fi~ocfJm cez allnunciou que receberia nino., em que os contendores, 
A morte do decano dA im com o mesmo fastio e abatimento felicissimo resultado, ficando bom com agrado a nomeação de von c:ies de raça Belga, apresept,iIf

prensa 1r~nc~za.-Rio, 4. Os j::>r cahindo os lindos cabe1Jos que ti· em poucos dias. Hoerch parti embaixador do Reich se-ão Com as cores dos Clubs 
naes publicam o retrato e lamen- mlloiol;rO.,--!{ío. nha e apparecendo a diarrhéa que Razão porque aconselho a em Paris. Nauticos Riachuelo e Martine1Jj.
tam a morte, em Paris. de Ar- da Silva ainda mais a enfraquecia. o seu que soffrem de tosse fazer uso des A nomeaçao é esperada a cada 
thur Meyer ,dírector do ~Gaufois~. minaI da Repu i estado de anemia era tal que só te prodigioso, remedio. momento. 

Tratando d.a sua blOgraphla um relator ia ao ministro da faltava a tosse par.a ser julgada Porto Alegre, 16 de agosto de 
accent~am os Jornaes os grandes tiça, com a descriminaç:io com 11ma tuberculosa; e, creio que este 1017. 
doteS.'f!teJlectuaes . que o.rnavam pleta do movimento da procura· teria sido o seu fim, se não Ii- Paulo Se~efredo Machado. 

vesse recorrido ao Iodolino de Ap. D. G. S. P. sob o n. 1 
5a franceza. __ Orh, ainda a tempo de ver as de 18-3-1914. 

suas forças restabelecerem-se,de

o esplrlto do decano da Impren- daria durante o anno passado. 

o ){aizer rifLoê8t:t. doente.· I~ydio Ca.rdo~o e 8e~ sapparecendo tis'complicaçõesAos fumantes Rio, 4. Oesmêtite~e a nOl icia de 

Compram~s-e 'as carteirí s vasias nko:ta, ·participam aos po.ren- ~eest~~~:;, r:aa~_~:r~~~oc~r , rosada, qúe ó e'--x-1mperador Ouilllerme 


e~ltja graYem~nte enfermo.
dos afamados cígarros-Kyss-me , ~e~a~~=:~~: g: ~~~lh~e~~õ; emfirn a saude; tudo Isso em Ao contrario disse , o ,,1I;mn ' v,<, •••• vcAncora - e · LlIi - a 20 r5 . cada LARDO. pouco tempo, e tllo radlcatmente 
carteira . Que -repu tamos o IOnOLlNO de Kalzer allem:lo estA de 


