
Rio, 16. A Associação ü~mmércial 
pediu prcnidencias ,R(ij ministro da 1!'a
zencla contra a resoluçã.C'l das repar

Jornal independente ede maior circulação em Santa Catharina 	 tições publicas,qne estão se recusan
ç:==:==~ .ANNO l~ Redaeçao e Offfclnas-RufL Joio Pinto,13 do a recebei' as ced1l1as de dez mil r eis 

N· 2892< ír Director e proprietario, ff da lo" e 5" estampa, publicadas pela 
N. avulso roo rs. Anno 24=!S~~Sin-12$otN~ . CaslI,-~,~ht. . " " . 

Atrazado _200 rs. Jó' AUGUSTO LOPES Jô~ Te'epltone~' 22-'-'.l~iuxa ~ PostOJ. 139 
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IX: 

Bons cigarros? 
FUMEM 

1'01'1, eUlIoral- Ballcans a 300 reis "" dois 
macinhos por 500 reis, 


RECLAME-Especial Mistura a 300 reIs. 

Yo,.], mistura- Caporal fino amlH'eatlos
G.@@~erm~~HG 

- HltValllt oxtra grosso-Do J{, 
Superiores cigarros a 400 reis.I Um mllrl11g Ilntiml~rll ~111!!t,r!, I!~ lilhu... Ncw York-Mistura sem igual a 500 reis. 

que não .b @ Illmos. Snrs. Ri~v~?I~~:~~~r; c. La Rei.lP.-Sem nicotina-Cigarros especiaes, 
Lmulm' - O melhor de todos os cigarros! 

fi~;;:'; 
prT'shD dc 	 @ Venho por meio desta leva r ao 

~ ("onlleciull' l1to de VV. el:>. o Illar.1vj-	 O preferido dos bons fumantes! A ultima palavra no artigo!\-ida atlcll 
EM TODA A PARTE SE VENDEM OStio (. Drrui	 «ê ~t~~~o J:~~~~~!~JOobt~,~~~IO~ ~rT~~~ &J e 'ig'a rl'os lUfl,l'ca «Veado»n~l.\J:l ("om $! ~l~I~~\tIOfi~JI~úCÁf1~'n~O~~ 1P~~~1~g;id~ e:e 	 -- - - --- -- --- 

o uso de :;;'1 ~ idade , pela primeirn vez, e este flX- !bão li SU:11. 	 HAUfUS VI; (;IlJIIUIAiO ' ~ pellil! 75 centimctros de so!it!1ria (' VS 1th.UTO- COMPCN$A DORE§ " ., Tod,,< <,s 	 ~ mais 22 lomhriga!>, Agora acabo de e:tG 
Pnes cll ida-	 dar segunda dose, cxpcllindo elle O 
dosos tl sn m ~ mai s de um metro e 27 celltimetros! ' , ~ 

I 
_ -'" I J ./ de solitaria e 12 bichas, a[elll de 	 i 5K~/ 

para as ~uas crc,-. :.- '1.3 o afamado ~ 	 ill1 ]lo!\sivcl~ muitos pedaços que loi 

I 
('nntar. A dois outros filhos que dei tamhel11 expellirum,


Sabonete de Rellter O um ~5 e outro 1J birhlls. Maravill!ado C{'lll es le sllrprc

h ' 11 henden!(' resultado c ignorando n residencia do inventor de 


i ue t.,:m a~~~I:e~~~:~"";~,:;·f·~,:~J;~.~'i~ ~,~~JC::-n~~:'ã~r~ fi , .. rHO tão santo remedio , prço a VV . S5. fazer chegar no conlJe 

'iiiii;~iii~~~;;~;;~;.ij;iü~ji;;~j.~1 cimento delle esta Iloticiíl, podendo vv. 55. ou cite. fazel !
!- - -', " --:;;;u;;;.iiAiwhaei.... 	 II o uso que Ihe5 convier. De vv. 55. alto. obro , VPf 


O O -VERMIOL RIO~.ssd~ Atfl~;:~~il~eR~iqR~O~~:~~~~li_ I
UM MAGNIFICO DEPURATIVO!! (G fugo Purgativo (Salvador das creanças) puramente vege- lVl. 
m tal, inlaJlivel e inoffensivo, vende-se em t.odas as Phar- i"'"

Sem aloool, de bo~paladar A Bxtraordinaria Bfficaoia 	 "i6 macias e Drogarias do Brasil. Depositarios: Silva Gomes _ 

.. & Comp. Rua \. de Março 149 c 15t--Rio de Janeiro.

O (Bulias em Porhl~uez, Hespanhol , Italiano, Franccz,

D lnglez e AlIemão)
o LUESOIl 	 I@ Evitema'imitaçõesefalsificaçõeS,eXlgl11do G

-	 DE  ,@ sempre Vermiol Rios, de Chrispim A. Rios, I CABELLOS BRANCOS Cf 

I@ Li", sob 011' 445 em 31-3- 1905 $ Oh! que horror. Mas não se afflija, está nas vossas mãosSOUZA SOARES fazel-os desapparecer. A inegualavel
PODEROSO EFilRATIVO TONIGil 	 I@~@~~@HH@@&)H~@@@vp@@~@ AGUA FIGARO 

Pode· ser u'Sado iiGT todO)::;; !:()  ideal das tinturas, restituirá ao vosso cabello ou barba a 
mens, senhoras e cri ai1ça~ . A? pro sua cor primitiva, perfeitamente natural, preta . castanho
prias mães que anHmcnlam e tod<ls 	 I 

escuro ou claro, cons~rvando o seu brilho.A applicação daas pessoas dclicad;!? p0d('1I1 sc~ui r 
o seu u?o. 	 'AGUA FIGARO é rapida e duradoura. Use a AGUA FI

() J~UESOL (le SOüi!<"l Soares OARO, preferida pela sua exce!lencia, ha mais 
foi experill1C'nlado C(lnl ru idoso suc de 20 annos, e ~!reis sempre jovens. 
cesso nos grandes hosritae~ do Rio A' \'elldn nas Porfumadas, Pharmacias e lll'ogarilts 
Grande do Su l e CilpitaJ da Repu
blica-o que constitue uma garnnlia 
de sua effieada ! 

O I~UI;;SOJ... é, poi?, o melhor 	 "Creme Zaira"
depurativo de que podereis hmçE: 
mão em caso de molcstia.s d;,~ 
pelle, rhellmatismo e t)()(las IIES'fAUUADOU liA llELLEZA DA CUTIS 
as manitestaçõefi da. syphiUa. Empregado cr:!l~ real vantagem ~m totlas as molcstias da peUe, 

fazendo desapparecer rapidameutc manchas, l)aJUlos, sardas,Encontra-se á venda em todas as 
:sN~'~~iczC~d:'~~av~l:' tornando a ~utis 	 lhupa, fim,

Pharmacias 
fl~~seét::no:e~~~oC~;n~~~~~,~~~,p~1~et;~~I~~~~loP3od~o~~O~'espe 

cialmcnte das mãos,deixando-as c1aras,macias e de apparcncias delica 
da. Approvado pelo .DcpartameÍllo Nacional de Saude Publica do Rio 
de Janeiro, em 18 de Janeiro -de 1922, sob n. 623.Chapéos para Se'nhol'as l!'abricantc: José Placldo Fontellellc. Phannaceutico pela
Faculdade de Medicina"dà Bahia.-,Exclusivamente para famillas-, NOVIDADE San:ta ltJnrln--Rio Gl'luide __do Sul 

Senl~r!~~hS!~h~~j~~~O~I~'i~~laV:.I~O;u~O~st~a::!caJu~To~ha~ti~~ gci~~ Visitem A {Al~C01"a de Ouro de José J~rge, que. Encontra-se â-yenda 111\' prirtéipaes Phã.rmacias e . Drogarias 
feccionn e reforma chapéos de Cjualquer modelo, pelos mais moder~ ~ecebeu. pel? ultJ~o vapor um ~r~nde e v3nado sortl- Depositário nesta cidade: Pharmacla Santo Ag~8t1nho 
nos figurinos. Lindissimo e grande sortimento de Uores francesas e mento .de tecIdos da moda f'm seda· e algodão. 
nadolla<:s; fitas as mais modernas, palhas de seda, crina etc., as mais Meias de sC!da de 6 7 8 9 e I Of, G ra nde sorti. 
lindas. cores, laise de seda, padrões Iíndiss,mos; pltlmas graQdes•.brari- •t' . di' h . I ' " . . d o AUTQMOVE1 N. 9,0 
cas, pretas e de cores; grande e modern" sortimêllto 	 de " ~nfeités de men O e In a m~ ez e cre~e gCOl§ctte de tQ as as cores. 

