
da 
em vista da , 

;' :: ' .. ") R ed acção c Oftlcinns- Rua j.o:!lo Pinto, 13 L eoni, de8istindo, O Sel-Vi Ç6 de poli
Oirectore pr.oprietario I ~ A...lglllltura. ciamento continúa a ser feito pelas 

dor~al in6ependente e d~~Ç~O em Santa 

-, . ~ '-- A ' AUDO 24 8000- Scmestre 12~ 
AUGUSTO LOPES , 98' Te lephoDo, 22- Caixa Postai , I~ . forças do Exercito, 

-;;~." 	 )._;;--'"."--~ _ . & 

Empresa Nacional "de . .Navegaçã:o Hoepckfl
PAQUETEcasamentos '! 	 I. MAX 

,: ,~--', , Sahirà'Ó -'QUe'tod~~..Môçâ·Deve Saber . .; ~..- - ~:'~I~~ê,' ~~ 
.... ~,., 9~orasda- Antes e Depois .,. ~ 	~ nOIte para 

,~ 'Laguna,Do .Casamento! 	 ""- Recebe1 
. .~.,- ._... ... ~ cargas, en

Afíiífi'ãs-S,enhoras! ! commendas e passageiros pelo f"ornar o p~ricraneo macio, forte, branco, com 
trapicr.e Rita Maria. aspecto de perfeita saude e a missão de 

Todos sabem que Certos Terríveis Padeci~ntos e as mais Perigosas Per , AVISO: - E ' expressamente 
turbações Genitae-s são So(frirnentos que perseguem grande oumero de Mulher:es. prohibido · a ·venda de passagens, 

quantas vidas cheias de desgostos e pezareS, qua~tas lagrimas. Quant~ a bordo- . Os agentes Tricófero' de Barry 
ttisteza. e quantos desenganos produzidos por estas ?la dolorosas Enferml~ Hoepcke, Irm.o &Cia. 
dades! ! devido ao que, se obtem u.ma formosa e abuBdante 

Quantas Senhoras Soheirt.s, Casadas ou Viuvas, que pa.decem t)e tio CompaDhia de Naveg4ção Lloyd cabelleira que é admirada por todos. 
terriveis Doenças I! . 

Qu3.nt3. Mãe de Familia se considera infeliz, por sof(rer assim I Brasileiro -~=========::::;::===::" 
f)uem tem a infelicidade de soffrer do Utero sabe bem c que é padecer 1I Companhia Predial Paulista 

Edital de Concurrencla ' para
Palpitações do Coração. Aperto e Ag':>nia no Coração, Falta de Ar, Sufo~ 

caç6es. Sensação de Aperto na Ga rg;l,nta. Cançaços, Falta. de. Somno. Falta de os Serviços de Estiva 44AI.7.a.ACIO.A:t.~~ 
Apetite. Incomnlodos do E!\tcm:lg~ . Arrotos Frequentes. AZia. Boca Amarga, De ordem do sr. Director Tech- Registrada na Junta Commercial· do c. de S. Pauio. Au
':~tosidades na Barrigl . Enjôos, Latejamznto e Quen.tura na Cabeça, Peso 

[ lliCO. commullico a quem interes- torizada e fiscalizada pelo Governo FedemI 
Jl3. CaOOça., Pantadas e Dores de Cabeça, Dores no Peito, Dores nas Cos~, sar possa, que com ú prazo de dez CA.RTA P.A..TENTE lSJ". 9 

Dores nas Cadeiras, Pontadas e Dores no Ventre,. Tonturas,. Tremuras, ~XCI" dias a contar da data do presente Resulta.do do sOl.'teio realizado no dia. 20 de . 

~ Nei"vosas, Escurecimen tos da V~sta, DesmaiOs,. Zumbidos na;; OuYl~. Iedital, acha·se ,a!lerta nesta ~gen- Fevereiro de 1924: 

Vertigens, Ataques Nervosos, Estr~meClmentos, Formlgamento~ Sublt~S. Ca~m ~~~ivc~~~~rr:;~i~sPqa~: ~s;:í:,~ç~e~~ 8677,7443, 4275,0148,4657, 2907, 1854,5672 e 7915bras e Fraqueza das Pernas, Sucres Frios ou A.bundantes, ArrepIOS. Do. meOCII~S. 