Rua Conselheiro Marra 43 Fpoli8,31-1-921. ORH o melhor fortificante e re saude, 

-< \ 
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... 

~~~'ªi~E~sc~r~IP~lo~r~in~'iii;;;;~~~~~~~~~~~~1 constituinte e declaramos pu b1i~camenle que a elle devemos a cu· 
ra de nossa filha. 

Santlnlo Alfes Sarmento 
Bagé.
Em todas as pharrnaclas e dro

SuccursaJ do Instituto Commercial do Rio de Janeiro R8rl as.DJplo,.u Offlciae!l de Gurn-da-ll"rO:j Agentes Geraes:SlIva,Gomes &: Cia.EstIo funceíonando os se..gulntes cursos; Gmu:da-l1vroK, Rua I' de Março, J51 .....JRio
Em tres annos. hlmarlo: ~Escola Amcrlcana- . Mclhodos Formula e nonte 3p-provadosinluiliVos. Ensino !laseado nO dos Orupbs Escolafes e accrc9:ci · 
do de estudo.8 prattcoJJ de Jnglez. em 13 de Junho de 1004. sob 

Da:c:t.ylograpjiJa. Applicaçã"o dos 10 deifps. CorrespoJl' .401. 

derrcia cQmme(~al... 
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o CAl\IBro 
E.90 dl_ 6 · 17132 . 36$HO 
Oollar- $$GiO 

. Franco $-!li. 
,. l~ 

VIAJANTESCómmissões arbitraes da 1\.1 1\(ajot" Accacio :;'\loreh'a ancal' 
flludega.""':"'Rio, 4. Foi approvada Regressou de sua viagem ao tuguez, . 
a relaçã.o ·· de empregados,. com Rio, o sr. major' Accacio Moreira, nh~ de porco, 
rrierciantes e indusíriaes que de advogado em nosso fôro e depu- Batat,as nnciouaes,._ I em tecidos para as proximas ícstas
verão compor as com missões ar tado ao Cooaresso Representa- l,,:ranJas~ (ração) •. du~s; 
bitraes da Alfandega de Floria- tivo b ln lo; Carne de vacca de 
nopoli.s. . • Curne verde de P9rC", de SEDAS em todas as qualidades 

Tencntn .10ão Pal\'R Carne 8eMa, de làt kiloj 

Conferencia Se~lIio hoje para a :cgiãO s~r' ~i:~; _g~::;á~sl:t;~~CO~r;iil~~H verdes, Creps Organc1ys 
O distincto escriptor espanhollrana,.o sr. tenente Joao Baptls- . .~~rl"ilh~s secc~s, kiloj Fal'i~a 

sr. dr. Angillo .Y Cavada realiza, Ila Palva. trigo., lulo), ~~lDha d~ ~l\l1d~c.1!. Linhos
rà. amanhã :15 8 horas no Thea- . -- la' ktlo; reJ.Jaopreto, )qlo; .I' el' 

1ro Alvaro de C~f\;lhO, a su.a I CI~:;~:d~~JUC;p~lr~re~~~eral.: ded~or~.ltl;~~:1!~:~lJf~~~,l~:~~2~~~~ pa,ra. vestidosem muitas cores 
segunda conferencia nesta capl- onde acàba de callar grào pela . de porco, .k.ilo; Manteiga .Na
131. .., ' . ,. Faculdade de Direito da Univer-, . kilo; Mussa para aopa, kiloj i.~()ilse · Eta.m.ines 

O rale~roso escnp.tor e Jor~altIS-1 sidade do Rio de Janeiro, o 110S- Mllearr1i~, Iriloj Marmelada, ki!oj 
ta, fa,Hara sobre ..\ mt1ueUClR 0- 50 talentoso conterraneo sr. dr. Matlte, Inl,,; Ovos frescos, dlly.laj 
mmmll no ll1;ll!ltlO e o "fillol' 110 Edmundo Morrira. a quem apre- Pão fresco •. kiloj P~l.itos,. caixD.; .P~i-
nllIJhel' :Hnel'~~. senta~?s oS nossos votos de :;s~~~!~O 'cR.~~~o~~e~J~,; lS~I ; ~~:~~~ 

A' estréa t1e Zacconi.- -Rio. 4. bôas Vindas. _ I,!loj Sal fi.ne, ki.lo; Sabão virl::~m, 
Com gral1d~ exito ~slr~otl. no t 0111110 l\lalhe~I'l)l' t!;~1:;;~~~'kf,~; k{!\~h:;~r~~~~~:'llt~;~;
Theatr~ Lynco o, traglco Italiano Acha.-se nest:\ capital e I ~~u- Cerveja, garrafa, Chopp, litro. 
Zacc0!1" ser,do longamente ar-I' nos ho)('. o prazer .d~ Slla vI~I!a Deixo.m de s:r pren.xa.dlls afl ql\fl~' 

