
i Di reclor e proprietario 
Jb AUGUSTO LOPES 

Moveis ~::v~;eç~:~: 
de-$e os seguintes movei~: uma 
mobilia de sala de jantar, com

~lal'cu ){eg'lstl'ados)' 	 posta de I buftet. I elajere, uma 
mesa elas tica" e '6 êadei ras com

U~~:~!!:~~;:'~!?_~~1ÍiE~'i~'~A : GONÇAI1V1jJS,.J oinville custas e assento de couro. U'ma 
,;;::;:-'Dh,lornadlo!) I do RIo dc _Jáueiro c ,Uuiversidad,e ·d6,,· CoiwbrQ mobilia de quarto, cl?mp?~~~ de 

o Id~a];é um grandioso patrimOllio legádo á the 1 guarda~casaca. 1 guarda-.v;est.i .~ 
rapeutica dermatologica, apos 20 a11n05 de acurado-s<~est!ldos• . uma . ' ·uma :c0h,l~pent~adeira, ·Cura. -toda a qualidad~ (le feridas novas ou ve 1 bidet (todos com, espé:lhas, tanto humanas C0l110 de animaes, e muitas docn·ças da 
peile e da cabeça: Ulcerag, Queimaduras, Empigens, Sarnas, uma cama para casal. To
1 inha (favosa e tonsurantc), Ulceras syphiliticas e algumas os moveis ·são de estyl0 mo· I 
cancerosas, Frieiras, Suores dos pés, Sarnas, 1'anDos do derno'. e tê.m pouco ·uso. 
rosto, etc. etc. Indi"spensavel aos futibolistas e as damas Vêr e tratar a rua Loureiro n. 2. 
para adherir o pô de armz e esterelisar a peHe. 

Curas maravilhosaspor toda a parte. Aonde a l\Iinan
COI"i, vae chegando, as curas, a reputação e a sua procura Vende-se ~~~n Ch:~: 

vão al1gmentando, dia li dia. Quando todos a conhecerem 

será fi remedia de maior triumpllo em todo o Brasil. D. Ca
 pias acommodações e fundos 
rolina I-'alharc5, de Joinivlle, curou com UMA 50' CAIXI o mar. á rtla Quintino 80
NHA, uma ferid.:J de 9 nnl1os! Temos centenas de curas ca.yuva n. 29. 

:;clllelh:ml('s !! 1 Uma espaçosa casa para ne

Adopt.:loa jil em militas cas:l5de :O;;U1de e grande de clinica medic<l.-Ucenciadil gocio <Í rua João Pinto 11. 14,com 


cm 31 -5-915. sob n. ~)7. tundas para f) Caes Liberdade, 

optimo lucal para negocio,CU RA DA EM 8RIAG~EZ ~~~t~:!~ ~]~~~~t~~n~:n~~~~:od::~n!~!l:r?:"! Um peqlleno predio à rua Car

felicidade a milhares de familias que viviam na maior miseria caltsada pelo triste vicio.  los Gomes n. S5.
Approvada pela D. O. da S. P. cm 3u-5-915, sob n. 87. Para tratar á rua FernandoDãQ-s(~ 2:{)()()SOOO a (lucm, com }lrovas, (lenunciar oS f;tlsificado.

r(>~ 011 cont-nlyentores, a .1';. GON(JAI,VEti & C., em ~Jojll"ine ---(Santa. Ca.
 Machado n. 26, 
tharill:l .i Enviam·~m listas de }lreCOS a qnelu as (lese,ja.r. I Fumem (;s-';;ig-;;-;;'os KISS

, 1\' 'lenda Clr. todas as ' ME que são de dcUciosl 
mistura, 

o CItEOL AO PUBLICO 1 
I 

r"la h.l'"ieu" Püla Sllll<lC I c lllicrol.io ,', , ~ tranf'mi~~nr llc~ todil~ a~ l1lo1esti(l:'l. 
Âs ereallC"cts. { , ~ lHJllwn...;. n$ IllIl11u?n~~T ]1,\S todos, 

ernfim c::;ti1mlí~ :-<~Ijeit.n:o' á a, ',Jic) IllaleG('a (> ,Jp;-;trnídol'a 
,I(o:-~s (' s in\' isiYl :is illilnigúfI. . I Na hie"" do eorpo e na 

A :-<<ll!ll(> ,. :IIHaior 1"illl !(~Zil I' si) fl!1íllldo ~r' p~t:i r!o('.n- ! 5~nl;>or8& óf...,lá e ~ innumlll!iliDj: i 
ti' (: 'lul"':'"P rl ft li \'p nbdc'irn "]'1"1' (.'0 a 011;1. I " ii1rm~ ,<G'; \ ,,;";, : 

IA·ml )rê](·''f'o"" /. lij;-l{'~ f'xt.r emn:-;a.""I (' l'fl0S /'õlrínhof'los. 
Cm~~!a,,,,,,'I""".do fjll<lllto "ntil"('j.. ' !l 1Ulld n <1dr,Pc(' 11m rnt.p CJuu YO~ f ~ 


f.a.ro. Entl'f:·t8 Ilto. 'liI;lJldu h;l ,.n lJlle. nli.ú \.0.... lemhraps da ~ílo o ap.krrru.. """ """ f"""u.. • 

clnpnç:1. Pn·('j --tllllf'nt f' quando !la s31alp. (jm~ ~(' dC"i~ 116 m<b con""q""nc;"" 'lU< ~a'b ...1.,... ,,
t', 

('nidar delb. :.r:li ~ \ ' :111' l'l"p",··nir clll \)1iC l'C'lnfldiar. ; U,."o depos,tar.o - A",.bro~,c L~o 
1.\,m i.l<ltE:-llrlO O mi'Tohio. tP I·-st~· :í l·nnqui."ltado Hf!3 11-, Rua 5.P<&0 In - R,o d;,. Jan.,ro

(le. (:on~f" I1!(·ntf> ment,' a ri ' llleza: :1 \'f·nlaul'ira t'elif"idadf>.! 