Sensação de Calor em Diffcreotes Partes do Corpo, Vontade de Chorar ~em porto. Sel."ie '~A-C" 133' Sorteio
te 

ter Motivas Enfraquecimento da Memoria. Moleza no Corpo, falta de Animo 
 AS propo!>tas deverão ser molda õOO;iOOO- Um terren,) á Surti. O, PerpehlO- Luz Wnllderley .florinno
para f azer 'qualqu-?r Tráb'llho, frio n:Js , Pés e na:;; . Mãos, Manchas .na Pelle, das na minuta qu~ . poha,s~ encontra.nes- Santa. Catharina. 

Certas Coceiras, Certas T~ses . Ataques de Hemorroidas, etc. Tudo Isto pode Ita Agencia á disposiç"ão dos 'nte- Scrie 'B" 127' Sorteio 
ser causado ~!a Inflamação do Ur€ lo. IH re~I~~?:~OPOIiS, 20 de Março dei 500$()IlO-?h:ri~;~eno ao Soro Paulo Gouvôa-FlorlanopoNs , S:lOtn. Ca

'!> Até O 6enio áa Muiher poãe íicar aiterado e ella de :924. . O A ente Serie "D" 75' Sorteio 
He,1tor 'titum lO:OOO$OOO - SuSPENSOalegre que era, passa a ser triste, aborrecida, zangan . I:OOO$OOO-Um terreno 0.0 Sor_ El1CRrise B. do Canto, Rio Gr~Dde, RlO 

do-se facilmente rda:; COlíSà. mais insignificantes! Fabrica de ma:s$as ali- l:000$OOO_~~S~~~SOSlll . 
' . G t ' · , ' ,menticias Annita 	 Bonificações 

o Mdhor T~.õ...a rr; ~ r. t o ê l1SÚ ·Regulador _~s eira. 
,,,L · G'aiibaldi ~gg~=.~:~i:~i~F~to;:n~~~i~i: ~:~;~:M~:a~~~n~hi:o 511/

Sim' Sim ! Ao Commercio e ao Povo IOOWOO- Joào e ~o~e Leonel da Silva-ltajubà, Minas 
Communicamos ao respeitavcl l~o-Ro'lue E3pino?lli-Rio Grande, Rio Graode do Sul 

publico que nesta data. abr!~os lDOroOO- :i\fanoel Auqniscs da Lapa ,Monte Cru.eiro, Bahia. 
é ~l EcrneJi-..) J.; Confiança para uma fabrica de massa!> ahmenhcms IOO$OOo--Bcnto Mnnoe! l\Iachlldo-Florianopolis, Santlo. Catharin:l_ 

montada com todo o esmero e l00$OOO - C:1l'Iuine de MOllm S,· Caet:lU'l, S. Paulo rn:l~t~;~l.n~:I~~~~~A ~.~ :~~i~~~0~~1.:~;. f,~, i~ ~t~ :.~~_ :.~~; ~:~;~:sel;: I!~f~cl:s~~~~ cuidado, seguinuo as exigencias lüOrooO- SUSPENSO 
da Inspectona de t1ygiene. Cadernetas Reembolsadas por Fallecimento, durante 

Vende-se por atacado e a varejo O mez de Janeiro~:~E~;,;~ ~~'~~;;;\',nii::::;',~~ç~~; Õ: " [~;;C~~;:'AE~,;r~:~\'~?;~:E~!~ - fornece a domicilio por preços 215$500- Annn Candida de Lima-Sorocaba. S. Paulo 
calJs2.d .:.~ p,-.:o do Ure ro hflam••c!o ! ra~~;eb~nselheiro Mafra n' 84 ~;g~=g~l~~~~ ~~~e;.:\~~~~~~~~~l~~~s;, ~~oGG:a~d~od~~1l1 

CornCC1"711 tJ 0Je mesmo n. U5ar Regulado!' Gesteira!. ])igiaeomo & Cia. 	 235$0.•O- Delmil'io Oliveira-Rio Grande, Rio Grande do Sul 
222$nGO--;-Cllstodio 'l'av:\l'ell Silva.ltajubá, Minas 

VENDE-SE o predio sito a 205S000- Carlos Vaz·Flori:l.llOpo!is, S. C:oJ!h:l.r:rm
niâ Visconde de Ouro Preto n. Gmtlile do SulLic. pelo fi. N, de S" P., sob n. 132 49 ,Para tratar no mesmo. 70rooo· ·-Cesnrio Mf!1I0 Bn,rhosn,Rio Gram'Je, Rio 

