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Podero.!!o }'Qrtificllute 110 San~n fl fl H llg l1IR~ ________ 

dor lIas FUllcções ürgnnfcas : -" 
Coração, Flgado, Rin!l, Es tol1lago, [lIICf; - , ~ 
t ino9, Fraqueza OOg Orgiio~ G~!li - -t:"\)'J\.J ,/'/ 
taeii e dI'! Grande A r' i(rto J)ill- ,~ . ~\.J ./" 
retica. J::' O "erd~,- ~., 'l. ~ .--
deiro }';Jixir ~ ~ ..-.- 
de longa ~ , ..--- U:r.o.-:;;c c,)mo 
vida ~O t'" . refrel'!l~() 3 V~7.NI 110 

...\' rlln, em doses de nmllCt""Jlher 
{""'"... ~ ~ rle chá pnrameio copo d ' f1 l{ua
U r; NTCOS DEPOSn'ARIOS 

C,\SA GUAUANA' 
Rua do Ouvidor, 120··-Riode Janeiro 

J>IERRO~I' 
E' O melhor lança perfume 

R1V ALlZANDO COM AS MARCAS EXTRANGE1R AS 
1'1';HFr~II';:-:: Ar'.nda\ "'ngul o.f" \'iolflt.a, HORa, Ean i;C) .'OI Ogll fl~' 

lll ral. São as qUit1idades ext ra finas. Hociedílde de prodtLctos 
. "- . chilllicoS. L. Queiroz 

J) (' posital'io, genteS em Flo l'iall opo lis. F. 

Boahaill '" I rlll ão-C.!~a "A BI'<lsileiI'H" 

Precos sem compdenc ia . Para os at,;cél ll isltts prcço~ especiac:o;. 

NITo devem comprar lança perfume sem prim eiro \'isltar 
" A BltA8ILEIUA" 

.\ IInic;lca~ a C]ue olferece a,maior vantagem. En(retamos com \'ant;)~('n~ 
IIOS preçOS ao mais si~udo concurrente 

A BRASILEIRA 
Praça 15 de Novembro n. 2 

Marcas l'ccom.mendadas 
dos 

CHAR"O'TOS POOC:K: 
C01Ui\IEUCIA 1." Af'.·icaUOR, VaÜ!:tlte, 


Polrer, ANGEI~A, Cecilia., 

RJ';OEN'l'E, CU(ja.dor, Bislllal'ck, 


Minas, Gcraes, 

CIGARltI.LIfOS FIAVANEZES, 


l\1.;n·...oeos, Du.lce, Cltnnellci.a, lt.egJos," 

Cecy e outros 
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dqençªs~ 


, . ',,' ~ ,; ;,.Iõ1-'Jr.'i()'d 

i~Õ'"U êiôl 

\ • __o _ .__ J:i 'ifl
' . - Muitas "senhoras, nos 

seus trabalh?s domest~cos, 

'nas suas l1des caseiras,' 

são, com frequencia, ata

cadas d e cansaço, dores 

nas cadeiras, nas costas, 

nas pernas, peso na cabe

ça, perturbações 'da vista, 

dormencias, palpitações do 

coração, dores no\ventre e 

no estomago,-semique pos

sam atinar com aI. origem 

desses males. Não~ con4e-,> 

.cendoa causa de taes pade

cimentos, as senhoras logo 

os attribuem a fadigas phy

sicas ou a excessos de tra

balho. Entretanto, ~ não é 

assim. Todos esses: males 

provêm de uma causa uni

ca: Doenças do , Utero .e 

dos Ovarios. &<"it,:~t.,.,*·:, ·<~ 

, O uso 'd'" A Saude da Mu- 'i 


Iher" é o melhor trata- ' 

mento que uma Senhora 

pode fazer em beneficio do 

Utero e dos Ovarios. -.,Jv~ e; 
" A "Saude da Mulher' : é 
um remedio seguro para as 
flores - brancas, as colicas 
uterinas, as suspensões, as 
l'egras dolorosas, a falta e 
a escassez de régras, os 
incommodos da edade cri 
tica, emfim, todas as Do
enças,do Utero e dos Ova

. rios . •~~~~~~.) 
. ---o- 

S , 1 App. D. N. S. p, sob n, .524 de '6~1I-901I .....A ' venda 'sm;,todâ parte 
. ...... o CON'l'UATO'S8Eo AUTOMOVEL N. 90 Representante.: EI,YSIÓ 'SI MÕE~ 1IoJ:tO BORACIé:,;;' "'\é de effelto senslwlú-Altende qualquer chamado pelo telephone 199, fazendo 

A poau.da Id..l nal. MedJco8 notu."\relst,~ mhpn; vi;;urenR na ra fóra da Cao ita I. I/i!l!m~.llIllg!ili!llI1.!lIi!.~IIi!l!l!El:.:!7AI.il1!.i1l ....'~oe••r a ,..U. ~. _............. ,............ 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r ....- - .._t!l.._:iIIe _ _ ~- ..I'J ....~"""'-_....__·_------_.. _--- S"" 9RJ_~ti''' _ 1 - -".... _, .. ·o I' ~~~s ~OS!~'e.~~~nc~~·;~ It~n~~ l n, M B R I (' O\fi E~~~~~~:e!.:~~ Kola Soei .,..!e::=~:'!:,~~O~~~"70~,:md;!IToIU 48 boras. . li li (lombrigas) 	 •• t,jmBgo • • r .... que amamentam, ! 
• A ' venda n(' Laboratorlo Samlen-' t) 