'rraz(·j ~ ''O:":";;] ('!l';l\ I}f>lll (· l drl"lIla. ('lIirladosarncntG ele,: 

:-;i n ff'('ta(b. II:<íl nd(, C R EO L llil 1a \'<lgcm (1, \~ I!.~i-_iii-i-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.iii•••-liiiiiiiiiiiii_
:\:-;,,011 lho:-i . ' ii·

Cllidadfl com oi S t ' ."·.;(";lJ"rild~jra .'"i ondl ' (I ('.II :-' pl~ e o 0ScarrD 

i-lf'('CalIJ j,ar<l faz('r \'(,;11' ".'"' mjeJ'ohiO!"i. t ; sa(~ nas eScarra,
 UM MAGNIFICO DEPURATIVO!! 
deiras aguH e UltEOI... ftlll' 0:-: mlnQI,ios lllorrcn""-io. 


?\os ul'innl·S. ll~'" \ 'asilll:ls d(' HgllH SCl'vid<:l, lIf1:W 
 Sem aloool, de bom paladar B Bxtraordínaria efficacia 
i"P!lIJ)r(> IIIuaR got ta:-: de ()HEOI... 1flistll~'Hdas com agua. 


La__...af~ a;-.; íln'af' OIlfk (I.... \·n;.;~o :'i fi 11 10:-: tll· incam. todos O~ 


dia:-> e0111 agU(l. f> ( .~ H EO L. o I.UESOL 

.:çhO ''os de:'icuid~i:-> I' k'lllbra(',V í)H df'Hl--a verdade: 

- DE n:l(h~ se appli("a o Ul{EOL lllOlH.' n Hliel'oliio e onele o 

micrnhio m01'1''-'. nâ(J f!1lf.1'am do('nças. ~{j(l!TlO;'; bygi~nis SOUZA SOARES 

tas ptHH :'i"IVíl!" a "<llld.: nns"a '.: do:,; f'"llt~f; ( l i\{! nOA Aàa PODEROSO EPORATIVO TONlGO 

'·aros. Pode ser usado por todos; ho

. O cn :'E O 1-1 ,~ U llH:llJol' dcsint"rctantc fluO mens, senhoras e crianças. As pro


prias mães que amamentam e todasprod'ldo genuinêllllentc riO-.!;Tatl11cnse do sul e ,jú. as pessoas delicadas podem seguir
7 primeiros premio~, 8(:1"1110 dois intcrllaei.Ol1ap.~. o seu uso. 
do igual ao m(dhor ~ill1ilal' ('xtrnngeiro, GlI"t.aodo i)O T O LUESOI~ de Souza S'oares 

foi experimentado com ruidoso sucmenos. Sobre O~ prodllctf;~ l'f-lr<ltOH O CUJ~O.L tem JOO '1. cesso lias grandes hospitacs do ~io 

de s;~pel'iorida(le na (JllaliJad(~. O (~REOI-l tl~a.·!ifl ho· Orande do Sul e Capital da Repu
t.ando POUCAS gotta~ na gua. Allto,Qigant,e. ~~C:l;:oef{j~~cT~~stilue uma garantia 


Pelotas - Rio G. do Sul O L UESOL é, pois, o melhor 
depurativo de que podereis lança r 
mão em caso de lnolesti.a.s dl_ 
'llelle, .rheumatisDio e todas 
:!.a mal!ifestações da. sYl,hilis. 

Encontr.a:-se á venda em todas àsfa,vam s~us srgums Ma!'itim~s eT~m:,)trri!; Pharmacias 
Na C<~ornpallhia 

,.tLloyd Sul Americano" Casa Precisa·se alugar Gymnasio ..Catha~inBn8e _ I . uma paracasa· AVISOi\<9ENTE El."y8IO 8I)\il068 pequena familia, "ref'!findlo·,. 

R'UA TIUADENTES N. 21 R:'~~~'d":'~:' 

!.-lYNÂ'M0GENOL. 
'QEUADOn. DA l"ORÇA. 

Hysterillmo 	 Dores de cabeça 
N~rvoso ~"!fJ?J:~Cia ~~~~~cs~:~~~aes Fraqueza geral 
Vertigens Insomnla Magreza Suores noctu..mo~ 
Dronchfles chrollicas Palusdismo F'Dlta rte apctltc Ma digestão, etc.. 

\, 

daMulher· 

'VJ.t\ e ,A;"j?\.TJl . ".i"'" 

:,.p~ra ,

;d' . ... . J 

k ?..IZ'!~~..•• ,.·•.~.. ~ '...,"'('). .~s: 

:uo·~utero 


t_Mru~;;~.nhot~.nosJ 
seus ~ra~alhos dome!:lficos, 
ná~ .. sha~ {Jides ' cçiseiras, 
são, comi; fteque1?-cia ; ata: 
cadasde 'cansa9°' . . > 

nas cadeh'âs, nas. costás, 
nas pern8!;,peso ;na é'aJ)~
ça,pert)-trJj~.çõesl1a vi~t;a) 
dormenct;;\~Fp~üpité:tções €10 

. coração;Mr~s ~oventrE) ,,~ . 
no est01Í1<i~(h-sem: que p01>
sam atinàr, com~origE!m 
desses ..males. Não c01.ihec 

",cendb~, ~~tis<i detàespade
cimel1tol;;Yàssenl!.óras, logo 
,os attrihúé'in 'a faciig~'s'fPhy- , 
sicasou ' a . excessosd~tra~ 
ba1b.,o;:: Eritretant,o,;'n,.ão é 
assim..; Todo§ , e!:lse~·.'.~~les 
pr'Q:v.ê* tl.~ . uinaca~s~ iuni
ca,f 'l),oencal;; dó ' Uieroe 
dos().y.a·i:-i~s.. ,, ·:.h; , ,

'ô; fts:oar,"l{SaudeA~Mu
lher'.'J :'e ;.o~elhoi > hatà
m~~tp : que1.una .SÊ!nhora 
p(jdeJazer em;betiefiéio dó 
ui'~~o e ~,dos . Q~~~,~i-os . ~. ~- ' 

a '·'.'SaUdeq'al\tlulheJ' é 
un11"énédi,oseguro para as 
florÉis '-óí·ancas, as colicas 
uterinas, as st\spensões, as 
regras dolorosas. a falta e 
a escassez de régras, ,os 
incomm,odos da edade cri 
tiéa, emfim, todas as Do
enças 'do "te~D e dos O'Va
rios., )f. ',,~J;'·'~.IJ...II.'~ 

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:J;'�'~.IJ
http:Eritretant,o,;'n,.�o
http:lllicrol.io


d8 rUToras cODceilldos ao pa
pel pa.ra jornal.-Rio, 5. Em ex
tensa circular e xpedida pelo mi
nistro da fazenda aos inspecto
res das Alfandegas, é recommen
dada a execuçAo do artigo 66 da~~ vigenle lei da Receita. que es' 


Que Soffrimentos Horriveia! tabelece os casoS em que seja 

feita a ·concessão dos favores


Horriveis!! aduaneiros ·d'e · q'he gosa o papel


I	destínado á impr~ssa:o de jOTllaes 
revistas e iIIustraçoes. 