AUende qualquer chamado pelo telepht'ne 199, ra zendog:n~ásd:~h~~i~s~t~r~go~!~;~~à~~t:es C·demais artigos ~.~(é1 [abrl- Ver para cr:;eáii:l:oCaO~~:i)b;l:'C:;lMa.fIIA 11 . 2 t ,:lI1nhIQn\ . V ...n f A .... ~ .. r' __ a_."IQ(TQ'~'" 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:G.@@~erm~~HG


o E8TADO- Sabbado, 16 de Revert lro de 1924 = 

fTc--5'_SIt_~--"''''' -- --~.- "'~ ...~s.. _ iIi ... ..~~.. _ _ :II.. """ . .. -----, 

Cura tosses, bronchites, influA lwalhvel para ~ve aor usada pelos fracos, aneml- Il O M B R ICO, D E E K I S I 
eo.as e mole~tias do peito em 	 . expelli~ os vermes Oa 00 cos, neuraatenicos, os que ooffrem de 11 

-	 48 horas. . (lombrigas) U eotomago e ...... que a.mamentam, Ir . TOIUOI 
~ A' venda n(\ Laboratono Sarmel1- i\ 

t - , to Barata, Porto Alegre. . A' venda em todas at · boas. phíl~maclal eA~()ga,rl_as ". A' venda em todas as hoas pharmaclas ~ 
" Lic. D. N. 5.! P. em. 24 de Maio" de 1916, sob n. 73. Lic. D. N. S. P, em 24 de :-Maio de 1 91 ~, - ~b: lt 12. Llc. D. N. S. P. em 24 de Maio de 1916, sob n. 74. I@ 

~__~___~"""'~_~A_____W",,_~ 	 .J 
• '1 Al:!li~~~.J...1rrD~n SCCIA"'TI 

Quando está. sem animo para tra·I.-........ J.I.. 
balhar ou divertir·se, com o estorna· 

Circo "Novo Horizonte-. _ ~~e~n~~~~f:!f:e::~ oa~~:t~~~:o~~~â FA~EM ~N~8 ~OJ~: 
Realiza-se hoje, si o tempo per- desalTanjado. Sras. Mana Rlguelr~ .Peluso,Em 2 horas Jhe aliViará :\ 
mittir mais um espectaculo no AP~~r.e?erão des?rdens do estoma'l ~Iayde P~rteJla. Mattr,fcI8·...0a~-
circo cNovo Horizonte'" go, blhosldade, prisão de ventre, do- cia-Maqptid3'. Gertrudes Mana 


• - Por motivo de força maior reg de cabe!a, e illd,igestão. . da. ~uz, _R.ita C. Demoro, Por-
FLUXO SED.ATINA foi transferido para terça-feira Quand? nao se cUida dos l~com- phlfla da Silva Medeiros e.o-AWi
proxima .0 e§'Pedaculo em be- ~od~s Jo .estg~ago, pod~m VIr se- na-Gaparflli. , 
neficio d~s irm~os Pimenta. .. ~~~sdf:f:t~:!~~· o~~~t::~:~!:!~~~-J - StM: Emilia Sclfutf!'I;,Nair...M·àr'0 	 GRANDE REMEDlO' DAS SENHORAS

" No programma 'organis,adp pa-. ç.am as iuucções Jj-"re e .completa- .q,u~'S'.. .tEtsthe~ .&. ~_Silva, .~. 

. , Emprega-se com: vantagem fias c"li<:<>s uteri ra esta funcção, estão incluidos mêute....o' - ' pena • 3partea~.-~~. 

nas, mesmo de partos por ser energico calmante, numeros novos e aUractivos. ,paI:a com.ba~r a prisão de ventre Memllas.t•.-.M<i!I.eUa' d.e · Freif~s 


_ blhosldade, IDdlgestão e enxaquecas, Cardozo,.. ~J\uror..a~.t.1.arttns, Manae na insuficiencia menstmal, flores brancas, corri 
Phal'mncia de plantfto.--Es- nada ha melhor do quI'! as PILULAS Ant~~ietta de Oliveira e Lydiamentos, sendo estas duas ultimas muito commUllS tará de plantão amanhã, a Phar- ~NTI-,BILI~SAS DE DOAN. Elias Correia.. . -, 


nas moças anemicas. macia da Fé, á rua Trajano. vao ata n. raIZ d? ,mal e frequente- Srs: Julio VOIgt JuntOr, ·4;!QFO
E' muito efficaz em qualquer incommodo pro mente trazem alhvlO permane!lte. neh&nI~iJ.hQ, Julio Moura 


prio das senhoras, sendo usada com optimos re
 Concurl'cllcia.-Terminou ho- App. peja D. N . S. ,P.) em 4_de Junior, AII-yfl&-4Jeaatar.a Emjlio 
je, ás 10 horas, o prazo para Novombro de 1916. sob n: 168. e Affonso Thompsen.' ' sultados nos Hospitaes e Maternidades . .., . 	 apresentação de propostas de P I LU LAS 

VENDE-SE EiU TODO O BUAS!!. IlorneCimento d. generns e de- ' festeja hoje o seu anoiversa' l 

Ap. D. N. S. P. em 28-.6- 1915, sob n. 67 mais arfigos necessarios ao Hos- .4.NTIBILIOSAS nO na!alicio, a éxma. sra. d . 


. ____ _ ~_ 	 pi!al Mililar. _ • de DOAN :~~c: :~~;r?a~r~1~ãv~rtB~~~i;f; 
A eondemnaçiio d. :tiario RO_I Alfred K A I m en Jnizo 11n 2" vara.- Dará au· A Vendi}. nas Pharl."aclas Camargo 


drignes -Rio, 15. O JUIZ da 1~ 1 . diencia 2a feira proxima, ás 13 a preçomod.u:o .., ,- ~----.,.. 

vara proferiu a SU3 sentenca no Rf'a'rza-~e cegunda-felra 18 ~o I horas. na Supermtendencla Mu- FOSTER-McCLELLAN CO FAZEM I\NNOS AMANHÃ. 


; ',. processo .moyido pelo ex-presl- ~orc~t~.~: 20 hor?s. nOT salao nlclpal, o sr. dr Mlleto T<::vares Cah:a do Correio 1062' Sras. Baptistma Pagani Moritz, 

dente Epltaclo Pessoa contra o ~.~J S .lI , ~rm~~I<I,a ru~ ?Ilen- ! JUIZ de direito da 2~ vara. RIO de JaneIro Anna Carmen Bosco de Mello 

dr Mano Rodrigues,directordollt: IlIn;!r~ n lJ, ullia t:lHl~r~Il- I . - ~ ~ __ Maria das Dores A~la francisc~ ~ 

cCorrelO da Manhã» que fOI con- \ ela do ce ebre explorador sueco llnl1 21 fI~ Setombro - O A t'~ - d fi de Men- f - Síebe L' G' Licenctndo pelo D. N, da Saúne 

demnado a um anno 'de pnsão e sr. Alfred K Almén a o nfcren-I Club Recreativo 21 de Setembro I l'OS ~~açao Das IIHUV'IlS Ih o reys e eo e ulza UI~ Pubhcl\, sob n. 423, em 3-4-1899 

a dez contos_de multa ; c1sta q~e tam !)e~ é um conhe-'reí1lJzara hOje á nOlle. ~m SUli ~~v~~asU-;-f~10~~t~~ ul;e:! d~tn~:_- S~'as: Nlla Pichenn, Odelte '1 - 

O dr. Marto Rodrigues vae ap-I CId/) ~,e,ologo e~\' )lleu p 'l l 1l1e- Ist"de SOCial, uma sOlrée dansante (ro da~ finanças s~. Oradoski o Bemeio, Yvonette Ros~ e Maria Concerto 110pular 
~ellar para o Supremo Tnbunal ;e<1m d!~~cr~~;~e:od a~:~!~~l~I1~~~ - 1 MOlimonto ;aritimo _~ memorandum de Milton Yurg,~o- da Rosa Areas~) de Pery l\'Iacbadot: Jentença qU~1 o cO~fdemnou, I a sr Almen fall ara em ldlOma :qurte -Max" s h' ~_p,a bre a restauração das fln<!nças Srs: Cel. Caetano Costa, Gui- Reina enorme enthuslasmo em 

_n o essa appe aÇao e ello Sus- I Ii _ ' a Ira aman a as polacas. Ihermmo Duarte Lim<t e Adeoda- torno do urandlOSo concerto po
penslvo i a emao r21 hC~S pa~a ILaguna, h- As dec1araçôt>s do fmanclsta to Lelis de ASSU~AO. pular de ~ery Machado, que se 

'" - -.,,, )'\ 1 -::-.;~v-~"';";'-~':;=-'~'€';/'j'~/3',",;~ · -3~!e tee~~~aa_~~a~orte aman a o britan~co causaram excellente 1m- I .Jovens. ,?swald ~odnguese ieah~~ _h~Jle, às 20~5 h~~as, no 
PiteIras d_ ambar a _::;000, _;:$5n...1, 11' 	 • ,t tI ... pressao etíl todus os clfi:ulos. Acelardo ?mw MGn;t:ro. . t e""r .... ",varo de '-..arVâ'flO ,t' 