~ to Barata, Parto Alegte. A' venda em todas as boas pharmaclas e·dro~af la" A' venda em todas as boas pharmacla~ li 
til l ic. D. N. 5.: P. em 204 de Maio He 1 91~" _,SObAn.73.-. _ Lic. D. ,_N{.~. p. em 24 de Maio de 1916, sob n. 72. . Lic . D. N. S. P. em 24 de Maio de 1916, !lob n. 74. J 
g~~~~~~4,,~."~~~.	 ~4~i)W!}»~"~~~&YÀ~'~~ 

TfJl?nnllN' ~ Q ~1I1TlrIA'~ Como passou " h~je1 1~-~~. rIjllU I n,) nu \J ~) se\:;~::,~~:~,~q'::n~;'~:~~ ~:~i~ IKSTITUT~ ~~MMBa~1AL D~ FL~nIA.~p~Lm ~ 
_ ::~I::Od~l':~~ !e~o!as:~~n:S ~Z~ I ~ Succllr.sa1 do Instituto çommerclal do Rio d.e .Janelro ~ 


Concurr9J1cia _ Termma ama· manhã? Tem ponflo nppebte o falta ~ I DJplomas OJfiClaes (te Guar(la~hvr~s • ~l 

, . nhã às 13 horas o prazo para de energlapnra trabalhnr ou dlvl'.r- @ Estão fUllcClOnando os segulIltes cursos Guartl.l.-Uvros,)o; 


Syph·ilis BmolBstias da palia 
Para S" h·l· I I· d 11 d EL·[ '.' t,.",,? . ~' Em tres annos Primario: .;Escola Americana:> . M~thodos ~ yp t IS e mo es laS a pe e recommen a-se o - aprese.ntílção de propostas, pílta • _ _ in\ultlvos. Ensmo baseado no dos Grupos Escolares e accre!:cl- !oJ 

XIR 914, o mais ellergico depura.tho e anti!:yphilitico fl)rneclmento de generos e forra- Alguma mdlgestao ou prldaO de ~ do de estudos praticos de inglez. @
:..~., . ~onllecidol de acçiio prompta e imm~diata em todos os. Igens ao 14\) Batalhão de Caçado~ ventre é, ad oausa,dlSSo, e o de que Dactylog""pltla Apphcação dos 10 dedos Correspon ~~1

c!Isos de r1i..eumati~nlo, cachexia, u]ceraa, ' vegetações, prem!!a e e üm omco para I) seu • 

iilffamações ··dos olbos. dores nos ossos ·e -em todo e res. figndo. Não deixe que se pl010ngue i dencla commercial. ~ 


. ti: qUíil~ueÉLrij>R~~:dé ~1n~!irxi~o:'Ji~a~~!i~!~a;t~Olesti·~s da • - ~ - _ esse desagra~avel e.st~do que lhe 1'011 ~ InfOl'mações' Séde do Instituto Commerclal. 
&, pene, cumo empinges, darthros, eczemas. feridas bra. Ret~'~R -A banda mu~'cal l ba 3S energia::: Prevma se 'éQntrll- a)} - , ~ ~ Rl1a Fêlippe Schmldt 18, (sobrado).
., 
> vaso espinhas e deve ser u~ado senl (lemora sempre 1eom~~as· a:;I~~02cie~~~!~et~0 J~~: ~~lp~la~1::rotla:i_~i1i:s~::a5~ ~~@.K@l~~.@~~ 


que se precise de um bom tonico-depuratho. dim Oliveira BeIJo. Doa.n são usadas e recommenda- COIOllla Z 7
J 
O Elixir 914: é encontrado em qualquer phnrmacil\ ~~Sti~~d~~dEI~n~~~:~~~l p:r~ilf:Si~:~~: . Recebemos a segumte commu-


Galvão &Cia.-Av. São João, 145- 8. Paulo O. cnrro. do Estrcito.-Hon- pd'''' d. v.ni... indigestão e en. n1cação: 

Ap. D. N. S. P. em 21-2-916, sob r.. 26. tem, tivemos occasião de obser- xaqlleca. cTenho a honra de commulli-
I 

_ _ _ _ ._ ._ _ var que o serviço de vehicul{)s, App. pela D. N. S. P., em 4_de car a essa iIIustrada Redacção 
A FederaçAo dos Marinheiros · UIDA ~ /"IeIAL no Estreito, não está sendo feito Novombl'o de 1916. sob D: 168. que, e.m data de hontem. reuni-


agradece a lIul8oJioi.-Rio, 16,!lrL ~ Ir.! regularmente. ,........,=:"':'''':"-:-::-~O::::"-... dos os pescadores do dislricto de-