Palpft.ç5ra do Coraç.lo, Aperto e Al onLt 11.0 COf:J.(iiO, ~ 
o GR~NDE REMEDlO DAS SENHORAS 

do E, IOma&o, Arrotos Frequenles. _'\xill, &ca "'m:up., ~ de homena e mulhel"'C1l Emprega-se com vantagem nas coUcas uteri
=-~:'~F~~~~F~~Od~et~: i:~::~~~~ ~ 

.. ~. 
Vatosilbdq na BuriCa, Enj60s. Lalojau::.cn'» e ÇXII- t 
tara na Cab~. ,PHO na C3b~. Pon,,,,ollll! e DOI:ec:.'~ , Qup.ixas eRBclalíiaçoes de fraqueu. doe noa sem nas, mesmo de partos por ser energico calmante, 

Diversos moradores da_ ruà .. cansa de HU$ ma!ea,:. A e na insuficiencia menstrual, flores brancas, cOl'rig:~Dp~:'~:sP:i~~r~:r~~ ~'~~r;~~sT~~~r~rs~!;i~~ 1.t. de Dezembro pedem-nos-cha-, _d~_:_~DII e. do filtrar 08 mentos, sendo esta. duas ultimas muito communsmar-mos a attencção do sr. -Su;' no.s .e' impureU\s do 
.uras. EX~ci~~m~t~:i1i~r':~O~:"'!OiS~:l~ \ : d~\t~T!~;;~ ~ perintendente Municipal,. para o ~:s~~;~~J:ec:o'!eorm nasu~ ~~f!t~;;~~~:r;\~Ci}~ :>:s.,,~	 moças anemicas. ~I;~:~~~~~O:n t

""b;'o,. ~,"',• ' -1.1 Al;u.'l~ E' muito efficaz em quaiquer incommodo pro
Diferentel:Pa rtes do Corpo, Vo:!nffid ~ rle CIHl~"' r "t"m ter ~ la via publica, depOIS dos tem- não poderãO exer'çer as prio da,s senhoras, sendo usada com oplimos re 

poraes. ções; "o resultado -;será que as 

!o. en. pess.imo est~do em qu.e fica aqu,el· des-;'i1;~~~ll~ qualquer 

r;:~V~~~~~U~~F~~e~q~~~~~;!'t;:t~~~~.dfrfo°rir~; ~ 	 sultados nos Hospitaes e Maternidades, 
rias nocivas e impuras ficarllo no
~:~ir::: ~~~:~},i~~s~!~;!~';~1;!~·~~;~~,>~r~·:~~ ~ Fumo em latinhas e pacotes sb organismo, viudu dabi diversas mo-


Ú~ero~!do isto pode ser calIsado peias I>tol~s;ta5 dn ~i 50 se encontra -na Charutaria Li- lestias. 

Até o Genio da Mulller pod·~ fi e::r alterado e c:b;![' ;,',.,~,':,,! 	 ma1Osdos são mais communsnas ~~~~~~I!~~~~~IIIII~~~~~~~~~--:: ' nhares. 	 a dôr costas e ôOalegre que era, passa. a S!!I" triste,e.lm:-redda, z:t.1;:';'<' U!,c,se ~l>' 


A nossa flxportaçiio.-Rio, 5. pontadas nos A
fe.~e'::~oP:i~~tso~S:S~e~a~~~i:~~f~'ic;~~~~~e d,.ve I J;:J ~ 
Accentuou-se no anHO findo, de falta Ide f~r:;~' IO.-Rio,5.deÕoÜ~ea:oq;e1!:Sf~~ U~~:::I!lft:~;~~1>~:!t~~ti~I~,~~~~~ ~~; 
Imaneira prúmissora. a exporta- e ás v~ze8 ter~ que foi CUI""!U"'C"U'", 

O"UtrtIs Org~os sentem. tsmb!:m! ~:: ção de productos de origem ani-	 do governo á ."'""'U'O",;"U"".
Ct!aPd~~~"ó;~eot~:d(j!l;e: ~::~:rZI~~~:n.~::<:;.:'r~. ;;~~ ~ ~; 

! mal. 	 doença." dos rins, não sem- explicação de GueI!I Mulher sente_se outra., como que ressu.;;cit.l d ... :llo:V " ;01 ! As vendas attinglram, de janei- do tratadas, chegam a ter conse- agiu assim a conselho l!i~i:i~~~~]~~~~6~~[E~~!~ 
~~e!ti!i~ev~~:ra:Ci;!uL~f~~~~ lhe p:':"~C '<l .1. 1 ~,·,: r, S '1 1ro a novembro, 18:!.998 toneladas, q\JenCHl8 tames aCRrretando calcu- dlcos· 

Cure-sel Cure-se!! ~ Ino valor de 31 t 683 contos, em- los, ~dras. hydroplsla, lesão lIO A assembléa recebeu 

I 
quanto em todo o anno anterior, cora9ao, endurecnmento dflS arterms mente a communicação oaUOOU"",hn 

foram 107'968 tonelaàas ou;o:::r~~~1 ~:i-1;u~~C:~ie Fos- os seu~ trrbalhos. "sine. [r~!ll:!!~c.;i,:,:d~;~~5~;~~'tl
USE REGl.;"l..ADOR GESTEIRA! ~ 

Leia: REGULADOR GESTEUA " o ",u '" ,~ lor de 182.767 contos ter para os llnR te~m estado curan. Vemzel os não ~enunclQu o 

Reãlediõ que cura o Catarro rio Ut :' fO, a" Inflllnt:t ("õe-$ tIo 

Utero,a FraGa::;;.a do TIlef!) , a An['n, b, n J' sliG ~r e :' .'.:aa
 I ,	 ~, rms frac.os }}(l! mal~de 50ann?s. logar na assemblea. 
relidão das Mo.ça.s, os Tumores do U;:cro, as HemQ~!"a:ia s I~~-;;:x:-Õ'~-&~~o;~~~--xs.~c:~ h. o remedlo mais antlgo e de lUB:1o:r ' . - 
do Utero, as Dores e Coliclls do Ut~:o, as Dores dos ~ .. , ~ . . ~ eXlto entre todos. Pergunte ao VISI- Pltelra~r.de am.bar a 2$,!ID0' 

