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Jornal independente ede maior circulação em Santa Catharina 
" ~"~-=:;;y

ANNO l~ Redacçlo e Officlna.-Rua 

N' 2891 .. " fr Director e proprietario fr 
N. avulso tOO rs. 
Atrllzado 200 rs. !~\ AUGUSTO LOPES Jb 

fi:: O pergunto que sefoz,quando Ihe.ocon"se.lhorom 
"Um "remedio qualquer". faró bem? 5eró Inoffen
5illO 7 5erá legitimo 7 Quem sobe ... ? (>oro se 
evitar duvidas. o melhor que se tem o fazer é qUI!. 
quando se quer alliviar Dores . De cabeça. Dentes. 
ouviào5. etc., comprar os legl1ml05 romP.flmlào5 
"Soyer" de Aspirina. identificados pela Cruz Bayer. 
que agora se cho mam Bayaspirina. 5i U . 5. não 

t-a uer comprar um tubo inteiro. peça em qualquer 
pharmocia um 

EN\'RLOPPE ---MY.E-R 
que lhe dá. em um envoluero tran5porente." hy
gienico e hermelicamenic fechado. à~iS comprimi
dos De B A Y A S I' I R I ;-,; A ([o mpri mlôo~ "Soyer" 
de A pelo Cruz S c;ycr) . 

. ,
~ . 

R,in, 15.- N@ticias teleg'l'apbicas 
de\'\!ashing'ton inf@l'mam que o g'o
vel'no norte-americano acaba de rom

Joio Pinto,13 per as suas relações diplomaticas 

com " o g'O)~~;!.~d! Honduras. , 
--~-- -_ . 

.:. 

" (Nome e Marca Registrados) .' 
Do PbarmaéeuticoE. A. GONÇALVES, J9iriville 
DiplomAdo pola J!'acllldade de Me(licina do lHo de Janeiro e Universidade de Coimbra 

E' o Ideal: é um grandioso palrimonio .legado á the
'rapeutica derniatõlogica, aPbs 20 annas de acurados estudos. 
(JUl'~\ toda a qualidade de feridas novas ou y e
lhas, tanto humanas como de animaes, e muitas doenças da 
pel!e e da cabeça: Ulcera::;, Queimaduras, Empigens, Sarnas, 
Tinha (favosa e tonsurante) , Ulceras syphiliticas e algumas 
cancerosas, Frieiras, Suores dos pés, Sarnas, l'annos do 
roslo, ele. etc. Indispensavel aos futiboUstas e as datn<;s 
para adher ir o de arroz e eslerelisar a pelle.

Curas toda a parte. Aonde a l\Iina.n
e a sua procura 

a conhecerem 
,vvu v V"'e'" ~Ãl~~~ 

EWIJreSR Nacional til' 
Nav('~açlio HOOllek" 

PAQUETE 

ANNA 
S~hirá no dia 16 do co!'renlt- ;'1:5 

7 horas da manhã, para lfajah\'. 
S',Francisco, Santos e Rio el e j a
m:lro, 

Recehe ' passageiros; valores, 
encommendas e carR'as, pelo Irn
piche Rita Maria. 

A "VISO: - E' expressamente 
prohibido a venda de pélssagens, 
éI bordo. 

Os HRentes 
Il08'pcke, Irmão &f:ia. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:15.-N@ticias


' 

o E8TADO-Sexla-leira, 15 ãe F.vereiro-~;IIQ?4de 92"'------------------------	 ri,
Z~T I ' I Cura tosses, bronchlt.." Inftu' l OMBRICO, DE E' mfallivol pal's Kola Soei' Deve .er 1I.~da pelo. fracoa, anemi-"enzas e molesbas do peito em ~ expellir 08 vermes cos, osurR8tomco8, 08 que 80ffrem do ~O UO~ 48 horas, 	 (lombrigas) ""tomago e ar89, que amamentam, (f 
~ A' venda n(\ Laboralorio Sarlllcn-	 ~j . to Barata, Porto Alegre. A' venda em todas as boas pharmaclas e drogarias A' venda em todas as boas pharmaclas ~ 
~ L1C. D. N. 5·!, P. em 24 de Maio de 1916, sob n. 73. Llc. D. N. ,,5. p. em 24 de Mal? d~,',916, sob n. 72. Llc. D. N. S. P. em 24 de Maio de 1916, sob n. 74. " Z 

)8 
w.«~~~~@",/.ij~~~~~~~~~~i5 

l ~ 	 ,.. !!1I! _1IJI-,~_._-!I!!!II!!!I!!!!!____ _.!I!!!..., !!lI!l!! --J!jlUlIiNlSJOT1CT AQ:-o~J'::Thales de 
1 1J\íUI 111lJ:l lIvu!1ffhr MirandaEstomago SujO! 

o estRelo 410 Esmel'nldl\ Lopes. 
-Hoje, às 12 11Ora5, éra bastan

Material Podres Dentro do te satisfactorio o estado de sau' . Para syphilis e rnolestias da pelle recommcnda-se o ELI
Estomago e Intestinost! de da menina Esmeralda Lepes! XIR 914, o mais ellergico depurativo e antisyphilWco 

que ff}j ha dias victima de um conhecido, de acção l)rOmpta e immediata em todos os 
.de$itstre de automovei. ~asos pe r~eulnatb,mo. cachexia, ulceras, vegetações,

lnflamaçoes dos .olhos, dOres nos ossos e em todo e 
qualquer Incommodo de origem. sy)lhilitica. 

UM PERIGO! 

1 Pediu garantias. - Jovelina O ELlXJR 914 é ainda ~xtraordinario nas molestias da
vontade nem comgêth nenhuma dé trnbaUíat! IClaudia, inquilina do predio nu· peHe, clJmo mnpinges, darthros, .. eczc'~as, feridas bra

Isto acontece muitas vezes Da Vida, sem que a gente mero lO, á rua 24 de Dezembro, V3S, e~l>jll]m:s 'e ·deve ser u~;tdo' seln· ·demo)'a sempre' 


espere nem saiba porque!! pediu garanlias ao sr. dr· Chefe 	 que se precise de um bom tonico~depurativo.Sempre que estas Perturbações appareeerem assim de 
repente, a pessoa deve ter logo (:ertez:\ de qu~ o seu Esta Ide Policia, por ter sido avisada 	 O Elixir 914 é encontrado em qualquer pharmacin 
mago e Intestinos estão muito Sujos e Cheios de Marerias de um despejo iIlegal , que a pro- Ga.Ivão & Cia.- Av, São João. 145- 8, Paulo 
Podres, e neste mesml> dia comece a usar VENTRE
LIVRE meia hora antes do Almoço e do Jantar. para If:t~~ti~i:ff~:h~:~.a onde Q1ora, pre- Ap, D. N. S, P. em 21-2-916. sob r.. 26. 
e 'i" ltar que appar~a qualquer Complicação Perigosa e 

Mole:;tia Internai 


I llala. post••s--Pela Adminis 	 VIDA SOCIALI 
I~i~~ãsO a~OaSnl~ã~r~~~:sS;~~~a::~!= Por tele~ramma part!cula.f sou-	 IComer Muito! Ira: sul do paiz até às 10 horas; hemos hOJe, ter fallecld? as 11 FAZEM ANNOS HOJE:


Beber D~mais! Inorte do oaiz até ás 12 horas. horas de ante-hontem. dIa 13 do Sl'fts: Maria Boavenlura Ramos 

Quando tiver pratiudo alguma imprudencia ou extrava. e Ludov-ínJ de Araujo Nêns. \
I - _ - . ICNiente. na· --esfação Barão Ho- •

I .'tfol' imcnto mal'jtiJUo._Sahirál~em d~ Mello, onde ~e achav~ Stns: Maria das Dores Povoas, I
~r~~1~,1~:~~~~:oa~~:;:~~~i~~r:B~1!: ~~;:~~;1i~l~i~i: Iama'lhâ. às 7 horas, para o nor- eJ~l tratdment~ .de pertinaz .enfer Etlgenia CarrjOi~o, Cecy Lohato e 

E~I1>JulIgO, do Figado, do Baço eln/es/ino!:, convem mui/o , te o paque te nacional "Anl1a~ . mldade~ o dlS.hncto e estl~ado a menina Jadir Soares. 

tomar á noite, quando for dennir, D;I,ls ou Tres Colheres I -Chcg;uá amanhã 	 do sul o I facuItatlV? major dr. Jonas • ha- SrR: Nilo Pereira Duarte, Enéali I 
de Chi Qe VENTRE-LlVRE em Meio Copo de Agual 

Fa~a sempre a ssim, que nl o sofrerá nun ca Indigestão 
 pay~r€'teI:Cmte. Vasconcellos, Ics de ~Iranda. . . . Gonçalves e O.swaldo Blrlcão Vi-


ou Inflllma~ão do Estomago, nem outras Enfermidades l - Chegarà amanhã do norle o O exhnçto re~rd1U por mu~tl>.s anna. 