Informam de Genova que a Fe- RE"ferimo-nos ao facto dos car- P I LULAS I nominado Sacéo dos Limões, sob 

deração de Marinheiros lelegra· Iros do referido logar, ou os que i ANTIBILIOSAS a presidencia do sr. João Carfos 

phou a Mussolici, agradecendo I FAZEM ANNOS HOJE: : nelle trabalham, não terem uma ~ Holland, patrão mor da Capitania 

a obra desem'olvida pelo gover-I Sras: Honor ina Livr?-menlo,A.ra- l· tabella regular de preç?s pa~ a os ~t de DOAN do Porto, resolveram fundar a 

no a favor do pacto que regula beIJa Coutinho da Sllv3, Jos ma fretes, dando vasa, aSSim. 3. ex- Ã \feno da naS Phal"macias colonia Z 7, sendoaccJamado pa
as relações entre os trabalhado- Maria do Sacramen h) e .Julia Ma~ , ploraç(lcf;, .. a reço modico ,~ tron'> da mesma o Exmo sr_ Ca

res maritimos e os amadores. IriS~a Costa, P R ! - fOSTER-McCLELLAN CO. r~!ãC:r~~?~roe,t~~g~~n~~pdi~a~r~i~

as: Emma E, aulier, osa I ~ raplnu')' • . - Entro u Ivmtem Caixa do Correio 1062 


AcadelUia Catha.ri- I Bonif(lcia de Milgllihães e Dalv<l l neste porto , procedente do 110r- Rio de Janeiro Porto, e eleita a sua primeira di · 

nense de ~etras 1de Ca.rvalho. . I le o ~aquete -Ca pivary .. da Com · ~~~á~~i~re~~een~~~Je~~~;m~OJ~~i~ 


A 4.cademia Catharinense de IC SrR. Pedro t:'J 0l.:!sco Rw., .Ary I panhla CO,mmerclO e Navegação, Pery M ac hado Dias; secretario, l aurindo de Frei 
Letras realizarà hoje às 8 horas, Ta~~os de 01lvelta e FranCISco I O ~Catva ry~ l ev~n t oud ferrr O nolavel violinista patriciQ tas Telles; thesoureho,.Oionysio ELlE E'~E(EIT~OO PELOS
no Palacio do Congresso uma I ' ,\ ·CS. I ~om es Illv aos por os o SIJ, Pery Machado realizou ante-hon- Vicenle Vieira , EMINENTES MEOICOS: 
sess~o solenne, em home!:;ge~ ,à \'"r.\JXNTES !as 12 horas. tem, 'lO Alva ro de Carvalho, o Aproveito a opportunidade Que ORS.WALTER SENG, 
admuavel declamadora patncl a ! Dl'..João do Olin~h'il ! seu annunciado concerto popular, se me offerece para apresentar a AtAERtC.O 9AAsILIENSE. 

Margarida Lopes de AI~ eid;l.. i Chegou hontem do Rio de .Ta- ~ ,dedicado ás nossas associaçOes '11 t d R d - I CARLO COMEN'ALE.DIOGO 

!neiro e hontem mesmo, ~s 211 ]Iultas,- P~lo sr, Delegado de rec reativas e desportivas e ás ~~~~elst~~~: ~Sti~:.cç:;mOSo~l~~~ de FARIA,J.J.da NOVA,MAR' 

PrOlneSSa lilOra5,:segu io para Tubarão . o i PlJ.!ici J . foram mu!tado~ os .se- corporaçries mUlicaes. loS de pr/"}speridades do brilhan- CEllO a!~ANO .[Te. ETG., 

_ 'I nossn co!:e~a de imprensa sr . 1gumtes condu..:t') rcs dE' vel uclI- A assistencia, que foi mu ito te diario que dirige. O Secretario U$~"O". S~IJ!:d. (.154 4
Uma senhora ue soffreu lon- dr. João de Oliveira. Oi,reetor do : 1('5: . numerosa, fez enthusiastica ova- Laurindo de Freitas Telles .' Mlsencorála. Hosp/~ 

q. . , semanario -A Im prensa - que se : FranCISco Fraga, chaulfeur do ção ao admiravel arlista, que in-	 rue, /(u",b.rto I e st.. 
Célt-hr1r1nil., etc,g?t~ an~?s~ de. h?!nvel b.roncl..t~e 1publica naquella cidade sulina. \ all to numero 7. por conduzir seu terpretou magistralmente difficios Bolsas de borracha para fnmo. 

a::ibl ~ar'Ca e rn.... ,sua Irma, .e · : vehicu!n contra a mão, na rua e magnificos trechos de musica. carteiras de mela.! para cigarros, sÓ 
re e ~ e per maz osse, n<.. ptO 1

I ))r. l~ uh' io A!llwci !Victor Meirelles; Na ultima parte do program- na Charut.aria Lmhares, 
cumprimento de lI!1la prome~sa, I De sua viagem ao Rio de J3- ! Apostolo Paschoal chauffeur ma Pery Mét'chado tO(;OU a dei i- _ .__ _ R!qisffa.la. 
offer.ece.m-se ~~en~l~~: g~:~U;!: ineiro, re gressou hontem o n os~o ~ do aut.) n" 91 . por conduzi r o ciosa 'fllrant~l;" de .Adolp,bo Mais UHI ~ucccsso 
m{"~te a? pe::i:;oa::i yue ..:-',f....... I disiincio p~irkio S i · d r . F lll Vl')! seu vphiculo contra a mão, na ~~J1u. O querido e !e~tel~do VI.?" Ba é, 16 de maio de 1917. . , 
de ldenbc~ maio. remedlO que I Adocei, advog-ad o :10 fôro desta ! rlla Conselheiro Mafra, I}n!sta conhuràneo tOI cnamtiuu I Sofirendo durante alguns annos Ll~encuuio pelo D. ~. da Saml; 
a~ curou. ede~ s~ as p~ssoas c~- capilal. 1 A im portancia de cada uma a scena, para receber, com Pery de uma pert inaz tosse com rouqüi.1 Pubh(lA., sob n. 4~3, em 3-4-1899 
n.dosas transmlttlrcm esta noh~ I - . Idas multas acima. e de 25$OOl\ h,\a,cha~o, as homenagens .da as~ dão, escarros com sangue, dores . - 
ela aos que s('lffrem. Cartas a I ()r , ~\I fl' $llo ;; oe ltln('.!" ! - Sls.enCla, que os applaudm (Om nas cOitas e suores nocturnos. fiz I O transito de automo
i4r~ Ap~erlloiaARloeChrea. caixa postal I , .4.c?mpanha~(J de sua ex ma. i Cmte. L'ap~I1". - Chegou do muito en thusiasmo u!':o do Peitoral Housselet e obli I 