2~OOO, 3-.:t~()' h4:XlOOe4"'5IJO co na ~ .Josina T li (le ~onza :'- S'l/- Lhegaràt Scgu'1da-~lra lido A propna Imprensa aconselhai Uel1il1os:0ctavloBaprmaLo O concerto é dedicado aos 
Igarrana In ares. ~ e y. , ' , o paqu e e ~ tnte ape a" o governo que siga os conselhos e Adolpbo Porto. ~ Clubs «XII de Agosto», fCon_ 

h -- I ~ Jo:io H lIelchiade!'i IIH SOUZfl .~ }falas Postaes. -Amanhã para do Milton Yurg,. sobretudo no .-r-==- ., cordial, «qermania1>, fAlda L1IZ~,Para a erma de Carl l :\ t ' ~ o sul do Estado e do palz quejlz respeito a Introdução de VIAJANT.;ES _ ~Martmellt ' , «Rlachuelo ~ , .. 15
Hoe ck 1I ~ par IClpam aos seus parentes : ' . uma nova moeda. Ccl. :Napolcao Po0ta. de Novembro ' , às sociedades 

p ~ 1~ e pe~soa s am igas o adven to 1: I ~egunda·telra para o norte do Os Jornaes acham que o rela- Seguia hGJe para Porto Ategre, .. Lyra~ e .Atlradores. e as ban
dePtarij d a subscnpçao popular l;t ~~Ir~ ~T~-aL ~~~i;;U ?5!1~~),~r , J palz. tono deve crear tambem ,nos meios o sr. coron~carlos Napoleão das mUSlcaes do 14Q Batalhão de 
doS ma a á ~CquI51~0 .d~ her~a I~ . - ~ I Ueligencia. [,~liciaJ -Ri>/lres- fmancelros IOg1ezes, um ambiente Poeta, sca~ita :sta e C'ommerclan- Caçadores, da Força Publrca, 
receb~~"c;~au~al~r a~arlse~~rn~~~1 ~.Y.<l~.! .y.:;.~~.-:x.Iõ _" ·. -x - ; so hOJ e de Laguna, onde · - fôra íavoravei á ?oionia. te em ose. _ ~ ·.J..mor á Ar!e~ e !Comil1er~lal~. 

uanUas em dellgencla poliCiai, o ctr ma- -- N Pery Machldo executara um
~uantJa Já puLI c d 767$-ÜO ' Sorteio M tlttar ijor Fernai1do Machado V1elra ~. "of.~~~~~~",~~~~ ~ o~fquete Rcomman~~nleVas- novo programma, repellndo,J pe 
Armanào Bium I a J lOS~O : Dosr lenellte-C0 rnnel LUl'dns : Delegado d~ PoliCia ,_..> • ' ~ Uh"o Stl'Rllch ~ ~~:nç~~siiJ~~e:~:I~~oh} ~~Ct~- ~1~oR~u~f~~fd~hl~~~~s~~~acu eca 

., ..i ____ I ReIS Ca,hral Te lvt', r e cebemr) ~ S . S fOI aqud la (lGaue, ,ralar ~ e !' nha, Nelson Guimarães. d Hlltda Rpndendo uma h 
Total 777';'500 um a lhc lo cOllVlda'l d0 11 0 S para ' do ro ubo de que fOI vlctlma o~) f'lotildes C Stl'ftllch ~ Mancellos Stackad M.1ssad M _ t I - I omenagem ar 

; Todas as Importanclas ati ho-I aSSi stirmos o Sor~e c Mil it ar dos I ca lxa da Companll1a Carb'lnrft'ra ~ ~ guel EJia~' d Rosa Vasc'on~e" ~ IS Ica ao \10 Inls[a-auloz (.2 conter· 
Je reLebldas estao depositadas : cldad il. i)S alrstados n~ste Es tado,l de Ur ussanga. ~ plll trÚlpllm aos se\lS parentes e ~~ Hltda Va5~oncellos d,lsaura M~~~ ~ne~. dO sr. Ad~lf~ Mello; ~er3 
em caderneta numero 3913 no lem 19:'3. ,) qua l dnera rca lr- I ~ . pC HSOIlR amlgaflo naSCimento de 1)1 L A '. ac a o executar~ a de ,I cIOsa 
Banco Nadonal d C '. zar se a 2 de Março dS 11 horas. 1 Pa1l110tO. !tndeil'n ~ -O paque ('ti sua ti! tu. prlmog"Pnl ta Aunita. ~ ~lnsM ~IZJ rauJo. d. Elisa ASau- TaranteJ\~,. da aulori~ de tall!n

o ommerclO _ _ ' I te "Madelra- , proccdente de Ham ;-) ,Jolnvlllp, 7do FevereIro de 1924.~ la? afia osepha, Arm:lnd..o ch- toso mUSICista cathannense. - - , Ib' r t t d ~ '-'.ti mldt, Simão Schmldt, AntOniO As localidades á preços po . 
-";0.0 drcnito telegrR])bieo.- I Fumem os exccll cnte<:: CI- I, gdo, ~oux~ pa~~ os por os o ';.~.h~~~~~~~ LU1z, José Gomes Manoel 'Es- la"es acham-se 'a vencIa nll Pbu 

RIO, 15. fOI maugurado o c,rcUl- ' I garros Aluoora CjtlC são oS ~~strl~uIJ~sSlp~r varp::s~rae~~~~. -- pIO doia, Anlonlo Tavanelli, An- lh~fe~ia do Th~atro. I· 
to íf'Jegraphico Uberaba-Beilo HO- noelhores ' _ I ..' Charutos, Suerdleck,Danl1emann, tonio Caetano.Dommglls dos San° __ 

nzonte e RIO,. girando .os appare- l 1 ' . __ 1I ImmigTlltltes _ No paquete ;hOa~~7a~laSt~n~;:r:~ se encontra na to~: Lddislàu ~ui111arães, IIde- Eng raxem SCllS calçados só na.:; 

lhos lapldos Boudeat entre RIO] E d _ ~ Cmtc . Vasconcell os. chegaram fo ,so Santos, "alfrtdo Andrada, Engraxatana P,toco e Predl!rcta 

e Ube.raha, o que melhora mUlto speran O a con gestao [lOjC C:o f?lO, 33 Immlgrantes al- . 1 -- Antomo Furtado, Antonio Góes, 

o servl~'J para as zonas do trlan- temãcs, que se destinam às co- Ih?1I0 N,ett'!, resta.beleco~1 a JOSé ~ral1jot Ventura Azevedo e 5 R 
guio mineiro e para 03 Estados t Jvlás d. 1gestões. Pns,'j " de Ilomas do Interior do Estado RSCOla de J',sco"eiros d~ Lag~.na Getuho Gomes. De Sahtos, Ma- a. egião Mil itar 

I. 	 de Matto Orosso e Ooyaz. ventre ~ ' -Laguna! 15. O escoft:lro A!ello noel ~ntonio W. De PSl'Rllagná: 10a, Clrcul11scripção de Re
-- • Palpita~ü.e s frequentes, rcspi- Pdl'liie8. -Arn~i1do. P~rsicke e ~aet:~s~d~~~:r~~ns~ce~r~~:lned~~~~ FranCISco JOSé Ramos. crutamento 

lJevolve-seodlnhelrO ração dlfficll, dores no c0ração, Theodoro An!onH? S!lyerra, por João Cabral,afim d~ canse lIir o BODAS DE OURO EDITAL 
a quem fizer uso do -PEITO- calor no rosto e na cabeça, pulso questões futCIS, discutiram aca!o~ restabelecimento da Escola ae Es-

RAL ROUSSELET~. c não a!can- forte , vertigens, ~au estar depois radamente,. hontem na Praç.Oe- coteiros da Laguna. deF~~~~j.a:: srhOjsif;i~~a~er~~i~! Re?s l:~lr~;t~,,~~~o~~~Si~l~i;te dd~ 
çar o resultado desejado. MaiS de de comer, CanCf:lra, etc· eram OS neral asorro, Devido á sua dedica ao canSe C J t d R . - ~ 
15.000 pessoas completamente c a maus symptomas que me faziam Como um dos contendores. no . n'r e t ç 'd 11' &~sta~sta e d. Julia Maria da E~~a~o ~e s~~~taO Catl~:I~~;~: f~~ 
w!i~t~~E~:i~~~r.°e~a;!:I!~; ~~r~d;~%e~~m:aJ~av~o:;~~~~ i ~~: ~~:~~'~~S~~a 1:ca?i~~~:~~ms;;; ~d:~:ld;~~é~eJ~~e~~::f~~~~;~::~: os~~s~~~e;:r~'heC,:::1 ~~geJo;~~,:~, I~OJ;j~~'r;'g I~~~~~:enviamos 
casos de TOSSES, b8 dos mais bret~do durante o calor, um;!. con- prf'sos e recolhldo~ .ao xadrez da maç:io,fiu:em exercicios;sob a sua a.o sorteio militar dos jo,'el1s aHs
eroi~ote5 MEDICaS attestam ser gestao. ,. Chefatura de PolICia. onde se esforçada direcção. N ASUJl\IENTOS tados em 1923. Convida a ,Tunta 