PerigGsas!l 


Quem soflre de Indigestão e P ertllToaç-õ':'s do Estomago 
 : paquete ~ Jtapuca" ~~~o: ro~st~~~~~~ldao~~ar~:~~~ iUcninos: Manoel Cardozo c 

e Intestinos está mui to arriscado fl pegar as mais Graves .' -" . Fedcral e Hospital de Caridad~. Italiba Neves.

Moles tias dI> Coração, do Figado e Baçol 

Para não padecer tito dolorosas Doenças use VENTRE. I _ \restilll C?ml),ll1).-~a esta· O dr, Jonas de Miranda , foi HABU~(TA~~ÕI<:~,' 

LIVRE! 
 çao nesta c<lpltal da \Vestern Te- casado com umJ couterranea 110S- '. 


legraph Compan~, r:cebcmos a sa, a já fa1lecida d. Bazelissa de No Cartorio do Registro Civil, 

VENTRE.LIVRE é o unlco Remedio que cura Indl. srgurntc commu!1lcaçao:. . Carvalho irmã do sr capitão Joao estão se habiJitandl) para casar
I lAs comm unlcaçües dl.reclas Carvalho: o sr, Feris Boabaid, commerc~

~~j~~01.~~:,n!.~~~i;5J:,fI~~~~~s~1!~:t~:~ t~:~I~~o~~;~~ entre a Al!emanha e Amenca do Ao se flho doutorando Abi- ante nesta praça, com a ~rnhorl-

Dores, Collcas e Peso do Estomago, Calor c Ardenda do 
E stomago. Gosto Amargo na Botea, o Fastio e a Falta de 'I Sul ioram_ reabertas. hoje. COlii.il' lia C~t~lal!lO de A,\iranda, sua ta Car\rota ROS3. 

Apeti:e, as CoJjca~ e Dores de Barri~9;, a Inflamação dI> appro.vaçao do. Relchspost M.r - progenitora d. Josephina Miran-I, " . _ T' ---: I 

Baç.o e dos Intes~os, as Doenças do Figado, as Dores, 111slefl,? por m~1O da CompanhIa ela, residente el11 Porto Alegre. e (jl~~i·\)IE.Nl~)H
COhCilS e Peso do Flg::rdo, Hemorrojda~ e Prisào de Ventre! 

Em p OtIti)S dias cura a Pris;;o de Venttt' cllusada pelas: i\!1ema 1 a ?a ber. a Deutsch (\llan- aos demais parer,jes enviamos . ': o sr., Ulz de. Paz, desl e 

M olestias do Utero, a Prisão de Ventre DutlUite Q Gravide:z: tlsche esta trabalhando dm'cla· sentidas condolencias. dl~trlCtO ~oram realizados os se-

e logo Depois do Parto, a Prisãl> de Ventre Durante as 

\'lsgens! I~~I~~rf;:la C~~aç:o p~~ s~'~~~~~~ .__~..---- gu~tã~nCt~~~nâ~ntl~s:l1oras. na re

VENTRE.LIVRE é tambem o Melhor Remedi() d, ~Western ~eJeph Coy. ~: . A· I nolsas de borracha para filmo, sidencia do sr. ~dolphoSilveira, 

!)~ra .. 'i çr ....n~>I~' IS(llrt , Geren.e:t. !carteiras de metal para cigarros, sô a rua Oenet31 Brttencourt. n, 78, 


Cura de~essa qualquer Indigestão, Dôr de Barriga e I· , 1' na Chort;!-o.rLl Linhnres. d~ sr. Boaven(ur~ AntOniO Pe
outros Pengosos DesarrlLlljos do EstQmago e Intestinos . 1·. illloJa~ . -A eKma. sra. d. __ relra, com d. Mana Elpo. 
e faz sempre muito- bem ás Creanças I • 

CUfa depressa, muito depressa! I
Manoel a ,lI,Ilont~negro, vi ce-presi- ,ll , contel'encia nB\'nl lia (,ign -Hoi~, â~ 1l,30ho~as na ~al.3 

Tem Gosto bom! d en te ~o Associação das Dar,nas tll\~ XIlI'Õe!1/.-Rio, 14. Dizem de d~s A!!dlenClas do. .I,l1IZ0 _ Munl Licencia(lo pel!) D. N. da Snú,le 
de Ca.rldade, cnregam?s h~le a IRom<l que Mnssolini não tomarà cipal, do ~r. Ollvlo Lypercio Pn l'li<'_Fl ; aoh Il . .1']3, ·(,In :l·-4-1HqQ:~ .Leia com todo Cuidado o Livrinho que !l.Campanbl o Iquall!1~ d~ .100;0,000, ~orrespoll · parte na conferencia naval da Car~oso, co~. d. liortenClJ Lro·

VIdro! 
' r~.errda, ass(oclaç~ol nú Liga das NaçOç~, mesmo que os .poldllla d~ ~rlv.a. ~I denle.<1 

oonal rvo de S()(.$OO) q\,e ~~s planos da "lesma sejam (1lodifj. ~mal1ha realrzar-se-..:o os se· 
14' Batalhão de Caça· 

, fora e~treg l1e por ~uma famrila cados no correr dos traba lhos. gUll1tes cas~men~os: . dores 
L· I D N d S D b 53 t:athollca~ , Toda a curiosidade se concen- - Na ~esrdencla da exma ~l1r

~. IC pô O , • e '., so n, Ira ,oh" a delegação russa, va Mor",". o enlace de sua folha Voluntarios espedaes 

f ",Ata,m_uRm,oi', ,e4st,a[vnaiOl,"..ta.cmtade.PLeu".', Doellte do ti1!'(ulo [u; tl1rbulento. - Fotam pe, A AJlemanha não toma parte senhOrita ~maha,com o sr . Age· lnaDn~;:?ee(f~('(~<J~l~;lJi~I,~.Cq~ll~,~~~I_ 
.. . 	 "'-' didas providencias ao sr. dr. Ohe por ser inutil a sua presenç<t, nor ConCe! ~ão d~ Suuza. • ",. " r 

vor que a rnumia de Tuturka- Desde novo que sempre so(fre- fe de Policia. pelo Delegado da visto como ella não poderà ter -~.a res1,denc1a do sr. tenen.e forme ordem do sr. Ministro da 
men está perfeita e intacta_ ra do figado e estomago, tendo- Praia dos Inglc7.es , no sentido de esquadra, de accordo com os ter- ~ercillo Rel~. o enl.<lce ~e sua ~~r~f~~' ~~m:~: d~n9blnet~~rrde~~~~ 

Os que a viram consideram-n'a se nos ultimas annos aggravado ser dado um correctivo á Juven · mos do tratado de Versail!c!I; Irmã senhonla Noe11llJ Rers. com este Ratalhão acccita, desde já, 
u!tla das mais admiraveis da es- meus padecimentos, principalmen cio Caetano Marques, residente' < ,. o sr. Arnaldo Vieira dI.' Mello. vo lunlarins com de~tino ao \. Ra
peci€ até hoje encontradas. te do figado. custando-me a andar, 110 referido Jogar. ENtava -(j(~;tllllH lt IH talhão ele Engenharia, na capital 

Pe~of~~~e~~ ~eic:r~~S~~~I~~a~ as· ~rr~i~~ ~~~e~~â~ne~~r ~:~~el)r laeds~ Juvencio é accusado de rstar esq l1eh~t;o x !~~l~~~~~r~T~)~~Regislro Civil, ~~:~~~11~X~gSe~~ti~1~s s~~~IT~~~stat isfa . 
o tempo fez umas incisões es- cadas senão muito d ~vagar. uma ~:r~~r~~~~ao t\~a'r~:n~~ f:;~:s~IO lar 'Ifcclw de. lima ~arta que nos foram registrados os seguinles a) ter boa conducla, attesiada 