p!3I1dtdo. I OMa.IMnossoeiros. alllmno joven da Escola MI. tidad~9 Jo~ artlgogleemde COIlClIl'rencUlfclel' prccisndo ~~~~~~~~~:~~g~~~~~tg~~~~~~~~~~~~~~~~~{ ;_.~ patrlclO sr. Odlll.o pe!1I. ílUposfljbilida~

Casa Precisa-se alugar lit~. d 'd . ~al~;~n:l:~~i~e~~:ll~~:~'Jo~lT:ln(1harlo~dll- orredAI'! (:?n~ vanla~el's nilf> O pleshicito dó ."'...""".~ 

..uma ca~a para gra eCI os . ' . _ . . . uesto .. r'..(ht.al ~ , l1elll Pl'O' I RiO' 4. Annuncia-Ú 


pequena famllla, preferindo-se a A IDs~flpçao p:ua. a plcsente. . postas que C'.Qnti"ercm apenol' oftere- l 11 
beira-m<!r. Inf~Hm açue:;, (Hotel i'Oicolan (Hi\"(\I1"(\ CllITem·.13. _scrrl mediante. l"eqll.~·lmcll' rimelloo ~e um:! lf*IlC~:rlO sohre n. pro. ~~e ~bfnl~tt!C~ er 
J\'\ac':do", com P. Massél, Regressou de sua vi'lgem a S. t.? com n hl'ma .rI;c?nheClda pOl. not.a- posta llitL\Q barata. 'citog d e 

B~nto. o 00:;50. con ll':rraneo s~. 1'10 pnbhc.o. e dmg,d.o no p~'esldel?te No cnsode n:\o comparecimento de i _ . . 
A {~reeia -me t.er noro ....ahi- Nlc0!au Oliveira, da Pharmacla commlssão de lancbo, mstr~ud~ qimllJ.ur proponente ali :'leu .represen çao d~s~Ja _ Est.(19)IU!C,~ : 

" ~ IPopu lar. a.bo.nadores da. Ido tallte legal, a .apl1l·nç;'io da pr(lpostnI CfI!1stttutndo se em · . : 
Il~te. -R1o',4: Dllem Tde i\the~~as 1 _ .. concurren te e ell.cerl"~r.s.e- corrcrá. a snu. J·cvelia. nomo' . 
que o ex-mlllistro do Intenor I\.a- t';nt·a.s Cal'llozo ua no. Jm 14 . de Fcvcreu'o, ns 12 Serão considerados nüo idoneo ~ __1' I 
fanoarios foi convidado pelo re- Acompanhado de sua exma. horas Jmpl"f'tel'lvdmente..,.. jlf:tO pl'aw de trer. anno>l,. (avim ll' Um ot'fi.cial TelieIitc. 
genfe para formar novo g2binetele5p05a, regressou da estação de ])~ flccOl'do ,c,",,? o al't~go (4~~ -la 505 de 30de AgostrJ de H120), tod os Jicia, mirado 
en-: substituição ao de Ven:zellns, Trombudo municipio de Blume- ~ecçro ~I ~~o Co{hgo de Contnb,bda- OR CO\lC\UTN,fCfl flU I.: tClllHllll rf'c.usn- Elixir (l,~ 

__ 'n::lu n sr 'Enéas Cardozo (,e { u 'mao, a~ propostas \t!~resentn. do a aS!.igll!l.ltll'a de contl"a ctog a (PiE! I 
]) r I V -s (I " ] pil'O ' .. _ . . 01\8 pelos ?oncul"l'cntes, ~e1 1\0 pelos tiverem direit.o em fuce de COflCIIl'rCIl I 

e"\ O ~ .. e o IH 1 F AJ I ECl ilIENTO mesmos I\ijsl~nl'.das e rn~~1Cadas em ci.t pnblica a qlle so l'!ubmctteralll. 
a quem fIzer uso do ~PEITO- · . ~ ... ~ "' .... . toda!'! as png1lla~ e develau. ser en- O pl'Ol)(lllente deve ontJ'osím (h~-

R.-\.L .ROU~SELET~. e não a!ce.n- Por telegranln~a particular sa- tr~g~e~ , I:\cradofl" n aytol'1àade que c1arnr que,,~ slljeitaa 'lIlC o Governo 
ç~r o res~ l .ado desejado, l ..\aI8 de bemos ~';!; falleCldo an!e-~onte~ p~ e~lJ(l~r 1\ concl1I renCJa, . ,je~do e~11 fique com Odireito de. a,.nullar qual 
1.;:):000 pc_soas cO,mpletamente c, a em C:re.:~.urna, o sr. Ohvl!lraJose t les V1aS dll.tadafl e a pl'lmeJra vm quel' conCluneucin, P0i' de~llncbo mo. 
~llda\ en: ~OUC? .te,npo garantem.l- Domingos, pae do sr. Pedro de co~petente~eD~~ seJlado. e. o re!.pe· tivado, se bOlwer .i u~kl causa. 
lnconles.avel elflc.acla do ~PEITO- ! Oliveira, chauffeur nesta capital. CtlVO sel,lo tnutlhzado m. f'!I"Ina l"flgll · (Artigo 740, do Codigo dr (jonta
~~~s :~~~~~~E. J.' ;~ I JoO~o~~~ O SEpultamento do seu cada- lamentaI. hilidade da Ullii'l.o.) .. _ 
eminentes MEDkõs attestam ser 