Ovarios, as Menst.ull.ções :E:l!;lige:,,':'.:;; '" I"IIl;to F <lrt ~s ou 

Muito Demoradas, as DOI"es da IlI1ensn;;aç;;'o, a. Falta cc I~ A lmerjnda, (~. Tronche ,">' nb~~provado .pela D. N. {le Saúde ~~~:a:i~)~~h~ e 4!,500 

M e:::;tt1.!l1;ç!o, l!. Su~p~ns"o 'h ·i-'!:e,, <= tru,~ :;~ <), a P('ura 

Menstrua<;:io, a Hysteri:'l. e os A.aques Nervosos, a QtI ~ C:l I ~ Dümingos tJ. Trouche ~ Pllhli0<"l., em 4- de Novpmbro de __ 

ou Descida do Utero, os Ahortos e aS He:1lOrroida 3. das parf.cipam aos seus pa~en- ~ 1916, 80h n. lG9.
I DSenhoras! l.~ teS c pessoas de sua amlza· ,...________......., 


'!" 'to . 
 l;j de o nascimento de soa mha ~ PILUlAS DE FOSTER
Leia Ainda: UTERINA é o unico Remedio que I"LENV MARIA, 


CUI"a Flores Brllltcas, os Corrtmt'"ntos 

.Antigos e Recentes das Senhoras, as e', I@ " :.-;;,.,,~~,.:;~,' , ~".. ,.., " , , ~:-.::-:~:~ J\ v~n%~e~~o~a~ ::~~macias Sempre triumphante 
Purg....ções e a Blenorr" glll. da .r.1ulher!! ., .... .. ; ~y,""" .....-<=' 	 Soffrendo de uma forre tosse.......~<:.o 


Só! S61 Só e Somente Uterina é \ -- FOSTER.McCLELLAN Co. me fazia 

t~~=t~s~á:a~;~~~~SeB~~~~~t uús I Fumem os exce!!entes ci- C3.:x~ P o!!tal 10132 fazendo-me 


garros Ancora Cjue são os Rio de Jn,neiro ~ue~!~i~ me 


Toda Senho.. a deve t e r sempre e m sua easa algun. : tr.elhores. 	 não fossem os 
rl'el'ia lUonido o ,:heft1 da re- amiga para que €1J 

Vidro- de UTERINA e outroa de I d . I -I 1 t volllçãotuoxicana ~-Rio, 5. Nu- ",Peitoral Rouselet~ ,
REGUl..ÃOORGisTElRA IJ Os eseJos I fi t g u "nu. - tíCiílS de Tampico, no Mexico, felicissimo resultado, 


IRio, 5: Dize~l de . _o~dres que o ainda não confirmadas, dizem que em poucos dias. 

"Foremg O~f!ce " publicou a ; o eneral Huerta, chefe da Razão porque aconselho a 


. 1 respondencla trocada entre o pr.- I g- exicana foi morto em que soffrem de tosse fazer uso 

___L_,_c_,-,-p_e_lo_D~,_N. de S. P. sob n. 132 meiro ministro Macdonald e o ~çao em < , te prodigioso. remedio. 


_ . . .. ----- sr. Poíncaré e na qual o primeiro era- ruz. Porto Alegre, 16 de agosto

Os.• fasclstaR. do. RIO, ~rga~ICentro CIVICO e R. manifestou a esperança de que 1917 


lI~ZaI.=trn uma ~aDlfesta~ao.-1I Cruz e Souza a França pudesse adopt!lr uma Bolsas de borracha I?ara fnmo, P~lIlo Sezefredo Machado. 

RIO,~· Em seSsao espeCial dO I F' d' politica c(inciliatoria com a Ora c,,?rtcei,','as,udtae,m"aet,',lnP,aar,'esC,lgarros, só deAp'S,_D3._G,'",S4', P. soh o n.
Pa ..tido Fascista df>sta capital foi 0 1 empossada ha las, segun-' ... h 

organizada uma gr~nde recepção Ido communicaçã? que .~ I)je r~ce- Bretanha, _ _ 

popuiar, para a occasião em que I bemo~,.a nuva dlrec!ona do Cen- , • Quem pel'deu?

chegar a general Badoglio, novo l tra CIVICO e ~ecreatlV? Cruz .e bnl t.odos oSJornaes o sr. Antonio Mello, funccio

embaixador da Halia jlHlto ao. S~uza1> que fiCOU assim COIISt! - • I h nario dos Melhoramentos do Por 

nosso governo, I tu,da " , ,Doente, do appare o 
 to, achou hoje no Mercado Pu·-- I .Presl~ente, TrapnoM..!'rganda~ dIgestivo bUço, um bilhetesbloco de de 

Furm::r 50 cígarros comprados na I Vice , Jo~o Mal~oel da bllva;. t Communico-Ihe que n'esta data uma acção entre amigos. 
na c;.harutaria Unhares (casa Pi-I S;cretano, .Jose A Ive.s Ferrel~a; mandei publicar por minha conta 

toco ,. [2 ?ecretar~o , AnIOnH? Joaquim em todos os jarnaes deste Estado J<Jm cornmomoração 80 nasci. 


:-- l~clOtho; I T~es()urelro,. A!1t~- a seguinte declaração, como pro mento de Camões.- RiCl, 5. EmSummano de culpa n~o Barbosa.? Thesourelro, H)- va de gratidão e contribuição ao eommemoração ao nascimento de 
Sob a presídenc.ia. do s~. ?r. 8~~d;~~: ~~~vsa~Ctl?r~~~~~r~~~~ bem ge~al: <lSatisfeitissimo por Camões reahzou-se hont~m, 


Adalberto Ramos: JUIZ de dlfeJto res: Olavo Belm!ro e OswalEfo ver-me livre, com o uso das PI Real Gabinete Portuguez de lei

da <:omarca. reah~ou-se hont~m Rodrigues. L U L A S ANTI-DYSPEPTIC~S tura, uma sessão que esteve bri

n~ foro de S. Jose, o summatlO- S ndicancia-Presidentc, An- DE .0. HEINZElMANN do.s pa Ihanlissima. 

cnme para formação da culpa de dré ~inbeiro. Membros, Pladdo ~eclmentos do estomago e lOtes O dr. Afranio Peixoto 