Quisitas nos olhos, muito bri .. serie de males que me amargura· e ~ lvla o ~r: LUIZ Sodrc com refere!l nascimentos: Salomão, filho de pela autoridade policia l da locali · 
lhantes. vam a existencia. Paquetlj eM:ul!:irIlJ. ~ Cons1- fir~h~oI1l1af~t~~~! ~~~":!~~~~r~ ·Je~~;~~ J o~~ Lutzky; Alpaidcs, filha de dade em que residir :esse aHestad~ 

Depois de vario5 rem edios sem gnado j firma Hoc:pcke, Irmão &. va já um verdadeiro esqueleto mi- fe!lx Manoel dos Santos. ~~7~ ~:S~~I~:lrl~I~~~at~~P~I~ Cj~:~r~: 
])e'\"olve-se O dinheiro ~~~~~~a:sos ef~~eác,Eaul;'solaPSa CqOu"e$Ulmta:. Cia, chegou hoje á barra norte nha tosse causava horror a todo!!, diçao), ou por um oHicial do cor

. '1"" deste capital, o vapor allp.mão f)ural1lC a noite eu til1ha suores pro- 1\'1 18S1-\ po, ou, finalmente, por informações 
ar·:quem fizer uso do ePEITO_jaconselharam um sem numero de ~ Madeira". fuso':>, a ponto de ter de mudar a idolleas colhidas a seu rcspeitn ; 

RAL ROUSSELET. e não alcan- remedios Que fiz, sempre e~pe· ~O~~je;t~~Od~U~lC~01~~~:1~S~~~Ut1~ b) ter aptidão pl1Y5ica para o 

f~~~ r~~~~~~~ ~~~~~~~mr:t~ cd; ~~~~~~d~~o~~~~~i~~:lr~!:~.sc~;~ , Prisõj~s:-Ach3!11·se presos e 00 separado; emHm, jà me cOl1si- Major Dr. J~Ilas Thales de Mi~aD.da ~~~~~~ r~~li~~~;d~~l1lprovada em ills
~adas em pouco,tempo garantemu- seguir. recolhidos ao xadrez da Chefa- de.-avanl perdido. No enlretanto JO<IO Pedro de OhvCltn c) tcr 17 a 28 ar1llos de idade,t 
'R"ACOL"teRsot'UveS[SeEffL,cEaTc."edmO t'oPo~ojTs0o-s . Desanimado e jj dispcsto él lura os individuos João I--I e rrninio quem me viu ha 6 mezes cer/amen· Car\'~lho sua mulher e filhos, apresentandO, em caso de ser ain

da Silva, vulgo João Babão, e {~ l1ão conheceria hoje, n~o posso convrdam seus parentes (' da menor. licença do pae ou tu lor: 
casos de TOSSES. &8 dos mais !TI0~rer sem recuperar a saude, Benlo Cru z. accusados respecti- dr zer o qUJnto .Jugmente l , P?rque pessoas de suas relações e d) provar a sua naturalização na 
eminentes MEDICOS attest6rn ser IndIcaram-se as PJLULAS ANTI- nunca me pesei porem crelO tcr 

..PEITORAL ROUSSELET~ que DYSPEPTICAS DE OS~Al{ HE- ~~~ec~t~ ~~s~~u~~~o~ cl1mplici- aug;n;cntado o d~bro ao meu peso ~~:da~ni~O~jOC i.~~egj~n~~S~lh~~ :~~ro~these de não Ser ~rasilciro
supera a todos. Leiam com atten- INZELMANN que tomei sem fé, W1!lgO, etc ., etc. les de l\"liranda. rallecido a 13 e) ser solteiro ou viuvo gelll fi 
Çrã.OscOo,ioEIXhe"j'aO OG:'peE[TacOogrpaLn~Oo. Dmie'IShodreaPsOqiSueCO,OmdeO'sei oa" mde,lahs""s'; I' \ 'C De~ntc de factos desta natureza do corrente, na est~ção Barão Ho. lho, e não servir de arrimo a pes 
fi . "A..... .." ,Iren(:a, - -I o ca rcereiro da a- hav~ra quem perca tempo c~m pai· mem de Mello, para assistirem a soa alguma; 

USSELET~, sem que vos dar~o accenhtavam, e dentro de pouco deia Publica desta capital ~r. )oa- tll.atlvos? Have rà quem v~çllle u2n missa de setimo dia,que razem ce- f) não ser sorteado convocado; 

outro qualquer que lhes de maIs tampo fiquei, sem mais dor es no quim de SOl lza Cunha. foram 50 J1!o~lIcnto em 1.ançar mao .de tao lebrar na igreja da Ordem Tercci- Quartel em Florianopolis, 14 de 

lucro na venda o qu.c estragarà figado, pot:lendo ó.ndar, subir e concedidos 90 dias de licença. prodIgiOSO .remcdlO. Aprovel!amos ra de S. Francisco, as 8 heras de Fevereiro de 1924. 

~~S~?n;:i~~~ago esperdlçando vos- des~er ~gcadas e po1endo-me dei~ a oPtJ~rtunldilde para prevemr que terça feirn, 19 do corrente por al- Olymplf} M011l'ãij ~'ilho 


Ap. D. O. S. P. sob o n. 165 tar mdlfferentemente para qual- Foi ill)oS6I1tHdo.·-Foi aposen- o cPworal HoussJele.t ~ , é.encol1!ra- ma do presado extincto I 1· Tte. Ajudante Secr~tario, 
de 18-3-1UI4. quer dos lados. Para bem da hu- tado 110 cargo de continuo da dOA~~J Ó~dÔS. ~.p~.'I!~~~cI~s·n. 165 Antecipam ~gradecíl1lentos a to· 

manidade que soffre, declaro que Secrefaria do Interior o sr· João de 18-3~1!114 . ~~:e ~~;idS~s~l~b~~eq~~ig:esta'-lhes A raiuhn chegou :t. Nlll'0lis,
Charutos. Cigarros e fumos de o melhor c mais efficaz remedio Antonio de Almeida. Rio. 15. Chegou a Napolis a 

todas as marcas e labricantcs so para o fígado são , sem duvidas al'l Cigarros da tabacaria Londres rainha da Rumania, 
se encontra na cigarraria Unhares. ~jf'b~A~EtN1lt~~SJ~.PTICAR :iOJ!l6ílÇão.-Foi nomeado o da Ri o, s6 na _Cigarraria Linharcs, Vende-se uma ca- __., 

sr· Joao Raphael Farac<? para '.@f;).~~w.-M>~~'Xi~.i)Y,@ R , _ F d M I . 1 sa na7 Fumem os cígarros t\.ISS~
Para a herma de Carl ,Jayme lllaclllulo ·J1It1fIneit'n exercer o cargo de contlllun da 	 ua er~an o aCl~,JO n· 2 ME - d d \' ,I

Pará. Secrelaria do Interior, Antonio .Jose, filho ·10 010- i.1 reconstrUlda a um anno· Para tra . que sao e e lelOsa
Hoepcke O~S~RV,M.:AO ti'fI1,: As vor- _ t.i1Jes Mnfl"fl. de Souza e Anf.o- tar na Rua Padre Roma 45. ullstura_ 