..PEITORAL ROUSSELET. que Homem forte e sangUlneo, alr· acal~aram. Estão de parabens o sr. João por seu presidente a todos os in
,supera a todos. Leiam com atten-. mentando-me bem, lodos c.s symp- MaiS ~~.rde,. foram ambos pos- Melehi?ldes e ~a exm<!. esposa, ~er~Jsag,os a cgnparecerem 110 re

f:a~c~.f~~ij~ o ~u~Err~RXtn~aO~ ~o~n::re~i~~sct!~~~~.ian:~ e~~I~~~~ los em Iloeraade. VENDE-SE peto nascimento da primogcnita :!de~al:~1~1~ar:~~~~diu~~~i~:1~1n~ 
a 	 nome de0IUuuSctr;ooE~o~a~J~v'UeeO;dea~uOe ~qhl~,esVe~s~trda~gra:rioàS ra~~ç:~e~~se~t~m.maág.:,ig;:I~Oger~~~ pe~~:~~~~r~G~~~~~~~~a~~ ~;;; Moveis e esplen- ~~e~:s~'a~i':~ recebeu o ~i~;~~I;.;e~~,~Er~~praaulrthaa~qeU~e~~cPh~::iu~e/ia~n; 

vosso estemago esperdiçandovoct- quantidade de Iiqu 1do que absor- cer o ,cargo de .servente ~a Se- didu. casa sita a rua No Cartorio do Registro CiVil, conhecllllento de todos, láv'rou-se 
50 dinheiro. , ~ via e tudo aggravado por uma te- cretapa do Interior e Jushça, Almi L"ante Alvlnl n foram registrados os segumtes J presente ed ital, que serã affl:'!:a-

Ap. D. G. S. p. sob o n, 165 naz prisão de ventre, que me - .. 15. Vel' O t ,ratal' lHt nascImentos ' ' do lla po,ta pnllclpal do ed ftCIO 
de 18-3- 1914. deixava 4 ou mais dias sem êVa- Uolegacla ele S, Jose, - fOI lD('Sma ,'. ,em que fUllcclona a Junta, e pubh 

__ cuar.- Confesso entretanto que exonerado do cargo de Delegado > , S Ely, r!ha de Fallstlno Jose de cada pela Imprensa. E, eu Nlce 
n t'b ~ õ d di muito pad«ci com os Iristes. pre Especial do municipio de S. José, _ - - ouza Im!!; phoro Nlcanor Bezerra da Trinda 

, es ri UlÇ ~B e cre ~08,- ;agios por nào e t f 'I~ o sr, Tenente Alfredo Carlos de Ainda nu? chegal'am f\ 11111 Maria , filha de .João Baptista de, 2' Tcnente secrctario, (I fiz C 
RIO, 15. Na. sessâo do.Tnbunal ' . . ncon rar ,acI Mello. Rccol'do,-RIO, 15. O governo al- Berreth; subscrevo. Niccphoro Nicanor Be
de Contas flc_ou resolVido orde. ~ente alllv~o aÓI~ieus pa1.eclmen- __ lemãO e 05 partidos politicos.ain. Oiga, filha de Luiz Gonçalves zerra ,da 'findade-2' Tcncnte se
nar-se o regIstro da tabella de d s, t?S qu~ s s . yeram Im quan .~slnol88.-Ao sr' João Caldei- da não chegaram a um accordo a da Luz; cretano. ,. 
d~stribuição de. creditos do ,?iL e~tr~~~d~na~i~s Wt~u~~sDOA~~ rli de Andrada, Presiden'te da respeito d? terceiro. decreto fis· ,Bernadette, filha de Waldemar Luiz do.!! Uais Cabral 'l'oÍl'e 
~Isterlo da Marmha ás delegaCias BADE' MOSS' Associação Il'mão Joaquim entre- cal; todaVia, os pentos dos bur.. Dlaz Tenente Cel. Chefe 
flscaes dos Estados. a ajuda de D~U~~n~~I~o~~~sc~~ gamos hoje a quantia de 100$, guezes fizeram sentl~ ~o governo .I~dio, filho de Raul à'fachado filmo em latinhas e pacotes só 

- -: • ,manas me curou radicalmente e parte que á referida associação que não farão OPP.oslçao, caso o Vieira. so se encontra lia Charutaria Li· 

t.l., . 

Medalha da Vlctorla.- RIO, graças ao qual p sso ' cabe, no donativo de lima -fa- problema de valoflsação das hy- - Ilhares. 
15. Foi assignado decreto, na te d d' o~ Viver set? milia catholica-, polhecas e dos emprestimos pu~ MISSA ,

pa5t~ da O~e~ra, concedendo aos liamo~:sC:id:d~~arq~etnlnr~~i~~~~: ~ _ • blicos yiessem a, ser resolvidos .Ser~ reza~a missa segunda- r~!}.~~:it-~ 

of~claes e ~!v!s que ser'liram em Muito grato ás boas ~ILULAS Jinllecimento no 1lospltal.- por meio do refendo decreto· feira, à~ 7 horas, , na CapeJla .do ~ Antonio Jos'é, filho de 010- ~ 

mIssões militares d.uran.te a guer- DO ABBADE MOSS, e o a u. Hontem ,àS 23 horas, regi:drou·se --- Oymnasio Catharlnens~. , em rn- ~ ti.ldes lIfnfra de SOUZIl Auto- r5?
(l 

ra a medalha da Vlctona. Iblicação d'este attestad~ ç P no Hospital de Caridade o fal!e· Bolsas de bfJfracha para Inmo, tenção à alma de d. l .. eonarda ~~ mo Jose di! SOUZI\, pat't,icipn ~ 
) _ _ llonorio Jnstino 'r~rtR (Fa- cimento de Maria das Dores Bar carteiras de !!Iet,,:1 cara cigarros, só Bernardlna Vieira. nos a6.1I8 llnrentes e áa peSSOIlR ~ 

Os Meus Pulmões zendeiro) boza, de 23 ann6s, éõr branca e na Charutana ~~~res. _-- ~ ~:ij~i~~~~~ doec~~:~:i{l:e~ ~I fI~~ ~ 


.Tenho iossido tanto, que :into S. Salvador, , natural deste Estado. A c!-mm~88H.O regressou ~llti8- FevereirCl de 1924. ' <l) 

os pulmões doloridos e fracos_o E,m todas as pharmaclas e dro- AOS FUMAN:~ES. felt.B••- .RIO,_15. IA .Com!lllssao l!'loriauopolis. 
 J" 

l . 	 E' este o vosso caso? Não espe- ganas. . . Testamento revogado. - Foi Compram·se .as carteiras vaslas de mveshg3;çao das f,"an~as al- . ti: 
rais então mais tempo. Perguntae Agentes Geraes:Sllva,GolUes ~ Ola. lavrada hoje no Cartorio do TA- dos afamados c'garros-Kyss-me ' , lemães ehehada pelo sr. Dawes, ,~.~~~~~~~9! 
ao vosso medico com respeito a Rua l' de Março, 1St-RIO bellião dr. Cid Campos, a revo- -Ancora· e -LlIi· a 20 r5. cada regressou satisfeila, quanto ao F - KISS "10mardes ° 'pei!oraJ de Cereja do Formula e n.ome approvados em gaçao do testamento feito ante- carteira. andamento das pesqulzas ·feitas umem OS cIgarros . -
Dr. Ayer. E feito para o trata .. 27 de Fevereiro de 1913, sob o rlormente por d. RacheI Bavas.. Rua Conselheiro Mafra 43 com a coop~raÇao das auforida- ME que são de deliCiosa 
""... ntn rlP ('nn<l.tina~np!'l e tO!'lRPRf2\. n ' 40. ~Og, R'II!rlntnrln dfOll a.l1emftPJ:' , mistura.. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,v.. l..'or um plesbisclto IIn, Falleceu Esmeraléfal Oc""-lI!íiuã B.rr.I~, -aio,Academia Cathari- SocIe dade Commerclal de SOl'teios 
~:e::~~-;:a~I~~fo~~a~~~~r~~~~l~i Lopes ll'e~~n~~;rl~:.~~~~=~d~~~eod~~ nanse de Letras "I PEREIRA LOURUIRO
n~nclado um plebiscito para deci- No Hospital de Caridade, ('nde Itropas revolucionarias de Caras!~ Reuniu-se hontem à noite em ... .--_: .'_' . I!l 
dlf sobre o reglmen a ser esta- se achava internada falleceu nha. por ler morto o cabo provl- sessão solenne no Palado do , -_~:_ ' _., - . __ 

, belecido em d,.finillva na Oreeia. honlem ás 21 horas, 'a meDlna sorio Ramiro Machado. foi aberto Congresso, a A~ademia C.thari- 8ed~ SOGlal.,::-.80....ADOS AH.DRADAS. 421 ,.., p.O!t...o.. Ale.gra 
o' 