_. g . I ,amllla, segUIo ,para Por ia Al e- I sul hoje, o paquete cCmle. Ca~ -_. v~ com;leta cura com POtl~O~ fras~ veis em Porto Alegre 
- - . . gre. o sr • . dr, LUIZ. Alfrc.do Goeld- pella-, que sahiu âs 15 h!lras píl~ Mim i Horten s coso Persuadido da seção infallivel, O Intendente municipal de Porto 

()~ peritos .belgas ~;, r6Jl"e~- ner,. que fixou resH.lencla nflq\lel- ! ra os ·portos do norte. ' deste prodigioso remedio) torno Alegre, altendendo ao inct!5sante 
saram de Berlim RIO 16 DI r Ia Cidade I A festejada caniora Iyrica Mimi publico, sem contrallg~mento algum 1 

. augmento do trafego de automoveis 
zem de BruxeUa~-terem' re~res= • -! Hor tens realh.ou hontem, no Al- meu·sincero reconheCImento. 

1 

Ila':)uella cidade, reso lveu elaborar 
sado de Berlim os peritos belgas I ~ nr.•'nã o (,IHlt:ri t,)'; i ,('irco :\'oro lLorl . .,onte. _. N? varo dr Carvalho o seu annun- Mauric io Soares de Souza, I um novo regulamento para esses 
que faziam parte da commissão Chegou de Porto Alegrf'. n sr. , Clrco «Novo Horlzonte- , reall' ciado concerto. ' Ap, D. O. S. P. sob o n. 165 ' vehiculos. bem como estabelecer 
incumbida de estud:tr a capaci. l d~, João Luder.Hz, que ve~ ma- izou-se sabbado mais um espe- O ,theatro esteve re pleto e a de 18- 3-WI4, ~o':o~'~?se l~~d~r~~;:os pa:a osau· 
dade economica da Al1emanha. I tncular seu fIl ho AntonIO, n0 ~ ctactdo. apreclad a cant? ra ~ecebeu dai as- . . . . Pelo novo regulamento. poderão 

~- !Oymnasio Calharinense. I Foram m:.titos applaudidos, pe slstencla os mms rUIdosos app au- Irm.andade do DIVlDO Espmto con.luzir aU,omoveis as pessoas 
~ I ' - ,Ia enGrm.e assiste ncia, os numeros 50S. S t que tenham mediante requerimen 
r'1 	 P1 ,10110 Slmõe~ l ·f) l' ·' : jde eq u! llbr io sobre a bola, tra- O concerfO leve o precioso con an O to, feito na 'Intendencia a matriclll~t4l JOSé Vieira COl'deíro e ta - w. Ch:gou. hontem de ~elolas" o ihalhos de trapezio por Nenzinha curso do maestro l éo Kes'3ler, De ordem da l\Ies:l Ad- respectiva, a qual só poderá ser 

mlUa, participam aos seus ~ I sr. Jn(ln SI?l lieS L?pes. Industri al c Ouiomar Pimenta, jogos olym- que fez todos os acompanhamcn- Jl mlnlstraltvJ desta corpora- 6btlda depois de sahsleltos os re~ 	parentes e conhecidos. que I naquella CIdade rl o-grandense. picos pelos festejados Irmãos tns e do nolave! violiuista patri · ç:lo, conv1do a todos os qUISltos segulOtes 
transferiram sua residencia - . R0mo, traba lhos equestres e ellui cio Pery ,'v1.achado, que foi muito Irmãos e á ex ma. famllia a) saber ler e escrever, b) ser 
par~ a rua J05é Veiga., 37. (lflllto :U:,"lholrolO . librio no ól rame por Mme, Faya. acclamado. do irmão ex tlllct o OV'I',\VlOCAn~ maior de 18 annOSj c) demonslrar, 

ri TrinGade 18-2-1924. ~ Regre~s~u hon ,em. para o RIO , - Hontem rea lizou·se. mais Mimi Horlens deverà realizar nozo DA COS'I'A . t _ em exame, perante a Inspictona de 
~~asrEs~~~i1~il~a~I,helros, alumno 	 um espectacll~0, que termin o!! um se~undo concerto na proxi' rem á missa que a'm~~~a i~~:I~- ~~~~~~~~~'a ~~cll~;~~~C~) fc~rgo~h:. 