1:490$00.1rj D ~~ ~~~ ~@~ ::-:@=@ 'J~®~~@~I ' f\ Za ida-=--:~'--~~~. '*~@ "~~®-':--:--:::-:::-'-::§ =-=@õ!H	 Qsthboa r 
Resumo 

: LlCcnça n 511 de 26 de }[arço de 1905 I DiI-o sua mãe! Liquidação de cadernelas, desde o InICIO da Companhia, . 
até Janeiro de 1924, como segue:" Dr Bruno Chaves G 	 resultados que .tiveProfundo.m!'\lltp ngraclecida pelos rnnl"tlvilhosos SORTEADAS 2'22S,S75$500I . 	 Bco m o depnratll") IAlesol de SOllza Sonree, peço tornar pttbbco o 

f4'~ "" l1ntf! REEMBOLiiií5AR 168,264$900 
Firma I',}(onhecill.a.pelo uotndo A. ~'; Fichcr. ! ,., .J\~In I.'fL fiJ~1l de nome Zaida, com 5 anHOS de.idnde,ha m?ito8of/ria BONIFICA1fAS"- 65,OOoeOOO 2'459,140$400

O O 'lúSSO ti g-no mm,stro em ~om<l. Junto a~. S. U ,ile horrlt'el!l fE'rr rJ:Js pelo corpo. O!l olLos sempre mOnmndos, Inchados e IMPORl'ANTISSIMO 
• ~a~:{t:r~1~j: A~egi~~ ~;~oseCuosm~~~~f:~I~j~hl~~~1:,~~.~d08 O e): ~~'i'~~:~~~~ cil:i~e~;~h;toC;::lt~s~erHl\s. lnuiu. fmca, passavA uma (lsl.cculill!1l (la seric "A" "C" e"B"8~rrLOliqnidBdosde aecordo 
~ .,Atte:;to que varias p<.!5!\oas da mlHha lamílm, aff~- G UlfI dia !em hl"('!i - me de experimentRr o .Luesol, famoso depllrnt i f 0111 o luUgo (Ijt,g,·o fio Begu)amento.-AeccitaUl08 . 
O ctad<\s de influenza, .brcnc~i[es e t.osse usaram com Opl1~ 'l!i O J'esultadc foi IlI11ro.vilho80 e, ao fina.lizar o primeiro frasco, minha Agent.es em todas as localidadesV(J . 

@ mo restlltado dl? _ l eltor~l oe An~lco Pc!otense fahrlc a- ~~ lilhr. parecia outra / As feridas deSOppal"8Ceram e começou ella. A. cn- Para mais informações e prospectos, dirijam-se á Agen 
~- do na PharmaCl::l Sequelra desta clda.de., ~ rapidame.llte. Ho.ie~ com o ll1'1O constant.e do Lueso], consHlel'o-n. cia Geral: ', 
O Pelotas , 22 d~ ~utUJ~~~ 1~1'~;~~ ~ba~·es.~ t§ COJT~N!~i~~I~~,~~:~~~p.I~~~ e por clle se l'Íl como está foroo e bem clis- Rua Tiradentes n 21. Telephone n, 191 
(t Ex~chcfe de cll11lca do pr~fcs~,or SIlva AraUJO na Po- a& pm; nn minhaf lha. I rog-o ne d. Amelia da Costa Gonçalves, por llão f M 't' T t 
e..1 ~~~i~:~fro~,eOra~~~"~~~,Odín/:r~~'~~na1~,:gSc~~nc1~s S;~~~~~~ ~~ ",,, I, " nem "C' ,,,,'. SalvRllor Mariano Um'bino. a/l~, ID RllIUS síI,lJIuros arllIDOS 6 1)lrrll~ flll0G de R(;ma C nas conferf'ncias intcrnacionaes de F-'rophilaxia ~ l"un ccionol"i:.. dn Alfnndega de Pelo~. ' VU U 1.16 u... lJü
D Sanita ria e Moral na 13eigica, prLsid(;utc do XUl Conglcs- ~ Como te".tmnl1llhus : Manoel Tnvarer; Ribeiro Sobrinho e Agostinho 

!l:j ~oe:,';,'~:o~~'S~~\:~~J!ygj~nD:,,~;:;;fo~!'r!a ~;p~[;~~;~~r~ ~ App~~,~~t N, s. P. eoo4-12·-927, , oh. n. 336, 	 Ma. @ompan'hiaG de Paris e da Soçiedade de Molcsti as ~c P~l1e de Vie':I~ li 	 J li.. .lt 
@ na,memhrocorrespondente daAcadem.. Na"onaldoRw Ifi 	 '~Lloyd, 'Sul Amerl·cano'"
,$& de janeiro, etc. etc. 