Para a subscripção popular darJcJr:a Plluh-IA do dr,. Osca.1' Colonias li9 PescadOl'6R _ Têm I. nio Jm,ó de Sttzn, l pnrt.icipn (>1 Y.7~~~4t>--.~ ;;::!iWlC:- "'~"'" :::'''-:-:·::l''( ~~~ X@'::~=::-:~="'·" . "':::~ ,"'~C'>y.@'A::"":-:_C:-",,,,@CC""''''''~:;'~ ''::;;
destinada á acquisição da herma ~~~~I~~1E~c~~::tl~~!: :~,r~.J~~o:li; 'd f d d I J: C ~ nos sens plU'üll es e .ta pessons ~ ?:) , . 
do prantefldo .sr. Car! Hoepcke t lIlos- vae impressa n liIarca ..regia- f~sOdeU~H~J1:~d~e ~:t~'âoo~br a;; ~ ~:u~~~:!~ cloee~~:~~J:e~ fI s~~ ~ ~ I"~TIT"T" MMM"f1~'U D~ r' nftIA"npn'le a 
receb~mos maiS as seguintes tradu;o. O.t1.composta por~Tre6 Cobras CapitanIa do Porto, diversas co- frt FevereIro de 1924. ~ ~) ~l~ U U ~y ~n~lAli • Myn ,~U y~ ~ ~ 
quantl.as :" . • .l>;ntrelaçada6~, 10nias de pescadores na Arma- ~ Florianopoli3. ~~ Succursal do Instituto Commcrcial do Rio de ,'aneir(lJ 	 , I' 
QuantIa Ja publicada 747$500 Em todas as pharmacias e dro- .;ão da Piedade, Bombas e Es- ~ 	 (~ ~l Di)))omas OfllciltCS do GUIl,nln.-livros :$ 
Antonio Lehmkuhl 10$000 garias. treito. ·.o;x..'"f,~~~~~~t>:l(4I' Estão funccionando os seguintes cursos: Gllarda-li".'oR,~;
C. Britto SWlQ Agentes Geraes=Silva,Gomes &Cia, 	 . -- -~ Em tres annos. Pl'imario: «Escola Americana"!>, Mcthodos ,s 
f. 	 Costa 5~OOO Rua J' de Março. 15t-Rio - AC(iãO llobr~ Intuitivos. Ensino basc~do no dos Grupos Escolares c accresci· '.--=--1Formula e nome approvaúos () Cambio.-Río, 14' AntlUW O sr. Luiz de Oliveira Carva- . do de estudos pra.~lcos d~ lnglez. 

Total i67$500 em 8 de Novembro de 1893, sob dam de Nova Vork qu~ O cam. lho, negociante d'esfa praça, teve' ~actylog~:'I)]lla. Appilcaç~o dos 10 dedos. Correspon· ~ 
Todas as importancias até hO-1 o n' 81. birJ sobre o Brasil mostrou-se a fineza de cancellar uma divida i dencla commerclal. I" 

je recebidas estão depositadas Charutos-8~k·Dannemann franco. de 80$ que a Escola São José Iufol'mnçõcs: Séde do Instituto Commercial. ~~ 
em caderneta numero 3913, no Poock e St'ender só se encontra ná O mercado estava incllnado para tinha para com elle, em beneficio _. (.)) Rua felippe Schmidt IS, (sobrado). 
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Ranco Nadonal do Commerclo. charutaria Linhares. 11,87, Depois chegou a 12,10, do mesmo estabelecImento. ~~@X"(%l~@Y.@J~~j}~~? 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lic. sob o N. 185 em 3-9_1889 e em 9- 10 1897. ele. p9r 'Dtfcreto lm~ri&l 
.L",,~. ,J"'.LI'''' ARDO FRANÇA I OS DOIS JUNTOS REl'RESEliTAJI I ÚAROnA. E M;\ Gi1\.' d~ Hollanda

I O IDEAL DO TIU1AJU!liTO I preparado pelo "r,lo Franoa 
O rei dos depuraUvos r~:~':na1is~~~ ~~\~r:.~ d~~e:~~~~:S' Impureza do sangue,I Preço de cada um 3$500 I 

e 90 e S. Pedro, 94 - Rio Janeiro -- Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - MILAo - ITALlA 

O .U.li• • devera partirbOJel 'Ã" r - d . "I' A Ruosla, em 1924 pediràa 'o'·NOVIDADE para a Amer!•• do SnJ.-Rio, 15. _Sple<lCçoes OP11? sua admlss~o á .Liga dao Nações. 

ViSItem A Ancora (Ie 0111'0 de JOSé Jorge, que ;~~~~~a:ra ~fsit~PJ;i;ei:~~C~~ . feSSOio R~i'm?~d , -', dO~~o:::ol!he;l,~!~~j~!~~ - ~~~a; 
reé'ebeu pelo Ultll110 vapor um grande e variado sorti- -pan11l3 do,seu sequlto, ao. vapor ",' ,- "-0- _, ' .ng_laler~a . ',- :',: 

nlel'.to de tecl'dos da moda em seda e algodão. r·.uaahc'o· s'lqauoer,.ee'nltàal ddea Apamrte'rdlacaPdaOH Algumas lIas ' q~~'~,a~nnuncJ.On _s~ - , _ >--~~'e~per~da-;ni1tidança nas coo·realizaram, ,,8~n~o<, p~~v!l,'e~ que. ,(tiçO'et ~a_ Russja reintegrarão a 
Meias de sêda de 6, 7, S, 9 e 10$. Grande sorti· Sul, DI Ratti disse ao- soberano: o mesmo :,d3i~e~~_~a:, -c_~~ as -,', Tnfluen,cia -.dá'-burguezia· . 

mento de hl1ho ~inglez e crepe geOlgettc de todas as cores. . 'C Levamos todo o amOr da Ita- ,_ ~~\8g~~:~}, :~::~,~ - ., A; ~,e-n(~n.t~~ :{' fra:lco-britanni·ea, 

'enc1as ao alc::mce .(le. todos ' lia, o seu coração, neSsa parte ...,.-,- -D O~J.or.nal, <I '-';' : no Seu todoJ não serà aTfectada. 


Ver para crer á Ruu Conselheiro l\Iafra n. 2 tangivel de 'mãe Patiia, àos nos- , ~- '- r o personaç:em que ha um an- entrefantQ: -o~anno de 1924 verà 

sos irmãos da Americado Sul". MUltns homens e mulheres de no atraz predisse com tanto acerw as relaçOes).entre a AlJemanha e 

O "Italia" deverá partir hoje. tdade adulta ficam abatLdos sob to: ' " a Inglaterra ' estreitarel11~se cada 
Di Rati assumiu as funcções constantes dôtes nas cadeuas, ner- a occupação do Ruiu , ' _~... '. vez I113iS: 

Os iepal'atistas foram ataC'a- Margarida Lopes de de embaixador extraordinario, vosismo_e em miseravel estado de os terr~motos do' J~P~<>" :"j;;· ' ;-- Eni 1924-L,ióy(i'Oe~rge_ - assll
110s Rio 15 Telegrammas de I representando o rei. depressao, As, .vezes selltem, dôres o surgimento de U}lJ dlctado.~ mirà de nqvo;'p'a_peq~porrante,
Pir~-;sen ' con·fi·rmam a noti~i3 de . AI meida de ,~abeça., e~Jõo~ e penosas Jrt'~gu. na Allemanha, ,,- Curzo!! -e Baldwin" i"ésignarão 
queo ed{ficio da municipalidade Orecifal de Marga rida Lopes VENDE SE ' ~Off~:l~~~ enr;:~~:I~~~e~:: ~~~:~Ild~ a mudan~a de presidente rios o poder. -:_",,,: . , . 
em que estavam concentrados ()~ de Almeida, hontem realizadu no - tempo, Os seus rins, os orgãos im- Estados l!~ldos, . Dentro dI! pOflcq~:-~ªnI].ps :um 
separatistas, foi assaltado e in- ! Thea tro Al~aro de Car~alho: poz Moveis e a esplen- portantes que filtt'am o sangue, es- a estabilização da corôa~u~tn= bl~co cl?mblnado - ~.(~nc.o,:italia.n o 
ccndiado pelos adversarios, Url!3 vez ainda em eVI~er.c 'a o did . lt . 1ão provavelmente fracos. aca, etc·, acha agora. que: ~líe e Italo.rusSQ·alle~ão . derro_tara a 

A alia comm:ssão inter-2!!iada brllhan te talento da admlra ve [ di· ... ~ ~asa s a .!-, 1: na: Comer deml.is, Q.eber demnsiado, gado o momel~to de dizer alguma Inglaterra. Esta perdeI'à todas as 
resolveu, por unanimidade , prOMsansa patricia, a q uem o nnsso Alffil! ante Alvlnl. 11 falta de descanço ou preoccupaçào" cousa a respeite de -1924~ _ suas ·cofonias.- - ' - ' 
clamar a lei marcial no distric!o publico, num gesto de sincero e 15. "Ver e tiratar na podem entrnnquecer os rillS. Um Trata-se de um tal professor Entre 1924 e 1926 osõEstados 
c dissolver c~rt0 numero de as- irrepremivel entlwsiasmo. prestou JllCSma. resfriado, exces!l°l influenza, 011 RU' Rayn~ond, q~e se d.iz p!ofessor Unidos se baterão com o 'Japão 
sí.ciaçõcs nilcionalis!as. as maiores e as mais expressivas cumulo de trabalho, tendt.m hmbem de phJlosoplua da Umversld!lde de e perderão. 