Anlonio Gonçalves. Luz Lauro Costa, Manoel 'Cor- li~oS, co~s~antes embaraços gas- dou uma elt}quente 


E' adv0itado do accusado o reia ' e Antonio Nelson. Incas, pnsao. de vent~e, dores de do muito applaudido

sr. dr. Nereu Ramos, que com- cabeça, tonteiras, fasho, falta de mentado pelo selecto 

pareceu á formação da culpa. I li l ' -"I - II t forças que me atormentaram tan' 


____o «rRDf.e JllUl!llf Rçao 110 ,8 a- tos annos, sem ter conseguido

Promessa do do Jho.-RIO, 5· , A~ p0'pula- curar-me com tantos 


Uma ,senhora q\.!e soffreu lo.n-I ç.?es de Campos e S. FI~ellS es- usados ao ponto de ter-me 

gos annos de hornvel bronch1te tao ap~ndonando os ~e:ls lares nado ao soffrimento, . 

asthmatica e uma sua irmã, de € refuglaTld?-se nos bairrOS ~ltos . publicar estk para que os 

rebeld7 e p'erti!1az tosse, Dl, pio estando alOjadas nas r,epartlçOes mos como eu possam recorrer 

cumpnmemo ce uma promessa" do goyerno e nas egrejas. P1LULAS ANTI-DYSPEPTICAS 

·offerecem-se a ensinar gratuita-'Os IOdustriaes de as~u.car c~l- DE O. HEINZELMANN por con

me~le á~ pessoas que 5~ffrem cu1all? que os ~seuS pre~utzOS vao seiho do dr. Jorge Ferreira. s~enti 

de ldentlco mal o remedlo que a mais cle qUarenta mIl contos. com gránde contentamenlo dp.sde 

a.s curou. Pede~s7 ás pessoas c~- os primeiros dias, seus salutares 

r!dosas transmlttlrem esta noll: Directoria do I nterior e efteHos, melhorando primeiro 

ela aos que soffrem. Cartas a tonteiras c priSão de ventre I pas
Sr8. Adelia Rocha, caixa postal Justiça sêludc !I digerir melhor, vi em 

142. Porto Alegre. Foi aposentado no cargo de pouco tempo o fim de meus pa.;. 


Director do Interior e Justiça, o decimentos e assim açonteccrá .a 

; , ~oi mandado ~lira Pj~IUItiDDiD- s~. major Fernando Machado Vi· todos os que soffrem . do 

ga~-Rio• . 5. 'po.r, actodehontem eira. .. " . ... . go, figado e int'ostino,;.~Anton,ió .ii;cFihlÍi;",4".,,~·~eiiri;iJel!li4; 
do rnifllslro da GU!!~.r~, .:', f?i .;,n1~n" .' .P~ra .,s,UbStttU11-::o.ff)1 .. nomeado M.aciel .Ribeiro. 
dado servir no seg un-d(j1e,~tmel1-, . ~_ · sr: m.aj?r.. ,~Ip'idjo .,d~)~.Hva Fra- . . o~,SJcaVAQ4,º bellos 
to de eavalli.uia divI5ioljâtia ~ ·em goso •. Offlclal ,tie Óabmete ·do sr. dadetrll8 rtlu]as ' .. Zacconi ftStr&Ou em Pe&.l'opo-
Pirassuninga, o segundo tenente dr . Governador da IZslado, llpJnzclma uu tem oa UII.-Rlo 5 Noticiam de Petro- Durante o corrente me!Zz;h~o.~~:~ 1~~_@,,;;;J;;;:;;j;;$K$J~~~ 
SebasU20 Cabral Lacerda. :1~ot~I:&CEi:~=:: ::::a08~i:: polls q~e Zaceonl estreou ali, s0!-lro do Estado ts.,' ~~' 