com a pantomIma ~De palmo l ma qUll1ta-fe' ra, para o qual está dade mandara resar em sua Ca- cimento das ruas, edlftclos pubh
Charutos, 8uerdieck,Dannemann, AI\'a l 'o 'favíLrt~~ palmo... organisando à capricho um at- pel1a, no diél 22 do corrente, ás cos, hoteis, ele.; e) não soffl'er de 

Poock eStender s6 se encontra na Regressou de sua viagem (10 -Arn llnhã rea1izar-~e à .o.gran- trahente programma. 7 1/2 horas, em intenção a sua moJestias transmissiveisj f) possuir 
; . charutaria Linhares. Rio, to nosso distinclo conterra de espectaculo em benefiCIO dos Bombons, ban;;-e Cnramellos só alma. perfeitos orgãos de visão e audi

neo sr. Alvaro Tavares da Cu' lrnS!~~oPi:r~ts~nt;JdOS di ve rsos na CiS!arraria Unhares. 19~f,0IiS , 16 de Fevereiro de ~fObogJSl~i: c~r~~rac~~nPi~~~~i~!~~~ 
·U "" Di"fOrcial'81D-lie de aceordo com nha Mello 
:: as leis do 8ovfet.-Rio, 16· Noli- - Para Porlo Alegre, regres nume ros novos e de grande at- FRACO O Sec~elariD, de~r~~:s ~~ ~~~t~!p~~t:\1~~n~~'~~: 

cias recebidas em Paris inlor- sou hontem o sr. Jurandyr Ar Iracção. .. Míll10eJ Pedro da Silva JUDlor TOS alimenticos; poderão ser exigi. 2i 
::::: mam que Isadora Dm:a!1. conhe- roxellas, do commerc1o daqllC'lla Ventre Inchado. -	 "Tonteiras ~~.~~~'"W'~~.~~~~1 das outra~ condições dos candida· 
c 
~ 

cida dançarina e seu marido o capital, 
~ poeta SergiQ Vessinin, di-	 JUJ'1 Militlll'.-No Quartel da an~~l: s~Wr~aA~:e;~~~i~~~ro~~ ~ feri os Augusto J,ohmknhl !\l !~:sá~~~:~I;I~t~ para acon~t:cção de russo 
l- vorciaram~se, de accordo com as Força Publica, reuniu-se ho! e, ás chite, barriga inchada, palIido, ~ e I ~ara o~ conductores de automo· o: 
;E leis do -soviefJ> . DT. Paula. Camara, medico 13 horas, o Tribunal de Jury Mi com toda apparGncia de opilado, ~ J.ul~~ Peluso ),ehmkuhl vels matnculados ante: da ~ata do 

pela Facu1dade de Dle di- litar. um pouco curvado, pernas sem x: 111lTtlClpau:r- nos seus ~arcntl's e 11 regula";lento em questao, fica-lhes 
J ~ cina do Rio d e .Jlmeiro diz : O t b Ih f 'd'd f I· pCSSORS nml ga~ o nnSClmell to de ~) concedIdo \Im prazo de 6 mezes, a 
'. Pery Machado e Leo .Communico~lhe que receitei o s ra a os ora m presl I os Ir.meza, constante!1'ente co~ to~. SUA filh n lUa.l'ia,de Lout'(les. ?$. contar de 19 do corrente, para que <.. 

<. Elixir de Inhame, em um cliente pelo sr. capitão Odilon Ferrl!ira telras e desarranjos dos mlesll "'-:, l';streit" 10 _ 2_°21. J preencham as condições estl·pI11a· 
<L Kessler .. que soficia, ha me,es, de ulcera de Sou,a, serv indo de jUi'.. os nos. Submetleu·s" a lodos os Ira- I, " das 
f 

e, 
f O no lave i violinista patnclO phagedenica na perna c fico'J o srs, tenentes João Pai va , Souza lamentos indicados, melhorando ~'P.x<,li.l~~~~~!».. Os conductores de automoveisde , 	 Pery Machado e o distincto ma- mesmo restabelecido.· Lima e Athãnazio de Freitas. ao principio com alguns, para M 'd L d aluguel deverão usar dOrlnan e bOl1 

estro Leo I<;essler, riirector di) Belo Horizonte. 26-6 -916. Fez a accusação dos réos Mar- recahir novamente. sentindo-se argan a opes e net com a cor que for indica.da pe· 
Conservatürío de Musica do Pa- Rua Tupys 334 tins Gomes dos Santos e Fran- cada vez mais fraco e abatido_ Almeida la Intendencia e ter sempre conlsi· u.. 
ranã, tiveram a gentl1eza de nos deAr-F~I~ !t91~: p sob 11. 255, cisco Pereira Alcantara, accusa- Por conselho de meu irmão~ que A insigne declamadora patricia go lima guia da cidade. 