homenagens da sua íldmiração, Mim i Hortens ~Ii~:~~~~ ~~:~~~~~:~~ el1~0~'1~'~~~ie A C~l~~ pB~~~~çe~!~. n~s :~~~ spe~:saacá~n~~~ p tranc90 24fran cez continuar.ll a 
~ ;-:'":~,f"'~~ ·'~ }:'·õ~~.::-,,:,·" ·.",:-.' ".'v..' I\-largarida , com aquella expres· - dU7.Lr a males mal!" Hen Of'L A!I PI- d I I' d f 'bl cair em t • 
~.: .• 1"" .... .." "1'." Jlo ,'~'~~ ~,e,'· ss'a=oo oes.~_qgllr'etdt.o gdroaslasee,s,p,ircio"r',at.,loq",o"s O concerto da cantora Iyrica LULAS DE fO~TER tC~lll anx i- as e las rea Iza as, oram P~d - erà à frente'- , · Poincaré permaoec.
',_ " '-... ,,~.).. vie nnense Mme. Mimi Hortens, liado milhares de peHflO:tS. !-'ergull- cada~ no ..New ,York. Hera,- do governo francez, pelo menos ,

$? e ~ . ~ triumphos, empolgou in teiramen- flue se rea1isa Domingo proximo te no viflinho! segumdo uma -mtervlew ~, na durante o anno de 1.924. 

&-) ZJ~'~ Snntn~ l~OlgC.S ~' , te a assis tencia , que soube, por no Theatro Alvaro de Carvalho, Appro\'tlflo pl'\la. D, N. na Saúde qual o prop~eta enumerav.a as E!Jtre 1928 à 1932 Briand vol
~ /~~;~~r~~nonll~:~r~H'7~~oJ ~~l;~~ ~ sua ,!e~, fazer j~~tiça ao tal~nto està sendo esperado com grande Publica , em 4 oe No\'etnhro de s.uas prophecl::ls. Agora ~s ]orn~- t?rà,á" chefia do.. -governo. 

~ filh i.'l h.l.. lURI.'ia (lI" L.ll llnlE""_ ~~ld a dlstmcia patrLl.;La , applaudmdo anciedade e promeHe revestirMse 1916, soh 11 . j r,!l. li stas europeus o assediaram de Além disso.. ' haverà em 1924 

~ Fln~'\n()p()~i '::, +- 2~ H2L ~/,:_ a C'oomTto,c.mtr'o,oeT "et~vthaUrSe"pStemtoo,' d~ grande brilho. tal forma que elle acabou co~ce- novós terremotos! -,veri{ilZa r-se-ã 

-Ko __, _ _~~. ., ~ As entradas para esse concer- PILULAS DE FOSTER dendo-Ihes as reve1açOes sobre a morte:de dois conhecidos estaM 

'::~'::"I~t:;": . ~::::: 1 0' rGm""::~t~5"0l"m P"o. ~~c~~~~~~se a venda na PARA OS RINS ~~s:~~:~~~n~e;l~~r~~:s :~~~~~ ~I~~\~~ fr~g~f~;:~i~is':ss~~~~~~, d~Livraria 
5:0 .:;e f llcontra n3 Charutaria Li- I rOt'm' Uni !) agll açao na ,4.lle- --~- li v~nda~m todas as Pharmacias e el!1 ann05 iiüste~iOres mesmot morte de um _minisi(ü c.strangí:if() 
nba rrs,. manha. - Rio, 25. Os jOfl1aes de O CAl\-IBIO F08TER-1\fcCLELLAN Co. A~~m 7: le pr':fhetLza: • que ~confribuiu para armar pode

. -- Berlim 3s!iig~alam os prepar~ti- X ft!HJ 11 / f 6 11 / 11) aí)$RUO GiliX(l Post:n l 10(;>2 seus ;a:;::;;nt~s r~~~m:~~~~ie 0: rosameote 3 F~~~ 

Pniul':tl" l' t~ :1 'i 1If'i,1iill do nn hr.! v~s.. .commUI1LSlas. que tem. o 111- UOHar.. H$4RO .rUo (le .Jnn~i 1"0 em natura da sua divida de re. . 


-- nio. 15. O jornal .. Echos de Ililto de prov~car. uma aglta~ão ""'RUCO ~3!Ul parações. que estarà difinitiva- OLH·· O'S 
P.1ris . publicolL 11m longo artigo em t?do o lerntorlO díl Republlca. l'esetn. I ~20() Os lU'Oços tIo café em Nol'B mente saldada pelo menos em 25 ' .. -. . 
em que refuta as a!Jegaçóc5 de M Lm. de desmancha.r .os planos I.tU $385 \:ol'k. _ Rio, 15. Verificou-se annos. 
certos jornaes que accusaram o ? OS 3~_~t~,~~r~.~~~;.J~~l1cla tomou }~sr.lldo ~aor; em Nova Yürk novo augmento A evacuação completa do Ruhr 
sr. Pojncllr~ de ter mudado de 1 1 !!IJ.lU TLi1I!lI:~ 1llI:U'U ,,~, nos preços do café, pelo~ francezes inflammaçOes e pu~açoes: COL 
orientação na questão do RUhr·1 - - Fil"J.O e I.od; o c~tão pl'omp- No mercado da cidade o cafê O estabelecimento de uma rea LYRIOMOURA BRASlt (nome 

-_.- rumar so cig-nrros, compr:]{los na tos plU'1\ o comhnte.-RiO, 15. pOl ra entregas futuras estava sen~ publica rhenana aulonoma. registado), Em todas as pilar·
ProlncSsa I na Charutaria Unhares (casa P iM Noticiam de Buenos-Aires que do vendíQo a quarenta e sesen ' A dictadura allemã' trará rne~ macias e drogarias~ 

I loco, ) _ _ Firpo e Lodge terminaram os to pontos aci ma dos prl'ÇOS com Ihores tem;\0S para a Allemanha. 
Uma scnhC1ra que soffreu lon- ! ·'-';/,":"i'X""'.1"lX:;;- . y.,:, '~y::,'. ;.',"~~~~~ treinament~s para a lucta de sab- que encerraram os ncgl\cios de Reformas financeiras energicas E~~i~~;~ sp~io~~I\a<i?r~d~?e~~;~ 


gtlS annos de horrivel bronchitc i :, t? bado proxLmo, pesando , respec- segunda -reira. realizadas na AIIemanha . 

n~thm <l tica e uma SUl irmã, de I_,~, UlR\"(J Sf.!·al1rh' ~~ ti vamente, 104 e 105 1'2 kilos. Varios paizes estrangeiros au· 

rebelde e perlinaz tosse, nl> pio . ~. e ~ JI~s.tamente como Spala 0.5 doi~ Cigarrofl New York com bellos xiliarão rinanceiramente a Alle- Lycen de Artes €o 

cumprimento de \J!na promeSSO"I ~.~: . ( ' IOtihlf>~ (' ' str.all('h ,,6 pugLlIs!as fo ~am submethdos a premios só 11R CigmrarinLinhares manha.
. . . .:, 


oíferece.m-se a ensinar gratuita- ~~ !lf\l,t ir; 'prl lll 1\(* fll'lHI l'i1rl'nt,ü!l e 3 Inspeçao medll~.l: - - A propria França offere!:erá um Officios 

mE'~te a~ pt'SS03S que s?ffrcl11 \ ' PI',W,lHt am igaa ... nR.'wimpntode :;) - - Mme Matheus mprestimoá Allemanhaem 1925. 

dE' ldentlco mala. remedlO ql1e :~ fln rl.li~ha primog'flllitn AunHa. C~ ~;Z1Õ\.~-<S:~.. ~~ • • • A Baviera se separarà de Rei~
;"'''''.1~~.Y.@)~~~ Matriculas 
a.s curO'J. Pede~s~ as pessoas c~- ; ' .Tr,illvillf' , 7'1.. lo'c1\" l'rl'i l"(l ,til 1~124.!~ 8. tllrlo!ól Al1 "'U!i1.o l .ehmkuhl ~ . Participa á .sua exma._ fregue- ch em 1925, 
ndosas transmLltLrcm esta nOh_ \ ?,k __ ~ l.] ~ e ~ ,!-I,a que, seg~lOdo a~.anha pa.ra-o Os Wittelsbach voltarão ao thro Faço publico que estão abertas 
da aos que s('ffrcm . Cartas à ' -X:";:'~~.'i:-;-.'.r,;- ··x. ~~~~.Ro:S!.'~~"(,·X~ ~ J. I P .l r I k .11 ~ RIO, onde vai adqUirir um llOdo no da Baviera antes de 1930. das 10 ás 14 horas, diariamente 
51'11. Adelia Rocha, <:aixa postal . - - ~ :11;t~ )(l.lllen~:~et;: 1~1L~PJ:~e~ e ~ sorfimento de c~apeu~ para a tes A Baviera manterá relações na Secretaria deste Lyceu. as ma
142. Porto Alegre. On!lImü oonoerto de Pery Xi'~fl~(ln" ;miga'l o na,,(~mento ele ~ ta d: ~assos, so estara de volta amistosas com a Ausfria mas friculas para as differentes aula5. 