Uma qURull ha quo IlStá na8 ImdILaO.H.co~poelA pot_TreaCobrt.8 alcançando um exilo lormldavel. o Imposto de Induslnas e prafis
unhaa d. pol" :!:a.• -Rio, 5. A Enuolaçadaa. . . . -,-- -- sOes. 
policia descobriu uma quadrilha todas as pharmaclas e dro- Avahador P:riValivo 
de lalsificadores de conheclmen-	 Foi doOLHOS 
~~~ ~ea~i~'éRir:;~~~en~~goa~~~:!~S~ À g,~t(,. 9ie,~,e',,;Slt~'~ ,e~,!,!,es~

tÇ~I'8"~geJR~PB\f}~1;.S' (;~;e capitalista Americo Bueno e os Formula e nome aPJJ>!~:vadJ>~ I I ,~I. 
)1 

registado). Em toda, as phar.= cumplices Sylvio A~reu e Anto - em 8 de Novembro de 
mpct.. e drol_flu, nlo Dial, O n' 81, 
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do DR. 
partA a cura êxtema" effic3Z, 

cabeJlos e qualquer molesfia 
na Europa, na Amcrica ao 

UniCDS depQs itarios no Brasil : 

~!~~ll~~s:~:L \14~;~~~!â~~es i 

Sras:' Marla._,- de Lourdes Cor- ._-._ • . 

fia e Mêrcêdes :A. de" carvalhO_\ ; Editai d~ concurre~~la 
Stas: Aurea Pires e Celia Ril· . Deordem: do. §I).r;. Capltao '. . . 

la, as meninas Maria da Olaria sldente ~a commlss}lo de. 
Cor~e~a-, Lucy Gaynette e Lenfr ~:t~~o~~~~fs~io ::~~be~~~~~~o~~~ 

NatlVldadeo 100 dia 19 de Fevereiro corrente ás
_. , 

Srs: MarIO SI!va, N:lson Pa- 13 horas,neste quartel, para forne- Correu . _: - __ " e "Iembros 
.checo e o loven DanubiO Mello cimento durante o anno de 192~ de Ios ladrões há'liam 

Srü: Di".~l;;:O Ce.lt!e~t'a ~:J;~~~t~ ~~J:f::s~~ad~~r1,~~'i~; .LaÕe~~ ; , dr Cllefé de Pol;~ia -,; a. _hehna de Carf 
Festeja hOJe o seu anmversa~ qualidade. Genero~ . i ' .'-d .' 

rio natalicio, a exma. sra. d. Arroz, kilo; Assucar, kilo; Azei - mou .Itoge var ~s P~O\; enClas t Hoepcke 
Laura Caaado Caldeirét, digna te doce. litro: Banha, kilo; Batata, respelo e ~ece etu.do~ em u1r:'· i -Para a subscrfPçlio 
esposa do sr. dr. Alcino Caldei- ing leza, kilp; Bacalhau, kito; C.afe egramma _3 au Of! a e p~ leia destinada á acquisição da 
1"a Consultor da fazenda f ede- em pó, ktlo; ~arne verde, kllo; naquella cIdade, serr~na, tnfor- do pranteado sr. Carl Hoepcke 

ral. ~f~~F~ij~~apr~~~,;SI~~~~ijã~O~~~~ ~aa~~~;~~: '!~:P~i~~/I::i~~~~~: receb~mo.s mais as seguiiltes 
c:o, ki!o; Fa~inha d.e n;!andio.ca ~C!s Assim foi mais ll;ma pista per- quanu.as .. , _ 

VIA..J~NTES . Barreiros, ktlo; GOiabada, k\IO; 1o1R dida achando~se agora a policia Quantia la pubhcada 596~OOO 

ACh~~~~~~e;~~~~~;a~t~~~mpa- ~g~~~ :Ng: k\~n~::ig~i~O~ ~a;Ss:.ei~~~ s~m' um só indi~io que dê um~ R~r~i1e~~[!;h Luverno 5$000 

f 11 h t P d . sobre qualquer excesso da mesma 
G 
MTan 

a di!ceu on em e:r The ra s importancia calculada sobre ° ror
eIS, a ;xma. sra- f • ereza necimento provave! durante o an-

I ~ncel os oares , ~ro essora pu- no, estipulando-se a caução mini 
bhca naquella locahdadr e espo- ma que deve ser admi tlida. 
sa do sr. Berlholdo Soares. 4a. No caso de igualdade de 

Aos seus parentes nesta capi- preços entre duas propos;tas, será 
tal, en-viamos condolencias. I P;Cferida a dO licitante que prupu
. _ zer por escripto c secretamente 
ENT]!:RRO metior aba~imento e verificado novo 

Realizou-se hoje ás 10 horas. e~pate, ter~ lrefereneia a do nego 

:0 .s:mitcr~o !,,~~\ic~, o<>v~ru~ta . ~lr~n~:d~~~oJ.~e ~~t~~~~e ~oer~~~:n~~~ 
",C"OV . .do ...a.... ~ e.r ~a _..... ~. ~ra. tiver concorrido. 
d. Ma~l;l ComelJl! pr!!nteada es.- 5a_ Não serão tomadas em con 
posa do ~r. José RIcardo ComelJ!, sideração qlJaesquer offertas de 
commerclante nesta praça. vantagens não previ stas no edital 

O feretro mortuario saiu da re- de concurrcncia, nem as proposta, 
sldencia da extincta a rua Deodo- que contiverem apenas o offereci

·ro, com extraordinario acompa- mento de uma redução sobre a pro 
nhamento. 	 posta mais barata· _ ' 

Sobre o coche funebre,vianí-se I (ia. O nroponellte _ou seu rcpre 

bouque.ls . ~o~fc~~a~ã~lc~~aP~o~~~t~:~~fi~:ue, 
- ;- 7a. Os 'proponentes obrigam-seY'ENDE-SE ,a -fornecer, a dinheiro, aos offieiaes 

innum..e.r.a...s.. c.o..r.ô. a.s, . grinalda.s . e Ise. n!.•n. te..lcga. 1 q.... '" .. IlHO compare~er 
_,, _ ~ ' . do.- batalhão nas mesmas condições 

, ~óV'~is ' - e '~<a e~pl~n~ aCaa.3(j pra~o~ ~~;~ a entrega d~s 
dt~,~ casa sI ta a ~ ua artigos serA de 24 horas, a co"tar 
Almil'a.nte Alvim n ' da dala d. enlrega do pedido ex
I S , 'Ver e trc,tar na. trahido pela InlelldencJa do Bata

" -mesma. :~~~~N~~n1~iZ~ssdOPrês~n::íhg'~; 
-- Adminlstraç!o, desde que os can

Con~rcgaçáo ~Iarialma ~~~~~s ju.lIJiquem essa n,cessi
Quarta-feira. dia 6. ás 19 ! /2 9a_ 0 proponente se obri'gar4 a 

horas rcune-se l1a CaUledr:t1 a entrcga lodos 05 artigos no quartel. 
CongregaÇ-ao N. S, do Bo-m Con· cor Cl1do por sua conla todas as 

I o (ooer"rlo~)_ de-...nezalC. 

~SJ!~~~r~~ !~~~~S : ~~,f~~a~:pe'o bispo 
ContinuÓlm os de po- com.o nome de Maria 

lida de todo o 	 a prmceza. filha d,? conde 
golo, esposo da pnnceza VaiaR- I 
da. 

_ . _ , ,Assilitira",1 a cerimoni~ .o rei, a 
- _" Ta nha , o herdeiro, alias 

nhado de sua filha senhoflta Ge· Matte, kilo; Pães, kilo; Peix« fres- pista dos ladrões. 
orgina, a sra. viuva Antonio Jor~ co iimpo, kilo; Peixe secco, kilo; O b d- L 