Esse plebIsCIto serà realizado, Esmeralda Lopes, filha lia sr. Inque"to, por ordem do general nense de Letras, para recepção Caixa Postal u;256'~Telephone 'n; 4631 Aut," 
!'iegundo todas probabllldades. Jo:io Thomaz Lopes, empregado Andrade Neves. Agora,. este re- do seu nov~ membro sr. ;rito Re Istrada na Jun,h(Cô.Inmeú:iàl -ftscalisada -pelCtoGovêrnoFederaL 
antes do fim de març() pro XI mo. n3S Capatazia~ da Alfan~ega. . ce.be~ c: telegr~mma segumte:cTer Ca.rvalho, que fqJ o.ccup~r a ~a· Carta ~gPatente ' o.f Besliltj)dQ .do_ 6.-sorteio : da':'~ér!e. >p 'ourejro". :- ; 

. . _ . " .Esmeralda e '. 3 desditosa Vl- .~In~l_ mquento, _!iobr~ occor!en- deua qlJe. tem. por patrúno -o realizado em 30 delaneiro:de ;1924. - - .,,' "".-. . 
.~4~:,i/.:-~~~~~r._~"';~~" ctima_"do desas~re ' de .automovel clas ~A:'enna Saneio, ficando:a.pu~ 'aaudosp· advoga~oJ '. po!iticoo e.... ' .: ' . . 
~""'" 'l~ I X'" o "T" '15. 'occorridQ Á.. ] 1 'do corre'nte; na rado t~r elle mort~ elJl leglb':.'l.a jornalista conterraneo Fra!lClSCO Ti~uí.oS '·:PR1ri:nIiADQ"S• 

~ :..... ""I-e~ o.... a:J.e~ leua~: Práça 15 de"Noveinbro. . ctefeza o cabo prOVISOrlO Ra~lro Tolentino. 12.380 

~ C~-dolilla. lU. ' -ieira ~ Os pormenores deste lame.nta- Machado. Trata-se d.e um crime _A's 8 horas foi aberta ases· 12.381 

~ ptlíticipam aos seus parentes '#5 vel accidenle, já são çonhecldos c?mmum: como verelS do ~elato- sao pelo sr, professor AJtino Flô- 12.382 

~ e ressoas de suas relações o ~ Elo pubiico. r~ú e mais documento.s do mque- res que convidou o representan- 12.383 


ê ~ nasc!mento de. sua filhinha ~ A victima foi medicadó após o rtt~que vos remetterel· Tu~o so~ te do sr. governador do Estado, g:m 12.389 (5) de 500$P00 

~ ff OnJI~~ Cat~gnll~. . desastrll na Pharmacia Popular, hlclonado, tendo ,as autOridades tenente Cantidio Regis, a tomar 12~300 12.394 (5) de 400$000 
o 
E 1.. Fpol!-., 13 - _- 1-124 e o estado de Esmeralda, apre- d;> Esta~o ~rocedld? c0rt;! correc- parte na .mesa. 12.395 12.399 (5) de 200$000 

(;: .b~~:x.':!'~ .x'Õ';,..""",--~~' sentou ·se-nos, exteriormente, de çao e cnt.e~lO. MaJtms Silva, de- A seguir foram designados os 12.400 1'2.409 (10) de loorooo 


. -- - pouca gravidade. legado milItar", academicos Oswaldo Mello e 12.410 12.459 (50) de 50$000 

Charutos. Cigarr05 e fumog de No di.a 12, ent.retanto, diver· Ogê Mann:back para ~onduzi- 12.460 12.959 (500) de 2QSCOO 


todas as marcas e iabricante s so 50S medlcos, reunidos em confe- Cigarros New York com bellos rem ao recmto o sr. Tito Car- 12.960 13,959 (1000) de 10$000 

~e encontra na cigarraria Unhares. rencia, constataram tratar-se de premias so na Oigarraria Linhares. valho. 13.960 15.959 (2000) de 5$000 


um caso melindroso que cxigia Concerto -MimT Horwns o novo aoademico foi recebido 3.580 premios no valor total de Rs. 55:000S000 
..\ opinião tlo (Oaily lJaiJ~.- uma intervenção drurgica. pilfa com palmas prolongadas e en- Porto Alegre 30 de Janeiro de 1924-07' sorteio serà realizado 

Rio, 15, O _Dai)\, Mail - consi- ablação do rim eSt1uerdo. Será um excepcional aconteci- thusiasticas. em 28 de Fevereiro de 1924. - _ 
dera premahlf0s -os buatosquc A~si m foi, no me~,mc, dia, a menta arlistico o concerto da Tornando Ioga r entre os se.l1s Antonio Taval.·es Leiria Pl'imo 
e:o:t50 correndo sobre as confe- mClI1na Esmeralda removida de celebre cantora Jyrica internacio- pares, começou a ler o seu dls- Fiscal do Governa Federal 
ren'-'i as ger<ies em que se vai Ira- sua residencia para o Hospital~ nal Mme. Mimi Hortens, da ope~ curso de apresentação, um ma- Esta Sl~'RTF~ to a unica noP_UZ que distribue 3.5S0 premias 
tu dos prf,h!('m <ls do d c~arma- onde ás 17 horas do dia 12, era ra de Vienna, que se reaiiza ama- gnifico e brilhante discurso, em mensaes, no valor de Rs 55:000$000, pela infima quantia de 5$000 
menta e das repnrações. operada pelo sr. dr. Oottsmann. nhá ás 20 horas do Theatro AI· que. concluiu com o elogio de tambem por mez, e é a unica que não receia confronto com as suas 

vindo-Ille, após a intervenção ci~ varo de Carvalhu com o valioso seu patrono. cJ)oAngeI1E~r,es, por isso que o seu reg11lamento t.em por base SE'RIE
rllrg'ca, esperanças de mellloras. e gentil concurso do Maestro Léo Apbs fallou o sr. professor ,D 

s'e eiçoes de amanhã E ns dias passaram, permane- Kessler, esfNçado director do Barreiros Filho, saudando, em NOTA--Dos titulos premiados couberam aos prestainistas de 
Rcaiin-se Jmanllã, em t'ldo o cendo sempre a viclima do de· Conscrvatorio de Musica do Pa- nome da il/ustre companhia, o FlOJi~~.ft)~lt~7g~. ~~~~~te13;71, e 13507. 10$000 cada um; 14251. 

paiz. com exeepção "p~nas do sasli'e em grande abatimento. raná. novo academico. 14364, 14999, 146D5, 14874, 14516, 14190, 14129, e 14021 , 5:3000, ' 
E5 ta d,) do Rio Grande do Sul Hnnte.m, ~~ 12 horas, informa· A eximia cantora tem mereci- Na sua fulgente oração o sr. cada 11m. 
as eieições p3ra o terço do sena- ram·nos do Hospital, que ligeiras do as mais elogiosas referencias professor Barreiros Filho fez um 
do e n:tJQ\'açà" da Camar.:l. mí'lhnras havlam sido noladas, 1) por parte de criticos de respon- prec.ioso estudo sobre o regiona~ 
, () Poelido Rep ub licano Ca'ha- Gil' de [aclo se dell, sabilidade, tanlo da Europa como lismo, IIzando de lima ling"agem Pt'ospectos e mais informações :{~ '.k":~~~~:::'i~ 

:::;:on~.e lnU;C,;,i p;H a r!! p{e senran~ AI) Jnoitecer, pt)rém, o estado do Brasil. tersa e colorida. rUf!. •Jeronymo Coelho n. 6 (SObl·3(10). on(le os 81·S. preso 
tes dI) n,,~.!;n. E~l ado nn se.i1ado, n ; d ~ Esmeralda pei(lTOu , vindo a A celebre cantora C'xh ibiu-se Ambos os discursos foram tamiRtas deverão s~l1ar a~ ~ua8 C:ulel"netas a.té o dia tu 
Sr OCllcral h:hppc Schn1l'it (' !lil dr!:di i.1sa victim ó! , ;'\ fa]!~cer lis com successo no palacio das f~s- muito applaudidos pela assisten- de cnda me:7.. 
r am,H iI ,.5 <ifS· drs. Cl')sn l3ar 21 hn ras. tas do centenario, no Rio e rea- da, numerosa e distincfa. - -- • • 
m.a, AJu!ph,) Kond\!f c ft:~relfa i Baidados e impotentes, foram lizou concertos em São Paulo e O sr. professor Altino Flores Dr. Adolpho Konder I Y1allante 
Luna e ~ . cOiOoel EJy~clI ('hlll her-, todos os recursos med'icos para Curityba onde foi delirantemente fallou por fim, encerrando a ses- Faz annos hoje o sr· dr. Adol- _ 
ml' da ~Ihra. isa lva l a. . applaudida: sao, e dando aviso aos presente~, pIJo Konder. .. Precisa-se de um vi.l:a.nt,e 

I O cad~ver de Esme~alda . fOI, E é por ISSO que a nos,sa culta da. homenagem que. a AcademIa D~no de uma grande mtelh-! .., llra os esta.tlos d e p.it'ami, 
co- ,\ ,~T1t'~~m~e ~o ~;l~ahJha .--.- i ás ?I,20 horas, removldo para plat~a espera com a!!c~ed2de 3 v~; pn:star na. proxl/n~ segunda- Igencm e .de uma ~ultura nad,a I"Sauta Catllarilla e parte da 