- .-- , lLl chado (~H\1lllilho iUal'iade r.OI11'dc~ . f.~ no dia 1.8 do corrent~,. regresso não se reunirá e ella . ba~t~rnateS~ec~~;:: n~ 1~:~!~~~1 d~ 
l"ourel"e lLtion rom o e mllBh:Il-1 11 a ~ [':Iün~ it,,} IQ -2-D2·L ~, do " Anna ~ . no qual vira um sor- O ex-kaizer nunca mais volta· . 

1101' !I a FI'f\llçn. -Rin, 15 . O mi- O notave l vio1inisll patricio ~k%~~~~~l®'"..4@lfu~~ timen.to ele palhas cr.inól p~ra rá ao seu th'"ono. seinscr.ever: as aulas que desela 
nistro dos es trRnge iros da Alie-I Pery Machado dará amanhã, no _ _ machma, e outras l1(Jvldades Im- O ex-kro~prinz não terá mais assisti r! seu nome, filiação, idade, 
manha recebeu em conferencia o ITheatro Alv'lro de Carvalho, . o pORrtantes: . nenlJum futuro politico. oaturahdade. , 
embaixado r da França. seu L! ltim o concerto nesta Capi- Com O eonde extingniu se it ua )oao PlIlto 25. Não se deverã temer lima 00- As aulas erão começo no di a 

_ _ I tal, a preços populares, familia.-Rio, 15. Morreu em va guerra. 15 de Março e a matricula será 
" do . Gth J1i Q"1l Let Pery Machado dedICOU o con- Berlim o conde Erieh von BerliM A admis5ão 110 Allo.01l\lIha lia Ao contrario, em 1934 c espeA encerrada.a 14 de Março.., .A"a umIa a ..8...Dens", ..", ras ce rto de âmanhã as SOCiedades li chinger. Liga dft!j N'HJÕOS. _. Rio, 15. Di- eialmcnte etn 1938 a AII~lllanha As aUlas sao de: . Pnmc.Jr2s 
Em sessão so!enne, a Acade· mUSlcaes, recreativas e despo rtl- Com o fallecimento do conde zem de Berlim haver indicios de e a França se approxlmarão mais letras, P9~·tllguezt. Al'lt11111etlr:a, 

m'a Cathannense de Letras, re · vas des ta CapItal Er~ch extin.guiu-se a f~milia Ber- que o governo inglez sondou o e mais uma da outra. Geograplua. e ' Historla Pntl'~n, 
celJer,j hOJc. ás 20 horas. no Pa- \ Do excellente programm::l or chlLlge~, CUJO .tronco fOI 0. c~lebre governo do Reich a respeito da A Polonia protegida pela FranA Stanogrnp~la, ~ftctylogl'arllla. 
laelo do Congresso. o academlC o gamzado consta a '(Ju Rlltella, do cavalJel~o NOltz von Berhchmger, eventualidade de ser levantad a ça e pela Teheco-Slovaquia l tem TypograpluLl. .EllCal'dOllR. çuo e 
T1to Carvalho, que vae occupar que rido e aprecLado VIOlinista con cogno,?mado o -mão de ferro", e officialmente a questão dl ad· um brilhante futuro. Desenh~.. . _ . 
a cadeira que tem por patrono O) terraneo Adolpho Mello, como que fOi um dos heroes da guerra missão da 6..lIemanha na Liga A pequena «entente]) subsis. Oen~lDoé mtelf!lmente .gra!lII-
Lnesqueclvc l pollllco e lornallsta se poderá vn abaixu dos camponezes contra os senho· das Nações. rirá. o funcclOnando as aul~s a nOI te. 
con terraneo FrancLsco Tf, len lmo O concerto é dedicado aos res da epoca feudal. Massaryk permanecerá no seu O Dlre~lor . 

Sauc!ando o novo ~cademlco clubs XII de Agosto, Concordia . posto at é sua morte. Professor , pharmaceutu::o .1101
fa! lará em nome da Illustre compa Ge rmanIa , Aldo Luz, Martinelli, Piteiras de ambar a 2$000, 2$500, Precisa-se c:lt~~~'~r ~~anc~;~ Benesch terá um brilhante fu- tor Luz. 
nh La o sr professor BarrelTos f l- Riachuelo, 1.'5 de Outubro. as so- 3$000, 3$500, 4SOOQ e'4~500 50 na CC,1n COSf!. , dcnt,·o do pel'imetro \li'. luro , principalmente em questoes 
llw . ciedades Ly ra e Atiradores e as Cigarraria Linhares. hrl.TIO. Offertas indic;anélo o preço para financeiras, em que representarà '. Fumem os excellentes ciNo saguão do Congresso toca- bandas musicaes, Força Publica, Caixa. Postal 11 8 papel capital. 
rão dllas bandas musicaes. 14 Batalhão de Caçadores, Amor Visita á Esmeralda Mussolini realizará um ,enten· garros ·Allcol'a que são os 

á Arte e Commerciai. Lopes dimento entre a igreja romana e melhores, 
Dtlres agudissilllas no O progra~~"~tl~ti~ seguinte: O sr. dr. Hercllio Luz, Oover- o ~s~~~~lj~tt~~~~pparecerá,__cotnt!l ALUOÁ-SÊ-;_casa n. 64 

estomago Schubcrt a) No_mar nadar do Estado e sua exma, t's- individualidade pU:~!ica.: déntro'de 
O sr. Isaac Augusto de Qtlei· b) Ave Maria posa d. Cora lia Perreira da Luz, tres annos. ,: ,:'~ __ ' ;'_~' da,'rua "'Bocayuva'- Tratar na 

roz, pruprietario da Tinturaria 
Aurora , em BeHo Horizonte, a' ~~ , ' .il :,?~r:. ~:;;~~~~, haOj~e~?n~~f:':~al~: ça~àa ~~;fo~~~a_ ~~~~~~~~:!t:.~:~~ mesma. 
Avenida Commercio, 490, declara 

em attestado datado de 31 de 
 S~~!~::~S~;IZ~rgj~y~~:mor ~~~~ ~uee,u~ I ~e~~sfr~~:t:~:~~~.", , I ~~i~u§i:âp~~~~r~::'lh~n,l;:,,:~~~~ Lotel'ia:ª~,;~~ht a 
Outubro de 1914, que, soffrendo WJtho-Zama;ucca. , s: ' / I d. uma abdica -A , rcpubUca -~atha[.l·I']apor espaço de f j "finos .10 dOl'es IU ·I a rte l será então,: ada. ' ~ -_.' - . .- \.:) . 
ag1lllissimas no cstomago, a pon Adolpho Mello-~arantella ~~~~ ,,~ ~ , " I~' I N~s Est,~, , _, . ~s,_;,:e,m- ÜÚ8 -. __ .;'" ,"::-,,;: ':, 0:' ·<:'__ _' 
to de não poder trabalhar, curou ~.I~lJm:nI1RRevefl~ ~ Alfredo XavIer VIeira ~. . . ........ o e 1929, os ;"de.ni.o,!al~.s ,yoltarãoN,à exlracção -dé~ hoIe- da Lose com o Jmúr de Nogu0h'a do , nrl\sa 0-- OUXIOO. i~ e . ,O empl astro~EXCELSI~R ao poder.<:,Acirrada Jula ~se des~ tetia_doJ~stado os premias maio-Pilarmo Chim. João da Silva 'SU· 9s p:eços populares são os se· ~ Cy~o1illa. 1\1. Vieira.. ellT&O rl1cumatll;mo, dyspeps1aJ envolverá _,a"-I?!opQsit,o' da p.artici-.-_;r'e$ " cóub~Í'âm~os seguintes nu
veira. gUIn!es. i partLcLpam aos Seus parentes asthJl'.lfl, I\~ncmla, catal'.~lLo,'.nea pação def:p31l;' -;, nos negOCIOS Ji;:' ; 'rrieros'~' .:;::,:::;- _: . . 