;j trazerem hoje as suas despedi- dos de deserção da Força Publl- resi~e na Ba~i~. o qual ,i~ tinha Margarid.3 Lopes de ~Imeida de' I 
das visto terem de seguir ama- - ~ I(; a, o sr dr. OliveIra e SIlva colhido benefiCIOS na lamilla com v~rá realizar na proxllna quarta - Charulos, Cigarros e fumos de 
nhâ' para Blumenau, onde Pery ~..&"~W4"@:g,.~~~W$'j)l _ - . o uso do-IODOLINO DE ORH, feira, no Theatro Alvan:.. de Car- todas aS marcas e fabricantes so 
vai realizar um concerto. ~ Antonio José, filho de Clo- ': Amulaçllo de dlJlloIl1118.-~Se- comecei a applicar esse remedio valllO, o seu segundo recital, ~m se encontra na cigarraria Li nlnuts, 

AgradeCIdos. ~ tilàes J\lafra de Souza e An to- gund~ commuOlcaç~o feila pelo em Anselmo. e com grande ale~ homenagem á exma. sra. d. 00
-- ~ mo .Jol'le di! Souza, pnrtrCIJ)fl, I sr M!OIstro da J.usllça , ao ,sr. Se~ gria tambem tivemos os melho- ralia Ferreira da luz. n' & R I _ 

~~~j)~~~~~, aos seus parente~ e ás peE:!soas cretano do Intenor e Justiça , fo- res resultados·, obtendo em pouco O i:1teresse que esse recital es- ",081XaS BC amaçoas. 
~ Olavo St1'8oeh - ~:IJ~~::~ d:~~~~:,(ioe~ fi 8~~. ;:i~0.a~~u~~dp?:~:~6cso:fe~~ci~s·rpile~ tempo ver Anselmo, comer, brin- tà disperlando faz-nos prevêr, Moradores do Largo General 

car e gosar saude como seus ir- para clIe, cma numerosa concur- 050rio, pedem·nos chamemos a · .~ FFlerelto di 1924. li!. Faculdade de Direito d(" NI~ mãos· e continuando mais algum rencia e para a admirav.e~. dison .. attencção do sr. dr. Superinten
~ ClotiJdes C. Straneh (~ ormnopo l l'1 ~ c.the~oy, aos srs. J~sé A. Moraes. tempo a tomar o IODOLlNO DE S8 que é ·1t;'ars:arida LOpes de dente Municipal, para o mafto 

participam acs seus parilrle! e !~ itY.&!>~~~ ElySIO Marques. (rmeu Bandeira ORH, voltar cm . breve ao colle· A~metda, mais um brilhanle trl· que, naquella via pliblica , cresce 
. • pessoas amigas o nascimento de ~ - _ da ~osta. José Balão Junior, ~e- gio, cOniplr-!amente reslabelçcido. umpho. 

c 

de -dia ·para dia. 
: 8Ilafi:haprímo~enj t.a Al1nJta. " De GRAÇA .~~f~ola() La ge e Rosendo Seraplão .-:-JerOiJl,~O Machado Mattos. . - - 
~ .1oi nvi1Je. 7 dG Fevereiro,de 1924.~ A todna que soffrem de mo\eJtihs ... _ B. Francisco; OI lHOS' 
I 
~e:-~~~~~~ ~:t1I~:;) ca~~~~~~techr~~~~~~a, g:;;~: G~m~~I~ C~tharioen.e,-Foi Ra~I~S.todas as ~harmaci8s edro-- • 

ou fraqueza pulmonar, ensi no de abel1a hOJe, a Inscrlpç.llo do~ can Agentes Oeraes:Sllva;Gomes &: CI". 
Inglez graça um remedio quo .os oura~á em dida,t.os aos exames de flegu nda Rua I' de Março, 151- Rlo 

) , 
Lecciona-sé á Rua Almi- .~uÓ~ ~;A~fr~~~~. t~:~~fd:: ~Q'~~~ ~Y~~:S~I~ed~dG~S~~~s~~ C~~~Sa~ e:~3m~~a J: n~~"à~ :&f:~~~~O! 

rante Alvimn, "34, tel, 9, 910 Paulo, 	 rinense . n. 401. 
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, 

F;11ta de apetite, fraqueza geral, dores 
na" ('o~ ta~, "O SAPHROL" {hí ex

o e trHonlinarios ['e;;nitados, 

"" "O ;-.;APHROL'· acha-se legalizado 
na forma da Lei. para transitar em 
toda e qll,dr\llpr parlc tio mundo, soh 
11, 71' \, 1lPln Di,'E'('toria Geral {le Sallde 
PnHiea,' ('111 I I .I" F('YPrciro ,le I!) I!), 

"O ;OUPUUOL" H'IHlc-sc elll todas 
as I'harm;;eias p Drogaria" do Estado, 

~ , OD
! «, 
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o Estado- Segunda-feira, JB de Fevereiro de 1924 

Co,mpanhi.• ,~ ' ntarctJca Paul'isla 
e,'"8Iia" Antal'ctlcn. Hamburgueza. CLARA; UnH'to, 1'1' ..••.10.1..Ias .s,_. -14\"""".1 G1NGER..-ALE, AGUA tONIOA DE QUININO

'ri o l\luncben, ESCURA; Culmbach e Pretinha, PRETA 'I ,,"' , ., ... .""''Y...... . -o~ . L1CORliJfl E XAROPES -0

GELADEIRAS MARCA PERFEITA -- ACIDV CAR:BONICO 

.t>I-:R.J:.C3:IE PEDIDOS A Armando Slum, PEAÇA 15 DE NOVEJ'!v.tBEO' N.1 FLOEIANOPOLIS -

.' 
, ol" 

~. medicina não.é magica ~ 1·----~!!!f11111ÍÍI~--1I 