ge Sébe. I!'ó ~.e tij<,l!lo, pão; Palitos! caixa; rou. O e aguna 

- ·19ue'Jo! kllo; ~al ~rosso, kllo; Sal Continuaram hoje, na, Laguna, 
_ . •1Hnquill~ ~~. ~t:"~S __o, I: I ~~I0,r,.,k ll~: Sa~:~, ~Ilo; ~?bre-m~za! as deligencias no sentido de se 
t:.stamos amOflzauo::. a I-HJl)"- I·..Ç..~. (cuas .~~..a_:"s '-'U lar~nJasJ descobrir o ladrão da quantia de 

car, que o sr. Joaquim Pernan- "fou:lI1ho, ~Ilo; Vmawc NacIOnal, 53:000$000, importancia esta 
des Neves, ~hele d? firma Rosa, I~~~ ~:I~~~~~: (~~;~~I~h~~ a1~~'a~~) bada ao Caixa da Companhia 
Ne·.... es & ela-!. tara dentm ~~ kilo; Verduras' (al~Obora, b3tat~ Carbonifera de Urussanga na noi
hre,e uma vla~em commerc.la docf>, repolho, couve, aipim) kilo, te de 2 do corrente. . 

I:lOS Estados U11Idos da Amenca IYfnho Nacional, litro. -Em companhia do sr. major 
do Norte. FOTragtim Fernando Machado, seguiu tam-
XOIYOS I :-\liafa, kilo; Capim .verde, kilo; bem hantem, para Laguna, o sr. 
- ,;.. . ". 1;\11Iho, k,lo; Farellg, _k.lo. capitão Trogilio Mello. • 

LO:I~_ a exma. sra. d. C!lriSdrl';; i . \.:oruhçoe~ '-Até á hora de encerramos 
Come!!! da Costa, cont,:!ctou. ca- ) I,J_ ,::\s prop?stas devem se r em nosso expediente, faltavam ao sr. 

~~!;!,~Wl~~~ sr..4ugusto t"lanC1SCO \~~~n~=;: ccg~r~~~a: ~;!~::g~~a~o~ dr. Chefe de Policia, mais pro-
I.",. i exkn~o e em algansmo e datadas menores sobre o rotlho. 

J:lAUILTT.\Ç.:\O Ie assignadas sendo, nas las. vias, Charutos; 8uerdieck,Dannemann, 
No Cart.oflo do.Regl::>tro ..~i\·iJ I~~b~l~ ~o~~~~l~~e~l~~~l~li~e~~~~iliza- ~~a~~~a~iaSt~rn~:!r:i. se encontra na 

desta Cflpltal, est30 se llabl1Han- \ 2a_ O:; propr.nentes apresentarão 

do para casar o s r. Arnal~o documentos que provem: Uenullcia de um miulitro Ua

Vieirél de ;\,1!.e!!c e a senhOrita I a) h;wcr pago, como negociante Hallll. - Wo. 5. Renuncio .. <l $Uél. 

Noemia Reis. filh a do sr, Fran- ('~peciaiis!a do genero de que faz pasta (l ministro dos Correios da 

cisco Pedro dos Reis. j fe~~~~~s : I~~~~~~raee~~~a~ d~l~~~dl~~ lIaha duque Col.,nia. 

REGISTRO ()J\".I L i merClal, rela livos ao ultjmo seme:)- . 


Duranll! o mez dr Janeiro Itrc- venc ido; Segunda conferenCia do dr. 
foi ve rificado no Cartodo do R. I b~ ser. n~gocianie matricul:..do e Angulo y Cavada 
Civi! dtlSI~ Cap!tal, o ~('gu; nle I~e; fi~~~~mta%tl~l~~~f~~sa:J~a~d~e~~~a O distincto escriptor espil.nho] 
mov~mento. NaSCImento:> ;)6, Oht- Itação do respectivo con tra~to 50, sr..dl": Angulo y Cavada realizará 
tos D2 ê Casamentos 3 dai, exlrahido por certidã0 dos 1i~ 1l0Je as 20 horas, no Theatro A]

- Ivros do regIstro da Junta Commer varo de Carvalho, a sua segun-
VAS:\lIEXTO , cla l nu estar consutU1do legalmen- da t;onferencla nesta capital, dls-

A reqU1s1ç~o do sr. oeJegadOlle II 'JS te~~GS do Decreto n· 434 sertando sobre o thema. «A in 
de Po!Jcla , major Fernando l\-l a- de 4 de julho de 189], quando fDr fluencla feminina no mundo e c 
chado VIeira. fOI effectuado no sOCledat.1c anon yma. valor di:ls mull1eres americanas», 
dIa 10 do corrente, na DelegaCia ~) que flehnentc cumJ)no o ull1 - A ent rada sera franca . 
de Pol ICIa, o casamenlo de Ma- mo contracto ou aJllste cem o go- _ _ 

M. G. Vieira & Cia 
Lda. 20$000 

Total 621':000 

POl'qulol Vellizelio~ deixou o 
.-Rio,5. Informam de 
que os seus medicas as
aconselharam a Venizel

a deixar a chefia do gover- ~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~;to~no, em vista do seu estado de 

!loel C1e!~o da., ~osa, _~~~ a l\.~:l~- I ~l~~neodO~~ caso de lá ter s,do tnr- Os flluera9s .IIe 'l ilSOII. - Rlo( çadorcs, faço pubhcn que. de ac 
n?r por t:ste Lp,ad~ ;\I"lIla "a"-I (I) ter caucionado no cofre do 5, Dizem de \lashlllgton qu~ os cordo com O Art. 33 do Regula
vldade Du.arte, reSidentes 110 ]0- i Conselho de Admrnistração a quan- funeraes do ex-Presidente WiI- mento para o Serviço Militar, e~t2 
gar eacupe. Itia de 300S{JOO estabeleCIda para ga- son realiz,am-se na quarla-feira. Batalhão receberá vollfutari?s de 

- rantir a assignatura do contracto e Ficou resolvido que não se I de Março a 15 de Abril VIn~Otl · 
~AS(a~IEX:rOS . a qual perderá o proponente que faça funeral oHieia] e que o ce.r- ~~~el~e~:n~cogu~~te~le~~~JiÇ~~~~fa-
daA~~~~~I~~~~~i~~o~~iI~Oe~~o F;~~~ ~~~~r~~T~~ aassignar o respectivo po não~sela exposto à viSitação. I) ter boa conduda, attestada 
cisco Custodio da !:)iJ va e Abe- \ :-la. Os proponentes se sujeitarão, - - pela autOridade pohclal da local! 
Jardo , filho de Lydio Firmino por occasiào da assignatura dos Bo~nbons,. baIlas e Caramellos s6 
Cardoso. 	 contrac~o:; e para garantia da sua na Clgarran<l LlIlhares. dev~ de<:larar.quanto temp0 o 

FAI.. r.,EC])IENTO 	 ~~:~U~~~o/~e ~~8Jó~o e dJe 'g~l~ Academia Catharinense de dftu r~s~~:up~~ ~~~~f1i~i:l1~0 _ 

saude. 

o profeito veton· - Rio, 5· O 
Põefeito mün:dpai vetou o , 
cto, approvado peio 
que creava o montepio para os 
operarios rr.::n.icipacâ. 

Ajudam a Digestão 
As PiJulas do Dr. Ayer 'prodll

zem um. aug!nento de t~dOS ~s 
succos .dlg~stlvos. A vos::.a coml
da é dlgenda melhor. Melhoraes
rapIdamente. (lO) 

EOI 
--

rrA L 