Frtza~ e ea~arofes 15$000. e r.e~soas de suas reJa~õ~s o ~ ~fo~' .:~í~sõp'~o ~ori~,t~~ti~:~' nanceJxo:i' ?'da ' E_uropa. Em 1925 3O:0ô0sÓOO;:~ i6208 S. Paulo 
Aluga-se d~ ~orn~~rã~~~y~~~ Cadeiras 3'rO~O. In3SC!mento de, sua flllunha ~ ~pontadas, coqueluclLe," cClutil: prevalecerá 3 C9rrenlec' da Intcr- 3:000SOQO":;'" 1982,R,Q.do Sul 

Geraes ~ $OOO, _ ~ 0Fd~:~a CafharH1~ - @ Isôell e O\llrllS cnfermidllde~ qUI)' .venção em benefi~!,? __ .da. Allema~ 2:5OO$OOÓ~ 898L~i()53. T raia-se á rua Consélheiro ltIa
Ira 66. As lo~ahd~des acham· se a vell~ ~ piS, 13-2-1 24 ' J t "~!I~~ir.lm m!:.di~t;te~_~s,..:::tt~·r- ,nh:i; . Al1~!r;!~; - HiIngría.. Italia e 2:000$0(j0~-'238l~Sràaulo..-," 

da na,LlvrarIa Moderna e na bl· ~-§l~~~~~ ~r::?!:.. _. ~ ,, '. o,,! ,"~ OreCI~ ;" 1:500$000-- 4i5~r'-S-,Paúio~ 
I ... ivro (lo missa lhetefla do Theatro. --"":""" -- . ·F . ,,-E~-~o . "Úniêo-~mplluiffõ'lOrliã- , - . - . _ -- -- ":- -. --.- , 

de~i~~~tI;~;ír:cra~~~ OUf::'v~~v~~ . Se)11entes de é~e ~g:'!oR:'~~a~~:' ~ri~:)~~,:~..::.=..t.!o, O AUTOMOV'E1 'N. 90de Ceb.ola 

êntregar n'esta Redacção, que rc,- Tenenfe, vendem (Jos1ia& ná,l. Medlco8 not8ve18 ,t;r UIÚ. . ~.p""",Ti. nÕ'

,.phpr~ 1 1 m~ ar~tlfi"rl"~"" f!H.'Pv:dh-o' Ci ~PAfUIIIt;A.DI_ ..m:asit, ~br:~~l ..f:::'..'f!!~ Attcnde ~~a~.,!I~~.~ .~I~~~~~O_ pelo ~ teleph~ne 199, fazendo 
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o '&stado- Sexta-Ielrâ, 15 de Fever.iro de ~ 924 

,Comp a nh i a A n t a rc t _i c a' Pa u I i s I a 
t}.rv.,i8S Allta.J'ctica. Hambul'gueza, CLARA; UnJão,1 B.J..1•..lias' 111._ "'140001 GINGER-ALE, AGUA TONI.C... .A.. D.E QUlNINO 

fi. MUUClhell, ESCURA; Culmbach e Pretinha, PRETA.,I .. V. ilJ....... 'Y - 0 - LICORES E XARÇlPES - oCc.. 


GELADEIRAS :MARCA PER'E'EITA - ACIDu CARBONICO 
DIRIGIR FEDIDOS A Armando 8lum, FR".A.ÇíA:t:5 DE NOVEJ\.I.LERON, .1 FLQRIANOFÓLIS -

Que faria o seu doutor1 ~--I 
~ I 

Quando V~ S. tem indigest!o, e 

vai Ílo doutor, que faz eUe? Elle 

I'aceità -o melhor ~ re~edio que 

conhec~&: na vinte e cincJ l111~s . 

atraz o Dr: Richards receitava o 

melhor remedio do mundo para 

a dYlpepsia .. indigestão. Elle 

chamou a esta receita 


PASTilHAS ~~, QICHPUDS 
..11
1 

porque •• tava orgulhoso de sua i,.•. II ~· I
_, medicina. Durante vinte e cín co 

~ I annos essa medicina têm sido a . li I


ri primeira do mundo; durante vinle ' ti m I 

~ I é cinco ..nnos .11.. têm curado dys- '1 ~ 
 1 
1

I " , J~ : I popai.... indigesUlo, " Que faria o "1 I1 - _.- ~'\ seu doutor? Ellé réceitar.lhe·hi.. I ,~ RUAS 00 
1! P..tilh.. do Dr. Richard.: Com. : OLE5TIAS D>\
1I pr.·.. hoje ao leu droguista e I UMATISMO, 


" 6cará bom. , .i 
 ,'~111 
' Ap. l) N S P. n. 31", 7 11 19I1" ;;;,~9 í;.\~~I1 

App. D. N. S. P. sobln.\255, de 17-10- 19\4Hospital Militar ~~;~~ld~~~~II~tl~~ J)<~J I.r~~:t~~~I1~e~s 
~ ., Iela! ou estar con<;(I Itl ,uO legahllcn- 1 

E(htal de Concurrencia ItI: 1105 termos do Dccrdo n. 144 de 

De ordem do sr capl'ãO dr. -+ de ln i]lO de I~ÇJ I I]u nd o lor S(l ;::res!dente do .cons'.!!t.? adm'n",~r :l- ic,€d"cle (j,IO,, ) n,;; . ;~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t!VO do .HQspltal ~\.Ihtar de }o If:'- i (.) q,lt.: ti"almeril l" cu mpri0 o uI · II 


Jranopolrs, faço pl!bilco que no dia , t mo co ntrac to ou aju~1C com O go
 ACURÂ DA SYFIUUS 
l? do corrente, a5 .!q. ho;~s tio 1vemo. no ca:"q dr I<i 'cr ~id() for- I 
dia, o Conselho AdmrnJs,rat. \f) re- ~ ll (' c{'do r: 

~eberá J:!ropostas para. fOrneCllJ1t:n- 1 ,I) ter célu..-:ionadn 1\0 co fre uO I Estomago, Figado, Intestinos e suaR manifestações: Rheumatismo, 

lO .de dieta s, adventrclOs-, rouraICr.ll1selho de .-\d111 inis lr<l.ç50 a qli<lll· 


I~\i ada,con certada c passaaa e ser- ti a de 3 .O~OO{) eSI(jb e!Cc ida para I Dig:c:<.li,es difficeis, nziJ, prisTIo de ven!re, vomitas, en Eczemas, Ulcera~, Tumores, 

VISO. completo de ente rramento _de í .gMilntir a ass ignalura do co nlra c!o I ]\10s, do res dl' c"beça, vertigens , dor e peso no estomago, Escrophulas, Rachitismo, Dores nos 

ofrlc laes e praças dest~) !!uarn:çao , Ie a qu al perder;·r o proponente llHe I gaslralgias , "pstritcs, hcpatill"S, entcriles agudas ou chroni ossos • musculos, Dores de 

du.rante o .ann.o de '.YA, e tudo I se recu sar <l d ,::,;i ~ lIar (J resp ccl iro I CaS ~Cll!·am -~c com o Elixir eupcpticcj do Professor Dr, B-e

SC) a ~e_~nmelra quabda?e: . iconlractn. Ilicio de Abreu- 1 c<llix no fim das refeiçfws. 
 cabeça, continuas, etc,. cOflsegue-se 