~ Velide-se nas boas pharmacías e drogarias do Estado. ,~~~liifjli1.i!llF.li.lIi~IJIi!il!iilVt!lI!iia~liiDlliii!!l

@ EmCurityba na DrogariaElzel & Siegel e ou!rascasas, ~ ~<9ENC;PE ELV8I08I]iil,O€8 . 

Fabrica e Deposito Gera!: ,Drogaria Eduaído C. Sequeira. O RrTA TIRADENTES N 2':s 
Pelotas,E~I FLOItJANOPOJ,nl~Rodo)l'lt"Estado do Rio Grande do Sul. Pinto da:: "'" MUI.... re',as 1.'eCOm,men'd,'l,das.1 __ ~_ .:. 1 

:Oo..,@@@~i~@Heeoe)H@gG; ' dos J!l11.tl.;,uu"'~.'J.AsylodIÍMBndicidád~ ~!~C~~d~s ~~; t?o~~~, Preio, p: ó.3I, f 
CHAltt1'l'OS 'POOCE : Irll!ãG JOáqni:n . r~~!~P3~~a~nt~~~~3~tl~~, di ! ,I ~ • - ~ de A~rll , às 17,30 horas , ficandoCOMM~RCI'AL, Afl'lcauos, Vf~ldade,. ConcurrenCla para execução reservado á dlrectorl. o direlto'.de 

:r&kêl·,. AN GELA, CecU"~, da planla da nova ala do annuUar todas as propostos se nãoi GARELLOS BRANCOS? • REGENTE, tJaçador, B lsruarc]{, Asylo 20 ' Interesses da Asso· 
Oh! que horroí. Mas não se aff\ija, está nas vossas mãos Minas, Ger aes,

fazeJ~os desapparecer _ A ineguala\'el CIGARRILHOS HAV ANEZES ,

AGUAFIGA:RO ~1U.l·l·Oc'OS. Dulce, Clem en c la, R egios, 


ideál das tinturas·, resti~uirá .ao . vos~o c~bello ou barba a Cecy C out1'OS 
sua- cor primitiva, perféitamentl! ."- na·fural, preta, castanho --o-escuro o u claro. co nservando o seu brllho.A a ppllcaç30 'da 
AGUA FIOARO é raplda e duradoura . Use a AGUA FI- A ' venda em toda clal'te 

1 
i GARO. prefe rid a pela sua exccllencia. ha mais 

de 20 a nnos, e t ~ re ls s empre jO\fens. Representante : ELYSI@ SIMÕ:EJS 
A' Tenda nas Pertomol'Jas, Pbllrmaclas o Drogarias 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:direlto'.de
http:Agent.es
http:Resulta.do


· 

I I·Cura tosses. bronchiles. Influ

• tnzas 11: molestias do peito em 


. 48 horas. ' ,
O U O . . '\
A o venda no Laboratorio Sarmen· 
to Barata, Porto Alegre., A' venda em lodal as boas pharmaclas e droRaria" 

llic. D. N. S-I P. em 24 de Maio de 1916, sob n. 73. Llc. D. N. S. p, em ' 24 de Maio de 1916, sob n. 72. 