A I 

(l: 

.:,: ..... . ,."" V 111) i'aranyna co nt!- '. resl~encl 
0 

a dos seus paes, na e~trea da celebr~ cantora q:Je se· fe~r~ á !h<ira..'~Jhos,a dIS81HH~ pa- vulga;-, o 1!lustre pO~It!(:O calhan~ zona ~el'l'êl.na do Ri?G1'ande 
nlia a en cher assustadoramente, Pntnha. ra urna bella nOitada de arte . 1tucla M arganua Lopes de AI- nense, é, . sem dUVida uma das (lo Sul E' necessa1'lO ter IH'O 
innlJnd Jrlcto as ciu J. des de Cam- : O sr. dr. Blllcão Vianna, que O programma é o seguinte: meida, em honra de quem leali- figuras mais brilhantes da nova fun(lo conhecimento do l'a~ 
poso Barra d') Pir,1!'y (' nl! tr;!~. I attestou o seu fal;ecimcnt o, deu I PARTE zarà uma sessão solenne. geração de intcllcctuaes barrigas lno de F.\zeJulas '!. Al'm:'ll'i 

C.mt inuâ i:Jterr\,m pido o !ra fe~ , ((,fl'O cau~a-mt~)ftis, hemorrhagia Hodal'cl -Bercellse da opera I No Palado do Congresso Itlca- verd,e!-"i. 1~~IO e ~~a!ol ~~h\ço?~ ~Ol,n.no 
gr, de trens. t renal con secutiva fi tr.Jmautismo. Jocelyn (em france?; Gastahlon ram duas bandas musicaes. DISSO deu elle fartas provas hÔ;re7t~. de~!je:i ,%"it.KO:S,:\0_decu.rS0 dos r.1IH:1C'S a po-: _ -:0 seP:1Hamell.to do ra~aver - Musica proibita (em ilaliano). -_ durante a passada l~gistatura, c ri I>eto: ·8:1:~:::I~~11~~ml:I~~ t:~~ 
pl:<jça r; alarmada esta ab ,:wdo-; J: Esmera,da reall!OIl:st' hOje, ás 11 PA~TE l?ane(~hl1ellt() como representante deste Estado lltna. llllotcgt'apltia (lo lU'c
nando os IJre" e proclliJ l1 do (,:::;: 1/ horas. 110 Cemlleno Publica, R!lb~lJaÜllll ··-~Dle Nachl (em ai- Fal!eceu hoje no Sanatorio na Camara Federal, onde ~efen- t.eudente, ind.ic3.çõcs pl'eci-
Ingar ec; altos. lemao). HOlllloil-Ave Mana (em Sanr C ti ' d (leu com denodo e enthuslasmo ~a.s sobre actividade a.ntp,~, OI IIOS latim). Rita aF at ~anna -'l em;a. srj' i: os interesses da sua lerra. rior e copias dos fleus attcso ALUGA-S r: a (asa 11. 1141 11 PARTE Ir t dur a ~! esposa R? s.r· os Candidato do ParU-W>-· Republi- f.iidos, :í l\IattllCis & Ci~.. , 
da rua Boca y uva. Trai8r na I,; _ ~ _ k Thomas-Aria da opera Mig' Õa o. rtsldente n~ Ib.~lrão. cano...~Catharinense nas e1dções Ca,ixa. Postal. n ' <t9S Rió' de 

~ ~ _ nOI1 {emallemáo);Denza_Situseputame~tol).Shca~a-deamanhâ.vai. assim, o sr. dr. Jrtneh'o. 
mec;m a. i m'aimais (em fra-ní::ez). ver rea1i~ou-se as 17 ~oras, saUl- Adolpho Konder voltar á Camara,L~ rnflammaçúes e pu~açoes. COlOs acompanhamentos no pia~ ~u,~,ferE'tro da referida casa de onde fer,i novíl!'; opportllnidades A expol'tação do pl'odu,etos_ o, _ i 

Foi trall 'l fcl'íllo. - Rin . 15. An- !LY~iO MOURA 8 ASJI. (nome no estão a cargo do distincto Ma- at ti • para demonstrar os fulgores do nnim8os_-Rio. 16. -A ccentua-3e 
!;mio de França Or,me~ , ria :13 . \ reg l ~tado) Em .todas as phar- estro Léo Kess!t:r, director do seu talento e do seu civismo. de mez para mez o augmento d:t 

, Companhia d.u 14 B~t(llh;"io de imacIas c droganas. Cunservatorio de mnsica de Pa- .A expol'tação de bort'll('hn, - Ao distipctojanniversãriantelO exportação de productos animaes.. 
'. ~ Caç ijí.! l) if;', L>i !rJll flícr :i..h p;Ha fi i ~ _' _0- _ . raná. Os preços das localidades RIO, 15. Apezar da alta no vill~r ·Estado envia felicitações muito Debellad0s os phenomcl1os per 

1:1, em Curityba. i n ,'1):10 Hpcker lIaO qlllZ R são os seguintes: Camarotes e da exportação a borracha nao sinceras."# ._ . tubadores com 'a reabertura dos 

~ 

~ 
Cigarros da ~acari~ Londre~ I~~l~t~~~aA~S~S' ~lr~~~f' C~~'viraed~ ~!~:!sl ~~g: cadeiras 3$000 e ~~~'il~~nfoll1~~p~~!~~~o. o desen- __-----.-~~.. ~: <~;~r::~~~,~:::~~in~~~t~b~Os pou

o do Rio. sr, na Cigarrar:a LinharC's. io arcebispo d. João Becker para A venda se acha na bilheteria ~s remessas attingir-:m de J~. naBC~n~~:~5~iabt~~rl~ris~rameIlO~ s~ j De janeiro a noVembro do an°

Iaceeitar a indicação do seu nome do Theatro. nelro a novembro, a 16::>15 lon~- _!~-----:.---==.~. ,,- - - ---- 110 pas&.ado as exportações ~attin~ 


Esta'va fieando UUI lã senatoria. como representante ladas no valor 74914 contos, cop- ~ . giram a 182.998' toneladas no 

~ psq up,]eto das. QPposições colligad:ls, o ar~ I I Ira 36992 toneladas, no valor de '. ~\S lIo.vas UOt8il tle dez mil valor d~ 311.683 contos~ o 'que 


.. r: Trecho de lima carta qL!~ nos , ceblspo. escreveu-lhe uma longa ng ez 38802 contos. et8.-RI? I? As noyas no!as representa a maior exportação do 

envia o $r. Lu iz Sodri: com refcrcll-'carta, dl?endo que não acceitava Lecciol1a-se á Rua A1111i- -- /; tda"edsCt'a·nrn,plia,ree'sSt'.od'sednedcO"nr'ecqoUlhlOl= ultimo quinquenio.~:' ~ ~ cia ao Pe:toral Rousclct·: EJ niio porque não tem merecimentos ral1te Alvim 11. 34. Promessa /" ,.' t:I 


tinha mais que emma.c:rccer, esta- politicos e nunca militou :la po Uma senhora que so"'~e)Vfon- d:ts1 visto acharem-se em circu
~;;; 

vf j~oU ~e ~~rdad~r7 oe.:;que!e~odni- titica, faltando-lhe outros predj- Os italianos prepar8m~se pau gos annos de horrivel bronchite 'açlo muitas. falsas. b!'
:'-~ ~ r)~~an i~ a J10rt~~vl!ti~h!r~~o;e~p~;~ cados para élquelle cargo. reeflher o nnvlo o:1taUn... -Rio, ilsthmatica e uma sua irmã, de .5 reparllçõet pu Icas são Um contrabando npl'ille ,di_ ~ :J 'ã 