m~~~,~~eel~o(h~ rrn~~~I;~e~e 

Letras , finalmente, por IIIformaçoes 
Reuniu-se hontem a Academia ct>lhidas a seu respeito; 

Catharincnsc de Letras, que aptidão physica pari.! o 
geu pan seu membro effcctivo o serviç'lmiJitar, comprovadaemins

< -,. r K pecção ,de saudei 
sr. d~_ Vl~tf) ond~r. . 3) ter 17 a 28 allllOS de idade, 

FOI deSignado Odia. 1~ de abra I apresentando, em caso de ser ain
para a posse. do sr· Firmino Cos- da menor, li cença do pae ou tutor; 
ta, que sera saudado pelo sr. 4) provar a sua naturali+.ação na 
Ogê Manncbach. hypothese de Jlão Ser brasileiro-

nato; .. . . 

- - ---.---~ th~! es~~os~~t;~;~ dOeU a~;~g :e~e~~ 
I?a.. Ao govePlO fica reservado 80a alguma; . 

o. duelto de annullar a concurr~n- 6) não ser sorteado convocado; 

cla ca.so os preços pedidos seJ~l1 Quar.tel em florianopolis, 5 de 

s.upenores aos da base qUI! serao fevereuo de 1924. 

hdos antes de aberta as OIympio Mourí\o }'iIIIO 


II a. Os I· Tte. Ajudantll Secretario. 

SOI..ucAO SAPHROL 
, --------

F:;lta .de apetite, fraqueza gend, dO"es 
!las costas, "O SAPHROL" dá ex 

tl'aordinarios resultados. 
<.,: ' t c • 

"O "SAiPHROL" acha se legalizado 
da .p.ar;\ . transi tar eJn 

~pal'te:;,ido Dlundo~ -sob 
. 

Saude 
1919 

e e . 

RÃL~0l!-~~§.l,E]·. ~.~.:,""~ .,,~. 
' ;l?ã~ é!~~,ri~~~5~~S~ "~~0',~.~~P': 
\I 

Está nesta 

do do illustre 


director 

. d 


r~o. e 

I1msta 

que . 

lhante eXilo 

recebeu as 

manifestações 

pathia. 


O notave] 

COII,U,."m'lc,,,,onaa
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5e O :::::::~::fa. 
1 lar. qua diria ella? Que diria 

blla quando está soffrendo d. 

dyopepsi •.a indig.slAo? 

PRSTILHIlS~~, nlGBPBDS 
Porquê? Porquê "stas pasti. 

lhas scientibcas lévem pare O 

eetomago 08 seus proprios sue.. 

coa digestivo. na fórma d.e pa,.. 

liih.... EU•• - digerem o. ali. 

mênto8 pelo eltomego até que 

êlle os poosa digerir. trabalhan. 

do por si proprio. Ilto é. como 

um novo éstomago am lugar da I 
um velho. Tome••s hoje. 

Iit 

Ap;"D. N. S. P., n. 201, 7- 11 -190:!. 

- -DE-

Sta. Catharina 
Distribue 7!)',. em p,:ernios 

8 de Fevereiro (le 1924 ás 14 horas 
149' Extração- Plano V 

18.000 BILHETES A 14f,roo 
MENOS 25 .1" 

75 "I. EM PREMIOS 

PREMIOS 
I premio de 

I 

I 

2 premios lO ~:~~ 

3 


Itl 500$ 

18 
 200$) 	

1001114 

1450 
 40$ 

900 
 2 U. A. dos 1(1,2",3°, 4" e 

5" premias a 40$ 

2500 PREMIOS RS. 
Os bilhetes são divididos em decimos 

A gerencia da Loteria. de Santa Catharina obede~e à 
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 POl'ta & Visconti 
Á'\.dministração-Rua Deodoro n, 40 

FLO RIANOPOLIS 
N. 	B. Os socios componentes da firma concessionaria da 

Loteria de Santa Catharina, não fazem parte de 
o.tras em prezas lotericas. 

Attenção. Quando oed irem CONTRA1 aSSE não 
outro medicamento. 

Vende-se em todas as pharmacias e Drogarias 110 
Capital !la sempre CONTRATOSSE em deposito na 
Rodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra, -132. 

Estomago, Figado, Intestinos 
Digestões difficeís, azi~, prisão de ventre, vomitas, en

jôos, dores de ca,beça, vert~gens. dor, e peso 110 estomag<!.
gastralgias, gastrltes, hepatites, ententes agudas ou chrolll
cas-curam-se com o Elixir eupeptico do Professor Dr. Bc
nicio de Abreu-· ) calix no fim das rcfeiçOcs. 

ltheumatismo, Sy]>bilis, Impureza do S~'lIgue 

Eczemas, darthros, ulceras chronicas e rebeldes, curam
se com o anti go e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 
Carvalho--Milhares de attestados de pessoas curadas. 

Tosse , Brouehites, Asthma 
o Peitoral de juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi

vamente vegetal, é o que maior numero de curas reune. 
Innumeros attestados medicas e de pessoas curadas o 

affirmam . 
Neurasthenia, esgotamento nervoso 
1!'alta de memoria, phosphataria, convalescenças das 

molestias, curam-se com o HematOgenol de Alfredo de 
Carvalho. Extraordinario consumo pelas proprios medicas 
que tem usado e innumeros attestados. 

OPILAçÁO-~~~~:I~es\;~~~U';lr~Ar~~~ eV;f~: 
caz com o Pbenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de 
curas em todo o Brasil. Facil de usar J não exige purgantes. 

A' vtmda 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. 


lUediante va.le postal se remette para qualquer

lugar 


.Para fazer boas com.pras é preciso pri 
meiro ler -os annullcios da!!prineipª,es ca,
sa s commel'eiaes publicados.fi'O ESTAnO 

ACURA DA SYPH!lIS 
e suas manifestações: Rheumatisl11o, 

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

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

i nfallivelmento com o 

LlJETYL 
O unico especifico adaptado nos 

Hospitaes do Exercito e da Marinha, 


Milhares de curas tem realisado 

~ 

Encootra·!& em gnalquBr pharmauia 
~ 

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

1 a ose 
Boforti'fiüante mais GOnhDGido 
FOl'~il, H()bustez~Sa.úde 

adquire-se usando 

Vidalose 

Approv. pel" D. N. dI\. SRudo Publica em 16 de Agosto 

de 1928 Mb n. 1680. 
A' venda em todas lUJ 
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