11 

ver, r~a\lzou-se ante-hontem mes- tnl'°do~~ce~;o~:~~~e ~~.:~~~ :aprp.scn- . Os pro(lon~lIt~s flnJCl:ar-se.b~!o. n 
o .PEITORAL ROUSSELET. que mo, as 16 horas, com g~ande a,) haver pago como negocíanl;eeH- todas asd~m3ls l1lstl"ticçoe~ uPPI.o\'3·1 

s~pera a todos, Lei am com atten- i'lCOmpanI1ame,n!O no CernJterio pecluh:;ta clo gcneJO de qne faz obje- f;1lor avwo tlc 2,t d~ DezclO luo [1 01 

çao O f~h~,to ~!.le acompanha o . d3.quelJa locahdad e. cto n cOl' .llI~ellcJa, unpQstos fede- A mfCI'ida Cl"'ncurrellcia ol:te,leccn'~ 

frasco. eXIJa o ~PEITORAL Rº- I. - r~es c 1~1l~1ICJpfle8 da ~S{l. commer· ao 'Iue pl"eCeitufl a :;ccçãs li Ih ." COIl 
USSELET" sem que vos dant.0 .......~ . ,-I al, , re,atlvoS ao IIltllno semestre cllt'l'Cuci(lg pllblicas Jo Codigo de 


fuu~;g ~~al~'~~~laq~ I~~ ~s~ram:;~ Fa!le~~~ ~~l.r:~\~0114e~~ras em venCido; . . COlltabiliuacle ~:l Uuião. . 

vosso esfoma o es; eiu· a d ~os- I sua r'd . J ' . I b) seI' negoCH!.litc rnatl"lcu ll\df), Na Contadol"la desta Bnttlna, se · ApD. D. N. S. p. sob .H; ' 

50 d;nhe' O g .p lÇ n O 9 .eSI enC la a rua ~eo~orC n, bastando pl!ro.as firmas commel'ciaes rão prcHtadas illform'lç0c.':l JI (I~ dills de 17- 10.- 1914. 
, A' D Ir d S P b lfí-I ,a, eX:tna. sra. d. art~ o fi apresentaç.ão do J'espcct,ivo contra- utcis das n fi:.; 11 hO{'(l.':l. •__ 

de f8-3~1!l14.· . so o n. ):J m~lIl, vlr~uosa ~sposa,. do sr· c.te aocil\.[, .e~trahido pOl"certid1iodos qllart.elem Floriallvpnllf!, :! cle ~'e-
Rlcar.do Comell1,conceltuado hvJ'OS do registro da Junto. Commer ..-ereiro de 1!J24, 

Foi exilndo~o, 4.. Os jor- m~T~~in~~r~~st: ~rs~Y~~ta senha. ~~:I:t~~~~~tad'o ~~~~t~:~i~~ le,t;!~~~t~ l' s~:~!~~~ !~~~2~:I~lso I~~ ~:~:~~f:S 
naes de Ro:na . annunclam qu~ Ja. crueis e pertinazes padeci- de ]uIJelro de 1921, quando for lima Omcial COllto.dol'. 

O executiva communista exilou mentos. sociedade an'lllyma; 

para a Russia o ex-secretario do A ·sua morte causou geral c) que fielmente cumpriu o ulti· 

partido deputado Bombardo. consternação .nesta cal?ilal, ond.e m~'3~~ân~:~~ln dos propollon tesadf:< Vão elcições.Ilh;pul.nr ns 


a sra· d. Mana Comerll era mUI- claroçiio de se sujeitarem por ocea. 
 -.Rio, 4. Informam de Roma que 

Quem perdeu? to esftmada · sião (Ia :lssigllatllra do leilpectivo ter. o deputado republicallo Xep!ani 


O sr, OctaciHo Barreto, achou . O sepultamento do cadaver da mo, para garallUr fi. sua execuçi\.o, ao pUblicou um m;;nifesto declaran

hontem, a r:..ta Conselhe:ro Ma lnditosa senhora. realiza-se . ama- depositv na rozflode 10 010 ntéova. do que se aprcselltará coma car.

fra. em frente á Casa Aurea, um nhã ás 10· horas no Cemiterío 101' de reis 50:ooosooo e de j) 010 90· didato as proximas eJ.::ições. 


alfinete de SenbOfJ que depositou 
 Publico. da mesma im- Igual resolução tomou o 

nesta redacção. 
 A exma. família enluctada en- sobre o f~)l"neai· go ministro Orlando. 