fusos. a ponto de tcr de mndar a 16. Realizou-se hontem
1 

em S rebelde e pertinaz tosse, m, pio obrigadas a rec~ er as referidas do -Rio, 16. A bordo do t: Men~: ~; ~E roupa e no que concerne a louça 1r'oi para a cruomissão Ile 111'0- Paulo, nova reunião, na Camara cumprimento de uma promessa, ~~~si9~adsO dr~:~I~~~n;~daoca.:i: ~~za;o~~:a~f~~~hâ~d~~~se~~~t~~ 
, : ~ ~ âoo~~~c1~:dg~ er:{~~i~' ~~ta~oan~~~ :~~~~~'~aR~~~l~i's~o~ d~o~~~~~)~ Italiana de Commercio, para se ~!~t~C~T-s~e:s~::i~a:e g~~W;!~ xa da Conversão. los de crepe da china. av~ILl.do 

~~~ 
 deravam perdido. No entretanto) çúes d0 Exercito o general Can~ ~~t~~ d~e~~;:i~Ç;o pd~o;~~j~r!!:liaa de idenlico mal o remedio que em vinte contos, 


Jc quem me viu 'hit fi mezcs ccnamen'l dido Rondon. as curou. Pede-se ás pessoas ca- DI'. mU'islliniauo Brmutão 

~ .J <;l te não conheceria hoje. Il ~O posso __ vinda dos italianos residentes no ridosas transmittirem esta noti- f~~~~:diC}~l!ad!a::ti!d'N!e ,_ ._A ench,"t~ .do _Pal':l_l,lyfi-_I~: :,--::-:-- "" .- ~ . L~.. diz er () quanto .augmentci, P?rquc O CON'r ltATOS8E ~at~~;~~n~~tendo-se reducção nas cia aos que soffrem· Cartas à Jn-lIcil'O diz: . RIo, 1-6. NotiCias de CanlposJ n:.. 

: ~ ~::~~ae~:dt~~~~tfr~r~~ ;'~~I~e~~ Ié d(~ effcito sensacio~ Sra., Adelia Rocha, caixa postal ", .. tenho aDPlicado colU- exi. fc:rRl_am q.ue é_~I;umall.te~ , _~ ..Si.IUa~:.~, . 
a'ltigo, etc., etc. Inal. Med1(~os notaveis Fum"r so cigarros comprados na 142. Porto Alegre. to o EliXir de Inhame Goulart em ·_Ç(\O. em dIVersos.:.muOlClptOS,-, ;!m'/

~ ri) Deante de f"ctos desta natureza na Charutaria Unhares (casa Pi- casos de syphilis terciaria,-fic~nd9: - v_irtu~e da clteía do _ParahYlJ,u;-._,1i haverà quem ~~rca tempo com p;l. O l' f~{~,",1t~nn~ toco.) Zec8 Netto eOl Porto Alegre. enihusiasmado com o seu :optimo- ; _~'< ci~ade continuÍltnv~di~a-;pe' 
1;'" mativos ? Haverà. quem vacille um -- _P. Alegre, 16. Chegará hoje o e rapi~o, eHeito, quer. como.:' re.~ las _aguas1 que ai,ni:la , sÇl,b,em._: ,/::;::~·,ih_.< 

J~~0~~~~~t~e~~~Ji~~çrpr:;~~i1~~~~ Mo\nT,~O:;o\' iS~l\rRI'r? jl.:tl'oo"dnt,o tlle A co. n~el'eDeia Dnvnl da J.ign. general Zeca Netto- con5t.l !t1Inte geral, quer como :de- A,situação,é çont_ristada:ra; pois 
a opportunidade para prevellir que ç.~. . . vI v. rcc or das Na'(oes,--Rio, 16. Segundo' puratlvg' Oh I .. Bd" -- , reina' ;i fome,' eittre~ oS ;-:flagclla
o ~Peiloral RousseJetb, é enconlra- do ServIço de Povoamemo,acom- informa o ~Ojornale d'Halia. o Ar eleições 1;10 Dlst,rlcto II'e- Medic~ e! s3.m~~~IO, ~~nvei~da_ dos. -' .;- .' - ....., -, 
do em todas a~ pharmacias. p~nhado ,dos ~embr?s d.a c0fl!' almirante italillno que tomou par dflral.-Rio, 15. Estão muito ani- Rangel Pestana 146. " 

Ap, D. O. S, P. sob o n. 165 ~ISSão fmancetra bntannlca, v~- te na conferencia de armamentos mados os preparativos para o deAP7D':_ lDo~N19, tS4', P, 'sob n. ·:~5$,.\recrisa d'c)
de 18- 3-1914. sita rã o nuclt?o_ e patronato agn- de Washington explicou aos d~- pleito de domingo. 1~ Noticias ,do C 

cola de MOnlç~~!....:.rn_.S. Paulo. mais membros da conferencia na- Os candidatos esforçam~sa para ó -conselHo . 
Foi promovido.-Rio, 15. Por Tremor do terrR. _ _ Rio 16. vai agora reunida em Roma, o obter victoria nas urnas. COOID1.1ID1Cqçilo ~s:'-_d:_o19glleI8. nao - entr,e~a~_ , 

p.ortaria?e hon!em do '!1inlste' Informam· de Zara _para Roma ponto de vista f?elo qual cinco das flscaes.....;.:Ril). 1-6. O: ~df(~ct~r- '<da , da TripoUtafliã 
riO da. Viação fOI promovl~o, por que foi senlido naqueUa região grandes potenclas navaes se guia Receita_,communicou ;f~ : ; v3_rias no terrUorio , ___ . . o 
merecimento a telegraphlSta de ligeiro tremor de te ram na elabo(aç~o das cooven G~ d~l_egaci~s_,fisca~sdos E-stad~~:: : <t fracasso da' ultima Je;n(a!~va, -de) 2" o de 3:l_Óastão de Assis 011- rea. ções, que resultou no tratado d; 'I.'~.TI] -.1." ';: !,.., :~ppr,o,vaçã~ip~t.O- 'l'ribunaTde Con sublevaç!\o contra as \lu tofl~ades 
veira Correia. O rei ~ni visitar Fínme.-Rio, Washington. - ~ :.: 'J.. ! ~!J tas, das tabellas de prazos mar- italianas. ' 

-- 16, O rei Victor Manoel visitará • cados p~lfa o recolhimenlo das 
Parte para a Bahia uma com- Fiumc depois da ratificaçlio do O cOl'onel Paulo de Oliveira Ilend.as feder8es ás rESpectivas re· EIUpl"ego de . CapItal-

S::.!'::8n?;, 1~~t~a~~~~~l'~~ ~~:: recente tratado Italo .yugo~slavio. ::~el a~~~~:i~~Ol~~ir!~~3,m~: O ~:o~I~!O !!~~o~~;rlo e parhçOes arre~d~oras. dO~"VI~:rt~~o~~I~C~~I~ ~~efcC~: 
, ( náos· embarcou hOJe para a Ua- S te d C b I d tido hODtem ti julgamento pelo o ~ào halito. • O CAMBIO cne.csaa'n,veI7nd.c-u"mOct,Calh.3tlcdt., m",'deI15ra'I

hia a 3 lt Companhia de Mefrallia~ " e!"en s e ,e o a e Supremo Tribunal Militar, por Llquld. 2$500. PMltllo 2$000 ~ 90 di 6 21/16 3G~ IOO 

doras Pezadas, COm um effectlvo Tenente, vendem Costa & Icrime de desobediencla, rof absol . l! J\~":!;~~~ 6:f toda.. a parOO. · R' 'li tudo com 96 metros de torrcnos da ~ 

de 300 homens, Carvalho' vfdo por unanlmtdade, ~~ ~:2.:. 8!~~ fre~~~: :!~~~os ao ~"~. .., '" 
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o Estado- Sabbado, 16 de Fever.iro de 1924 

Co:'mpan·hia A.ltarctJca Paulisla. 
~.""li.Cl Antarctlca. Hamburgucza. CLARA; União, rB J..';Z _ -1.4104101 GINGER-A LE, AGUA TONJlJA DE QUININO 
U .. q J.\'Iunchen, ESCURA; Culmbach e Pretinba. PRETA I ' .»1..8a a.1A 'U"yy - 0 - LICORES E XAROPES -0

GELADEIRAS MARCA PERFEITA - AClDu CARBONICO 

DIRIGIR PEDIDOS A Armando "SIan., F"EAÇA:1õ:DE ]$COVEMERO N.l.FLORIANOPOLIS 


-

Se o seu estomago falasse :-1 

I oê ,0 aau .atomego ~od~ssé.fa-

I..... que diria e1l6? Q.ue diria 
~lIe quando está sotfrendo d. . 

dyspepsia o Indigestao? 


I
PRSTllBDS ~~. llCBPBDS 

Porquê? Porquê éstas pasti

lha. scienti6cas lévam para o 

êstomago oa seus propriOB 8UC~ 

co. digestivo. na fórma de pas


tilha.. EU•• ' digerém os ali


mentos pelo e.tomego áté que 


!lIe os poo." digerir, trabalhan


do por si proprio_ l.to é, como 


um novo éltomag~'\"'em Iugér de 


um velho. i orne-aI 
hojo. . ~III 

;.U6..t&J..i&AI Rlaa;o:~ 
Ap: D. N. S. P., 11. 301, 7-1 1-1 9fr~ . 

~:l~am S~ijS srgijrrS Mar'itirnos ~ TirTI~~'~ , 
j\'a. C90mpa n 11 ia 15~~~~~~~~~~~~~~~~~ APUOI, nA ~VPItl! I~ 

'~Lloyd Sul Americano" f: f\ lfUllti un Vli IIILlV 
Estomago, Figado, IntestinosÁC9E]\'TE EL'l5IO SI.\\.ÕG5 e suas manifestações: Rheumatismo, 

RUÂ TIRADENTES N. 21 Digestões dirficcis, azia, prisão de ventre, vomitas, en Eczemas, Ulceras, Tumores, 