AS:'UL<lr bra~co de la kr10, as- 3a . 0:0. prOpoll cllles se suicitarJn, i nfallivelmento com o 
5ucar_ de. ~~. kilo: arrl?~ naclo~al por "ccasi:Io da ,1 ssigllJtúra dos J-thou;:untbI1HO, SYI)hlli~, Jml,ul·I~Za.IIH snl1guo 
d~ l.a k~~o, ararufa, ~1~V•• aletna, contractos e para garalllia i1<1 ~, ua 
ktlo. azelle ~oce .de 1a litro, ilguar- execução, ao deposito de 111 ·1. até Eczemas, àarlhros, ulceras clironicas e reheldes, curam °I.1LTETYL 

unico~ente supe,nor, \ltro; .aleoo.1 de 40· o v;:;lor de 50:tlon;,; c de 5 ·1 . .;obre se com o antigo e afnl\lado Rob de Sumll1a, de Alfredo de especifico adaptado nos 
htro :. bacalhau .supeno.r, kllo ; Ba- qualq uer excesso da mesma impur Ca rva!ho--M ilha rcs de attestadns de pessoas curadas. Hospitaes do Exercito e da Marinha.tat~ rngl.eza, kll?: Chi:l verde .su- tancia calcu lada sobre o fo rnec i. TOHSP, BI'Ollehit(~s, Asthula 
p~f!or. zllo: Cha 'PrelO superior, menta provavel dural1te o armo. es . O Pe itoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi Milhares de curas tem realisado 
kl.IO~ C~?C~la~e , ktlo; Banna de Itipll lando· sc a cauçãO. ".1ini ll1 a qu e o qUI! 'llaior numero de curas reune.. vame nte vegetal, ê ~~,~.....-:@) 
porLo, ttlo , ~rscout~ de Araruta, deve ser admiliida. Irmurneros e àe curadas oau cstaàos medicos pessoas
kr\ o : Café m:udo, krlo: Carne ver· 4a . No caso de Ig llaldil de tle [')fe. Encontra· se em qualquer pharmaúiaaHirmam. 
de sem ?'3so. j{' IO: Cilrne verde co.m ço" .1Ir(' dJ,Ja s rrO;lostas. será prc . ~~ 
osso. kll~.; ~arne secca ~o ~I~Iferid a a do lici tan te que propu7.er Neurasthenia, esgolamenlo nervoso 

A gente... depos itario Ca.pital e 
Paraná: 1i'I'ullel!'lCo C. s011za. Pinto

~'aita de mcmoria, pho~phatari a. convalescenças das nesta no 

2~~~~~' f7~.lg: lTt;~~ec:da~x~~fL'F~n~~~~ ~~~t~~~~r~()e ev:~~[eC;~~~~~~~oI11~~~~ molestias, curam-se COIII o Hemmogenol de Alfredo de 
Rua Trajano n, 2, s obrado. Florianopolis:Carvalho. r:xtraordinario consumo pelos proprios medicas 

dtoca d,?s Barr~~os. kllo, EelJão ciante que já cslivcr fornecendo quc tem us,ldo e innumeros attcstados. 

~~~~Oio~III~2; ';J~Ji:gad~:a~i~g; G:II},~: ! ~~~~c~~~~g~:id~. sork se este não OI'I LA ç10- ~\~~'1:,~es~~~~U.;]r~A r;;S~ eV~[~: 
k,lo; Gal1tnh~ , 114;. Kerozene, t~- 5a. Não serao tomavas em COil caz C011l o Phenatol, de Alfrc<lo de Carvalho. Milhares de 
tro; L7nha.. kllo; .Leltede v~cca, li· sederação quaesquer offcrta~ de emas em todo () Brasil. Facil de usar, não exige purgantes. 
tro; Lm:;!Ulya: kl1o; Mantel5!"a,. c~ van tagens niio previstas no edital A' vmHla 0111 todo () Bl'asil 
Hanza. kllo, MarTlJellada, K110 . de ,:or1curren cia, nem as propostas 

p~ ra praça. um; .fannh.a .de ,rr~~n- pate. terá prefcrencia a do Ilcgo

Dcposit;:rios geraos: Alfredo de Carvalho <I( Cia. 1 aloseMassa ~ara sopa, kll ll; }I,~atte er.n que cont iverem apenas () offereci
fol~la, . killJ; ?vos, um : ~al~os, ca~- Hiento de .uma redução sobre a pro Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro 
X8. P~) de _~lollo, pão, ~ao de ~B- pJsta mais harata. S. Paulo e Minas:--Nas principacs Drogarias. 
go_ .. tI O; F~o de 101, kllo; Pelx~ Ga. 9 propone nte 011 seu repre  IUedlaut.H va.le IHlHtal se remette IU\l'a qllalqum' 
fres~~, 1\110 .. PhOs~h~r%, maço, sental1le regaI que nãQ comparecer lugar éOfortificantB mais conhecido 
~~~~J,Op~s~a~:nez~?:~~~ta~~~P~e~~: ~o:~I:àa~ã~e~~aP;o~l~st/~V~;t~~~ lle, 
S~J ,.mo mlUdo, k!lo; Sal grosso, 7a. Os proponcntcs obrigam-se Força, Hobustez, SflÚ.h~ 
kllo . .Sobrem~sa. duas _~allanas.~u a f(,rnecer. a dinlle iro, aos officiae~ Para fazer boa" cor.upra" é pl'oCiso~~~~b~~'. (k~~~Ote~~~i~~~,o'(c~~i~ ~~j!OSpitat nas mesma~ eondiçi)c~ adquire-se usando
nho, alho, cebola.de. ca~eça. !rias· 8a. O pioponente se obrigar;, j 

5a de I?mate):. ktlo, Vmho typo entregar todo s os artig,)s no Hos . 

porto! Ittro!. vtnh~, branco. de Ll ~. pital, correndo por sua conta todas 

hoa, lItro; \ tnh~ trnta . naclO~al. 11- as despe7.as. 

tro:yelasd.c Cera, klloj Vtnag-re 9a, Ao governo fica reservado o 
 Vidalose 
naCional, litro; V~rduras (abobor~, direito de annul!ar a concurrellcia da Sande Pllhlica em ](; dP.l\gl~tl)
Bfitafa ~oce,~ Hepolho, Cou~e, AI- caso os preços pedidos sejam 511 
plm), kllo; \ assollras. amencanas , periores aos rJa base qu e serão li  to(las as
umai Vasso.uras de crpó,. um.a. dos antes .d~ abcr(it as propostas, 

Sao condrcções essenClacs . 10. Os Ircltantes deverão enlre
la ' . As prop.ostas devem ser em gar os artigos até ás fi hora s da 

tres Vias, escnptas sem rasuras c manhã do dia seguinte ao do pedi 
emendas, contendo. os preços por do, podendo o praso ser proroga
cxten.so I! em algansmo e data?as do a juizo do conselho da Adini
e asslgnadas sendo, nas I~s· .v!as, nistração. ,TANADIOI~
sohre ri competente se110 rnutrliza- lIa. Os proponentes úevem de
do na forma do regulamento. c1arar em suas proposta completa Licenciado D. N. S , P. sob n. 114, em· 6-12-915 

,}4~' do um -gollto delicioso, E' o melhor fortificante gemi.rã;adOoc~m~~~g~.~eu~e~ro~~~~e~la- ~~I~~:~:o':a~sc~~~:~~eec~~:I~:~se~i~ Poderá ser usado pelna creanças fmca" e lnngrillbll8 IJeln!i -mo· 
a) ha'fe~ pago, corno negoclan· interessados deverão dirigir-se ao çna anemicas e po.Jlidns, polllS sCllilofns enfraquecidas ~ nervosllS,

te esp~clahsta do gencr:o ~e que abaixo assignado , na Secretaria 116108 velho~ cançados e doentes, e especialmente pelos conva
faz obJeclo a conc~r~encla, Jmpos- deste Hospital nos dias uteis das 3vi.dr08 é ü zlescentes mf!!cienf;e Ilara ,engordar Alg:ms kiloR,

los feder~es e m~nJcJpaes ~a ..:asa 8 às 10 horasJ da manhã. ' O V ANADIOL () o remed io alimento, desOImçn o fortifico. I)


~~~t~ee~~~iJ~:~hVOS ao U.ltln10 se- deH~:e~~:\r[;l~~~~IOria[loqoliS, 3 sysoomn un-voso, - rest.nlll'B aa forças perdidas, recouRtitne o COr"llo 


b) ser nel{oclante matriculado e ~~n~~C:j~~~~ro, to~ificn I) cen,bro! eatimull\ o I\ppet.it.e e previne 

ter casa importadora, bastando pa - Elias NUllcs J~opeH 
 p,:*i....."I_<•• ·. :~::(~1:~~~::~~~i·iilNiiI~"•.!IItf51 ... 

. Na8 pha.rmRcl.. 8 '_~i'ogàiiâ8ra as firmas commer~iaes a apre- 2' Tte. Phco, l~~ EM TODA5:_ASrDROGARJÃS cE _PHÁRMAClM. :1,entação do respectivo confraclo Secretario . , . 
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