viamos sentidas condoicncias 


De" nma entrevista em I'nris. I ,,;,,;,;;ü,;:~~
li'lI.lS_,_'.... 
-Rio, 4. Di?(~rn de Paris que ú rui'i, combatúr ia úJlizuotill. 
sr. :Tames Darcy: delcgadt? do Rio, 4. Em resposta a uma COI1
Brasil ~ conferenCia lnter!",aclo~af suita do ministro do Exterior o 

kduanelra, concedeu, ao Jerna"s' ministro da Agricultura declarou 

ta A":uscot Ousa>:, dlrect~r da su- que o governo brasileiro acceita NOVO MEDICAMENTO 

CurSd! da A,gencla Americana ,na- o convite da França para a ai 

qu~lJa . capital, uma entrt!Vlsta signatura de um accprdo, relati
 CAPSULAS ·I)Enyutt? Interessante s?bre a poll- vo á creação de uma repartição 

hca mterna do BraSil. internacional destinada a comba

Fum.em-~cigarros KISS- ter a .epiz6otia,deven.do ao nosso 
 ORYüEDINA
MB que são de delicio a emb.a~xa.dor ,em ·P.ans ser . ~ele-
't . . S gad.3 a ·m~uml?e.ncJa de. asslgnar'- -~-- - " "-'-' 

, mlS .u~a. ~ .. . - ._ . ' g .!e.fe~i.d6 :,~ctofdo, 

D~ Maria Comelli 

, r
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GELADEIRAS 
DIRIGIR PEDIDOS A Armando Blum, P;!E\!,,~Q 

) 

1 


Que faria o seu doutor? ~ 

~ ~. 


Quando V.S. tem indig~.tlo, e 
I 	 vai ao doutor, que' faz~lIé? ElIe 


Teeeita O .melhor remedio que 

conhece. Ha vinte" e cinco aMOS 


.traz o Dr.!. Richards '-re~eitava o 

melhor remedio do mundo para 

a dy~pep.iB e indigestão. ElIe 


11 	 chamou B esia receit.. \1 

PBSTlLBDS ~~. nlGUPBDS 
!\ 	

porque estava o1"gu1hoso de sua 
' 

mêdicina~ Durante vinte e cincoI
annos essa medicina têm 3ido a 
primeira do mundo; durante vinle 
é cinco annos elIa têm cu •• do dYs. 
pep.ia e indige.tAo. " Que faria o 
.eu doutor? ElIé récéitar.lhe.hia 
Putilh.. do Dr. Richard.: Com. 
p~'" hojé aO léu .!roguista e ' 
licuá bom. ' 

- -DE-

Sta. Catharina 
Distribue í5·,. em premios 


8 de Fevereiro de 1924 ás 14 hOJ'a" 

149' Extração-Plano V 


18.000 BILHETES A 14Sf fiO 252:0(}0$(l00 
MENOS ~5 .1" 1:3:000$000 

75 "I. EM PREMIQS 

PRElvUOS 
1 premio de 

5:000$0001 
3:000$000 

2 premias· 
1 

2:1)QO$ 4,000$000 
3 1'000$ 3,000$000 

Ie 500S 5:000$000 
18 2008 3:600$000 

100$ I L4oo8000 
1450 
114 

40$ 58:000$000 
900 2 U. A. dos I", 2r" 3°, 4" e 

5- premias a 40$ 36:000$000 

2500 PREMIOS RS. I a9:000$ooO 
Os bilhetes são divididos em decimos 

A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece 
direcção do Socio ANGELO M. LAPORT A, 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 Porta & Visconti 

Administração-Rua Deodoro u. 4-0 


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

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

"Creme Zaira, 
RESTAURADOR DA. BELLEZA DA. t UTIS 

Empreg:ado com-real vantagem ..:m todas as molestias da pel1c, 
fazendo deilapparecer rapi~ameute manchas, pannos. sardas, 
:lJs~n:'':;lezc~d'!~~~~f:J tor~andO a . cutis limpa, fina 

~~.:t::~u~Oê~~~~~~~~,p~~e;rs:'a~~~~oP3od~o~~O:, 
clahnente das ma:ol.deixando-as claras,macias e de apparencias 

da. Approvadb pelo Departamento Nacional de Saude Publica 

de Janeiro, em 18 de Janeiro de 1922, sob n. 623. 


Fabr icante: Jol:fé Placldo .Fontenollo. Pha rmaccutlco pel a 
lF: culdade de Medicina da Bahia. 