I 

A medrcina nlo ê magicQ_ Ezi.\em eertol . 

in":~i."'te' ...Dl.odiein... que p.ode.m cu.ra.r 
". . d"JUlP.ia,. indige.liio.· ÉIl;s8 não d.o mUI" .' i· 

- to.,-.ete ~o .todo. Alguns deu•• ingr.~ I
I 
I I

Idiellte, 510 mais carol que outro•. Muit.. 

tnedicin•• conl••m trez ou qtJatro. 

pgSTIIHgS ~~·lICBP8DS 

...t.... tod.. " ingr.die.te. medidn... 

1i 

-nlo nos importlt o .eu custo-que curam 
'. d,.pep.ia. Nilo ter' V. S. outra occa~ 
.ilo para curar·u. ..nAo quando a. uno 
'pois introdu:r.em no !leu estomago todos os 
Ingredientes medicin ..~ que O podem ajudar. 
E qUle••io esse. iflgre~ienies? 5.'\0 OS 

SUCCOS DICESTIVOS DO ESTO· 
MACO NA fÓRMA DE PASTILHAS. 

I 
E.ta é. formula daI!! PastilhM do Dr. Ri
chardt. Nlo quer ver V. S. porque ô que
,lia, O curam f Tome... hoje-n!o e,per, 

. 
;11 

mã tempo-o ••u drogui.ta •• tem. 

I 
,!. : 

NAO'~ID'ADE -~~I 

Visitem A A llcora de O ltl'O de José Jorge, que 

recpbeu pelo ultimo vapor Ulll grande e variado 
me11to de tecidos da moda em seda e algodão, 


Meias de sêda tie G, 7, ,I.:. 0 e 10:;;, Grande sort! · 

menta de linha inglez e crepe georgette de todas as cores. 


Vendas ao alcance (1(' tn<lo~ Estomago, Flgado, IntestinosVer para crer á Rua ()ou""lh..i,·o Maf,,:t li, 2- - -_._-
Digeslôcs diffi cei s, az ia , prisão de ventre, vomitos, enMISSA 114' Batalhão de Caça· jôos, dores de cJbeça, vertigens, dor e peso no est0111ago, 

gastralgias, gasirites , hepatites, enteril es agudas ou chroni Major Dr. Jonas Thales de Miranda: ?O res . o Elixircas-curam-se com cupeptico do Professor Dr. Bc
João Pedro de Oliveira ! Voluntanos ~spe:laes nieio de Abreu-· l caHx no fim das refeições.t car\"'albo sua mulher e filhos , i De ordem dr) Sr , '.en. CeL Con' 

convidam seus parent.es e I!'andallte faço publlc() ~t~(:, C011  H.houmat.ismo, Syphili~, !mpllrez,t do 8i.tugue 
pessoas de suas relações e : ~~~r~a .O~~~~d~O CI~r.b~~~~I~~t~oes~~ 

Eczemas, darl hros , ulceras chronicas e rebeldes, curam
~h!d:i~O~i?et~~:egJ~u~~~S~\lC~~ i~S~: j ~~1ta~{li~i~ar a~~ef:a~o d~~J~enl~ : se com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 
lp!il. de ;)lJranda, fallecldo ~.11 : v oltl ntarif)s com dest ino ao l ' Ha Carvalho--i\Iilharcs de atte5tado3 de pessoas curadas. 
do corrente. na eSlaçã0 B.ar~o HO- ; talhão de t:ngenharia , na capital Tosse, Rt'ouchites, Asthnut 
m~m de Mel.lo, ~ara aSSistirem a i Federal , os quacs dc\C'rão sa ti sfa o Peitoral de Juruã, de Alfredo de Carvalho, exclusi
mis sa de ~etlT~o ~Iat que fazem c~- : zer as ex igcncias se!::uin!es: va11lente vegetal, é o que 'llaior numero de curas reune. 
lebrar na Igreja aa Ordem Tercel- a) ter boa cOn<htcla, altestada Innu me ros atlestaclos medicos e de pess oas curadas o 
ra de 5: Fíancisco, as 8 horas de j pela ilutoridade pOlicial da [ocali affirmam. 
terça temi , 19 do c9rrente, por al- I dade em que residir :csse aHestado Neurasthenia, esgotamento nervoso 
ma do presado eXl.]Octo, (deve dec larar qll<1nto tcmp0 o canrlj 

An:tcipam ~gradecimentos a to· id?-to residiu na zo na de sua juris, Falta de memoria, phosphataria, convalescenças das 
molestias, curar!1-SC COIU o Hematogenol de Alfredo de do~ que, se dignarem. prestai-lhes Idll;ào), ou por um ofiic ial do cor

esse candoso obseqUiO. I po, ou, finalmente, por informações Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicos 
que tem usado e innullleros attestados.11doneas colhidas a seu respeito; 

Auto caminhão e carro 1 bl. ter aptidão physica para o O1'1LAçÃ O-~~~'\:,~s~~;;'~,U{;,lr~A ra~~~ cV~f~: 
~ I ' serVlç,) :llIhtar. comr rovada em ms
"en( e-!ôJc por preços de I' pecção de saude; caz com o Phenalol, de Alfredu de Carvalho, Milhares de 

curas em todo o Brasil. Facil de usar, não exige purgantes. occ~siao ,. c) ter 17 a 28 a11110S de idade,