jôos, dores de cabeça, ver1igens, dor e peso no estomago, Escrophulas, Rachitismo, Dores nosl\'IISSA ! Leonarda BernardlnaVWira-1 gas{ralgia~ . ga:5lrites, IJc pa titcs , enterites agudas ou cllroni ossos e musculos, Dores de 
cas-curam-sc com o Elixir clIpeptico do Professor Dr. Be cabeça, continuas, etc.) CO'1scgue-seMajor Dr. Jonas Thalesde Miranda i (li",.". \""k 5.",,1 nício de Abrcu -·I calix no fim das refeições. 

infallivelmento COIl1 O 
UlIOU1IUl(,ismo, Syphilis, fmIUlreZ<l. do SaugnoJoão Pedro de Olj .... eir,qT~ ,Jllol"' r ( a'lS(lll tP\ E:llmli"la llt ~~~~fd~~s~~~ul~~~eetlt:~~oS~! ~;:.:itM~:~ll;:~~~'ii((I:~~·~:i~~~: : LVETY-LRczel11:1~, drlrlllros. ulceras chronicas e rebeldes, curam

se C0111 o antigo e aramado Rob de Summa, de Alfredo de
pessoas de suas relações c 1I rn ll"r" .~ ~ Ill' !"" , ( :,,11\";,1[\111 

O unko especifico adoptado nosans ami~os. e collególs de seu cu - Iao" dema;;;c J!lll·f'n tf.~ f' ;\lni~~~, para Carvalho--l\iilharcs de aHestados dc pessoas curadas. 
nhado e tIO Dr. Jona!i 'l'ha- : a".;;iiiti! ~m n ln:,..,;/L ti, . \- ll!l1II\·r r.~a ri n Hospitaes do Exercito e da Marinha .'rOSR", Bl·ouehites. Ast;hma Milhares de curas tem realisado~l~Sc~r~e~:ei.r~;l~:t~ç~~I~C!~~o ~~~ : ~~;~an~!;lI :~tl~(':t, ~:~,:~:.lall~ I(Ii~:l~~:;~r I ~~:~~ I O Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusi
mem de ,\1eJlo. para assistirem a' S";!!'!!. f, In';' Lt'Ul.Ial'lla. Hprna.r · vamente vegetal, é o que 'llaior numcro de curas reune. ~~ 

missa de setimo dia,que fazem cc- : diJlH ' -jf' jra , ('llj n :lf"lo ~c 1'1':\1; InllulIleros atleslados medicas e de pessoas curadas o Enoontru Bm qualquer pharmaoia
lebrar na igreja da Ordem Tercei- ' fiar:'. ~r!!!I 11'b~r, · irtt , IX .I" (·....rn..nf" affirrl1alll. 
ra de S. Francisco, as 8 horas de no Tt:rej,. oi ') G.çmH~ ";() ~'< 7 h0ros, Neurasthenia, esgotamento nervoso ~~ 

terça feiin., 19 do c~rrentet por al- : p~l..-. '1;' (" {J" ,;,l~ ,]:i IiC'~lm 3Tlmrn;l ~ 11'a1la de memoria, phosphataria, convalescenças das A gente e depositaria nesta Capital e no 
ma do presado ext]ncto. . mentI> rer:01lbp,c lr]Of< il..~ 1'f'!'Hf,n s 'I IH, molestias, curam-se C01ll o Hematogenol de Alfredo de Paraná: Fl':l.ucisco C. SOllZU, Pinto 

Carvalho. Exlraordinario consumo pelos proprios medicos Antecipam agradecimentos a lo· compuf'r.eram ~ f'!i,m )ll"r,va rlp ca n Rua Trajano n. 2, sohrado. Florianopolis: 
dos que se dignarem prcslar·Jhe!> dado>. que tem usado e inllulllcros aUestados. 
esse caridoso obsequio. I 

O1'1 LA çÃ O-~~~'~~~es~~~~,U~~(~A r:i~2~ cV~f~: 

Auto cam ;;;-hão e carro ' Techoico especialista d~\c~;;,~ caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de 


\ :p.nde-se por p .. eçOM fi.. Iraro espelho,,> velh o~ c T11aJlch~d?s, C1Jras em todo o Brasil. faci\ de usar, não exige purgantes. 

occasião !ofterccc s~u !> sc rv.lços rrofISSlO.~ A' velll)a. eru todo t) Brasil 

Um auto caminMo para 2 lone- nacs ao c ulto puhllco desta Capl Deposit.rios geraes: Alfredo de Carvalho « Cia. 1 a ose 
ladas completamente reformado, ta1. ~ . ,.. Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro 
çõe!'i de funcionamento. seus Ir.aba lhos, u5;:ndo os !11~ l.ho- S. Paulo e Minas:·-Nas principaes Drogarias. 

Um carro de 4 rodas, com jogo d~s ma.ls ll1odefl~(ls (' garantidOS: Mlldluute ya,le l~m~ta.1 se reruette pa.ra qualquer 
inteiroproprio para viagem ou pas- ate hOJe conhCCld(~n; . As pcssoa .~ lugar 

como novo e em optimas condic- (Iaranle perfclçaO em iodos os 

éofortificante mais GonhoGido 
seio, com talda de arriar e boa que Icnha~ obras lI11pOrlan!eg para
parelha de cavallos arreiados , tu- con(·.e~t~r, Irá para esse fun aos 
do em perfeito estado. domlclllos. fazendo lamb~1I1 espe~I Força, Hobustez, Saúde 

Para tratar com João B. Sa@ino. !hos nlovos de todos 0:. tamanhos. Para fazer boas cOI.npl'as é preciso pri 
Rua A. ~~m~o n' 2-~orianopolis . ~a~~I~OeC~et~~~~~~:ri:~~d~l~"~~~~ meiro ler os allllllllCiO!l das principaes ca adquire-se usando 
Yende~se ~:;m ch:~~ ~~~~~n~~n,;~~r:s.OS serviço!>. Prc- Ras commel'ciaes publicados u'O ESTADO 
pias acommodaçOes e fundos Rua Visconde d..! puro Prelo n' I. 
para o mar, á rua Quintino 80- ltuUno C. lHontfls Vidalose
cayuva n. 29. 


Uma espaçosa casa para ne- Moveis zPooarvPerleçover~.: 
 Approv. pcla D. N. dn Snude Puhlica em Ir; de Ago!Jto 
gocio á rua João Pinto n. 14,com ,; de 1!J~3 fiOU 11. 1680. 

A' venda,fundos para I) Cães Liberdade, de·se os seguintes movei!l: uma 
optimo local para negocio. mobilia de sala de jantar, com-


Um peQlleno predio à rua Anni posta de 1 buffet, I etajere, uma 

ta Garibaldi n. 05. mesa eJaslica e 6 cadeiras com 


Pam tratar á rua Fernando costas e assento de couro. Uma 

Machado n. 26. mobilia de quarto, composta de 
 VANADIOL

M me. M ath eus ào~uua~~a-~:~~e~d~ir~~a~~a;vc~~~= É 11 melhore uuis pura qucsc f;lbric::t. A" /foulüu Cluu6l"'g"" Licenciado D. N. S. P. sob n. 114. em 6-12-915Participa á sua exma. frcgue- moda, t bidet (todos Com espe· C,.(/nml'•."rj"lI.m,ufa toaria clJ!is.pe]l~ e aind3 CI)1nOungc:nw.é~dicn.da. 


zia que, seguíndoamanhã para o Ihos)e uma t,:ama para casal. To· mente nrom;'\1i7.d~ e ~-nada fi pdle. Elpcr:mcmclll'l1il c; vcnio quão 
 E' do um gosto delicioso, E' o melhor fortificante gorai. 

Rio onde vai adquirir um lindo dos os moveis são de eSlylo mo~ macb, '= finll~ mamcrã.l a sua cara c mah!.. Insislam em receber a Poderá ser usado pelas crol\n91\S ÍI'Mlas e ml\srinhua polua mo' 

"P"Jc.":1t ehr.rd.,IJfljrll" "0100 origilv1;nclltc acüoàicionada e vejam ças nnemicaa o pallídl\B, pelaij senhoras enfrnql1ccidl\ll ~ uerVOS1\8,
sortimenfo de chaneus pdra ates derno e têm pouco :.Jso. . pelos volhos cançados e doeutes, (l ospcciahllento pelos conva

t ,. l ta de Passos, só eslarà de volta Vêr e tratar a rua LoureIro n. 2, que tem o nome da: lescentes. 3 vidros ó o snf.ficiente pam engordat· alguns kilos. 
no dia 28 do corrente, regresso O VANADIOL li o remedio alimento, dC6cança e fortifica o 

. do -Anna-. no qúal virá um sor~ Livro do missa C~ESEBÍ<OUGH MFG. cr. lIystema . r;~rv.o90 , restaura as for90.8 perdidas, teconstitlle o COl'py 
timento de palllas crinõl para . Quem tiver achado um livro (Co""o]i,t..t...Jj fraco 0. mngro, tonificn o cerebro, estirou!" o appetite e previne 
machina, e outras novidades im- de missa Quelra- fazer o favor de NEW YORK I.ONDRI::'i ~IONTR&Ai 1"11 recaldos. • i . ~-'-

porlantes. êntregar n'.esta Redacção, que re. : A' VENDA EM TorAS .\,S DROCARlAS E PHARMACi A,S Nas parroaelas O drogarias 
R.,ua JOllo Pinto 25. ceberâ uma gratificação. ~<A_" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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