Estomago, Figado, Intestinos 
. Digestões difficcis, az ia, prisflo de ventre, vomitas, en
JÔos, (l~rc:i de ca.beça, ver1~gens. dor e peso no cstomago, 
gastralglas, ga:itl"ltes, hepatites, enterites agudas ou chroni
cas-curmll-se com o Elixir eupeptico do Professor Dr. Be
nicio de Abreu- ·1 calix no fim das refeições. 

H.hemnat.hmw. Syphili!'l, ImlHll'Cza do Sangue 

Eczemas, dtlrthros, ulceras chronicas e rebeldes, curamw 
se com o antigo e afamado Hob de Summa de Alfredo de 
Carvalho--i\1ilhares de attcstados de pessoas' curadas. 

Tosse, Brouchites, Asthma 
o Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho exclusi 

vamente vegetal, (! o que 'naior numero de curas reune. 
affi r~~~l~l:neros altestados medicos e de pessoas curadas o 

Neurasthenia, esgotamento nervoso 
Falta de Illernoria, phos phataria, convalescenças das 

rnolestias, curam-se com o Hematogeno! de Alfredo de 
Carvalho. Extraor~il1ario consumo pelos proprios medicas 
que tem usado e mnumeros attcstados. 

OPILAç"~O-~~~~~-t:,s~:;'~~U';lr~Ara~~~ cV~ft 
caz com o . PhenatoJ, de Alfredo de Carvalho. Milhares d{! 


. curas em todo o Brasil. Faci! 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. 

D!ediante vale posta.l se remette pa.ra qualquer


lugar 


~)j!X:;t~)If.'l'/}!t)\(m)(:lIlrx)Oil')I()iC . 

Para fazer boas compras é preciso p.·l 
melro ler'os anllullcios da!:' priucipaes ea
!Oa!! ~Qmm(wcl-'tes publicados u'O ESTADO 

A~M,A~:~;:~ ~~~,~~u!~7~;) "";'0"'''' '',"'•. p'" • cu... 
D've scremprcgadã desde a m,.., I("n~ in(:anda. EC'onhecid. e uud. 
em .Iodo o 'múiido.: ConserYa. ev.l e:u m3ÕS tn~ci.u c r-.tpidU\cnl~ 

"â1livia. li excoriaçõeJ, qndm~dura•• c.ha,u e loJas " irrit.ç.õu 
menores d. pc:lk. Insiu'Jm em receber a "1/"ull1u C},ts<II"..t" " 
como oricinoalmcnte .condi~tonad. e: Y.e:.~m que: tem o nome d.: 

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

ACURA DA SYPWUS 
e suas manifestações: Rheumatisl1IO 

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

ossos e 111115Cul05, Dores de 
cabeça, conti1luas, etc.) CO!lsegue-se 

i nfallivelmento com o 

Ll}ETYL
O unico especifico adoptado nos 

Hospitaes do Exercito e da lvIarinha. 


Milhares de curas tem realisado 

~ 

Encontra-se em qualquer pharmauia 
~~ 

A gente e depositaria nesta Capital e no 
Paraná:. Fl'allcisco C. Souza Pinto, 
Rua Trajano n. 2, sobrado. Florianopolis. 

POllellOSO }'ortificante tIo 8anguo o Uogllla
dor das Funcções O ..ganiclIs: 

~oraç1\o, Flgndo, Rins, E8t.omago, Iules- • c.. 
t IllOS, Fl:a~UCl7.1\ dO!~ Ol'gà?s Geui- ......~\~\J 
t.ned C UC Umude Acçào DIlI- l\.~\J 

~i~i;~ ~U~i~~1"da,- "'-.' ~ ~ 
'le longa. """"-~ r" ~ UM-se CúlllO 

, ' ida r'\"' ~ rcl.re!'!co 3 vezes ao~~ ./""'~ din, em doses de uma colher~ r'...--- cb:~ paramcio copo d 'nl!\Il\, ..~ dI'!
U -~ I'NlCOS m~roSrrARlbs 
~ n .. _ CASA GUARANA' 

~ Rua do Ouvidor, 120·--Riode Janeiro 

a ose 
éofortifiGantB mais conhecido 
Força, nobu~tez,Saúde 

adquire-se usando 

Vidalose 


; . 

Santa MarJa--Rlo Grando do 8ul 

E~~;!~i:~j: Vne:~: :1~a~~~n~&:Sm~~~8~~:: eA:~:a:~:s 
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