Um auto camlOhão para ~ tone- : apresentando, em caso de se r ajn  A' v(\JHht em todo o Brasil 

ladas completament~ reforma~o, Ida menor, licenç2 do pae ou ItUar: Deposit;:rios geraes: Alfredo de Carvalho & Cla. 
como novo t: em ophmas condrc- d) provar a sua naturalização na Rua 20 de Abril, 16 ~RiG de Janeiro 
çi".lÚ~d~;~~cd~n~mr~~t~~, com jogo ~~ro~the5e de não ser brasileiro S. Paulo e Minas:·-Nas principaes Drogarias. 
in!eiro prollrio oara viaae!"11 ou Das". e)' se r "ultPjl"o 011 viuvo sem fi IUediante va.le I,o~tal Be relllctte llara qualquer 
seIO, com tolda de an:rar e boa Ilho, e não servir de arrimo a pes iugar
parelha de <:avallos arrelados, tu- soa alguma ; 

do em perfetto estado. , f) não ser sorteado convocado ; 
 _ _~ . ~lI(:»t''''Yt)O![I)lC.nCW)IOI()!(~~~~Ru~al~ Y,~~~gcg~. ~~~?o~~~Oa:~~i~' Fe~~r~j~~ j~ l~~~janopolis, 14 de 

'It~
Para fazer boas COlupras é preciso pri Olympif) ~lOllriif) Filho meiro ler os :tUllllllCios da" pl'iucipaes caMoveis ~~;v~reç~!~: \- Tle. Ajudantfl Secr~ tarí(). sas commex'ciaes pu bllcados u'O ES'I' AJ)O 

de-s~ .os seguintes m.ovei~: uma Vende-se um chalel 
mobilia de sala de Jantar, corn- com am

posta de I, buffet. 1 etai,ere, uma pias acommodações e fl1m~os 

mesa elashca e 6 cadeiras com para o m:.rr, :! rua Quintino Bo~ 

costas e assento de couro. Uma Icayuva n. 29. 

mobilia de quarto. composta d,e Uma espaçnsa casa para ne

I guarda-casaca, J guarda-vestl- gocio á rua João Pinto n. 14,com I 

do, uma ~enteadeira, uma Cllm- fundos para o Caes LIberdade, 

moda. 1 b1det (todos com espe· optimo local para negocio. 

lhOS) e uma cama para casal. To- Um pequeno predio à rua Anni 

dos os moveis são de estylo mo- ta Garibaldi n. 85. 

derno e têm pouco :.ISO· Para tratar á rua Fernando 


Vêr e tratar a rua Loureiro n. 2_ Machado n, 26. 

ACURA DA SYPlUlIS 
e suas manifestaçõeR: Rheumatü:n10, 

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

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

i nfallivelmento com o 

Ll}ETYL
O unico especifico adaptado nos 

Hospitaes do Exercito e da Marinha. 


Milhares de curas te01 realisado 

~ 

Eucoutrn em qualquer pharmaGia 
~~ 

A gente e depositario nesta Capital e no 
Paraná : I ,'rancisco C. Souza. Pinto 
Rua Trajano n. 2, sobrado. F).orianopolis: 

1 a ose 
éofor'tific8nte mais GOnhBCiao 
Força, l{obustez, Saúde 

adquire-se usando 

Vidalose 

Pnhlictl (!1ll l U de AgMit,o 

VANADIOL 
T.inenciado D. N, S. P. sob 11. 114, em 6-12-01&Vende-se umaca· LiVl~isS'" R' de 11m gosto dt.JiciOEIO. E' o melhor fOl'tifio3ntc geral.

5a na Quem tiver achado UITl livro Poderá, S(lr \lBfi~~ pelas oreançns ft'flcns e magrinhas, l)oln~ mo' 
Rüa Fernando l'y1.acfHldo n· 27 de missa queira fa2er o favor de çns anemlCOS e pl\11Hlas, pelAs Rcuhol'l\R enfrnqup.cidns e nerVOBltS, 
reconstruida a um anno· Pa:-a tra êntregar n'esta Redacção, que re- pelos V~l1lOS cançndos e {loenree,- e especinlmellte pcloB conva
tar na Rua Padre Roma 45 , ceberà uma gratificação. lescentes Svidros é \J !iufE.cimlte panl engordar fl.lg~1Il8 Idlo~,

I, c_ A O V A.~ADJ.OL é o I'emedio alimento, {]r.8Mnça c fOI·tificll. (I 

systemn (,erV080, restaura na forças pordidas, rccollstitue o cO:'llo 
sa~~~oE~~~EádU:;en~~:s R~~ Precjsa~se c~~~~:r ~~Ilaci:~ ==, '~'lL i~ CHESEBROUGH MFG. CO., fraco e, magro, tonifici\ o cercbro, estimula o nppetit,e e previne

I\~".'".._.-.... ._ (ComolldAted) ns recl\ldaB. .- 111 111Branco n. 20 e outra à rua Corr- Cf,m cosa, dentro do perimetro nr. li? , .,.i;:! ' flEWYOlIK LOND!ES MONTREAl Nas plulrmnc1as o drogüriastybanos. Para tratar á rua 28 de haJ!O. Offf!Ttas indicando o proçl) pnra ,0'A' VENDA EM TODAS AS DRQGARfAS E PHARMACIAS ",Setembro n. 40. Cai:ra. PI)~tQl 118 ' 

1 
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