.; \\ 

~ 
. ~

Syphilis 8 moIBstiias'~apBUB 1 .~~~N:~~:::1~~~~f~~~~~~i1~ 
SrRi: Amalia VaJgas ,Feijó. _-!Jra- nianh~? Te~ponoo Ilppeotite e f.i ta. 

si lia Baptista La Pena. Joanni. de_ energia pata trab.lhar ou divfU"· 
. - Para syphilis e. ~ol~stias dá pene tecomme~da-se o ELI- . oha Thomsen"e a menina Zuhna tir-se'? '_,~


XIR 914,; ':t. mala energicodepuratlvo e antisyphilitico Marques Guimarães. , Algu~a il1:diges~ão ,on'_" p~~o de \' 

conhecido;_~eacção prompta e immediata em todos os StaS: Noemia Valgas Ríta'Cam- ventre e a causa dl~SO, eo}e que 

casosde;r;heUDlatii~D1o. cachexia, ulceras, vegetações, 

inf1aDl~õe~ dos olh os, dores nos ossos -e em todo e 
 pOS More!ra, Alarde P;reira lVer-, h;d~~~ã:e d~::o~~osrr:ro~n;~ 


De!, e JacmahB~Jtto.. esse desagradaval estado que lhe róu~'
qual~eÉi.VXIR~~oé~~n:~~:~~J;~!f~~~!~a~olestias d.a I ~r~:_Dr. Carl?S Lyra. Osc~r ba as energia.s. Previna-se contra: 

pelle, Cf,me empinges1 ~rlarthros, eczenu'~, feridas bra Camlsao, A!ltomo Paulo da SII- molestias chronicas do,' e8tomago~ 

vas, espinhas e deve ser u:ado sem deJnOl'a, sempre va, Antonio Teixeira Dias e Olym- As Filulas Anti-Biliosas de 

que se precise de um bom tonico-depurativo. pio joaquim da Conceição. Doan são usadas e recommenda-


O Elixir 91! é encontrado em qualquer pharmacia - das em todo o mundo para os males A C S t C 
Galvão&Cia.-Av. São João, 145--:--8. Paulo VIAJANTES do.figado. EUas cu~m ~ biliosidade, aça um ao a atbaríoa \ }'ol posto em Iiberd..de •. 

,prIsão de ventre, lll~hgestão e eu· 	 condição.-RIO, 25. A AgemAp. D. N. S. P. em 21-2-916, sob r.. 26. 
IUajor .Luiz Vasconcellos . 1Oaqueca. .,. X Reuter annunclou aos jorna 

Chegou do Rio de Janeiro hOje App. peja O. N. S. ,P: I em 4.de que o governo de Moscou cc 
o sr. maior Luiz de Vasconcel. Novombro de 1916. SObID. 168. Os systemas Roux, TrYl1mph cedeu a ~Iberdade 3? arceblsr 
losl deputado estadoal. P LUL S e Teschner, fabricados de aço' metrop~hta[Jo cath(lhco, mons~· 

". hislori, d. grande guerra., 111 u m i nação sem fio I· A.·' Kruppo sao fuzis carabinados de Inhor l!eplack;sob a condição CC 
-RIO. 26. A AUemanha. prova-! Dr. Waldemiro Sane~ ft..NTIBI'tIOSAS de primeira qualidade. As ,fabri- que.o refendo prela~o ~eixe in 
velmente na prox1ma Drimaven'l,; _ ~ '1'_ Do Rio de Janeiro, regressou d nO'''N cas inglezas. francezas.e belgas medlatamente o tp.Hltono rnsslJ. 
tornará conhecidos todas os, Publ1ca o "tsperan!o lllUm-\hOJe o sr dr. Waldemíro Leon ti .e - H_ apresentam. todas, be!los speci- - 
prós ç contras da grande huer_ilfonta», da AlIemanha, de~27 de Salles, Director do Serviço de '!~Vcnda nasPhal"maclas men~ de armas, e5pec~alme!1te as Confeitaria , 
ra mundial de 1914 a 1918, com lanelro ultimo. numero q~I",SI c.x- Püvoamento do SÓlo. L a reço modic0 1 fabncas Greener e Samt Etlenne. Os doces tortas etc "que até a 
o re:ato. de cunho official, de c1uslvamente dedlc:Ido ti radlO- _ FOSTER-McCLELLAN CO. °fu.zH spressou carabinado of- presente dat~ eram'vendidos pelo I 
todas as occüíieücias. : telegraphla t: lelephon11. as se-I .João AIll"ão Daul'a. I Caixa do Correio 1062 ferece lmmensas vantagens ao ca· Café ~Iodelo, serão de ora em di-

A commissão parlamentar delgUmres.lnformaçÚf:s Regressou hoje no ~ltauba" do Rio de Janeiro çador, mas alguns desses acham- ante encQntrados na padaria 1\10
inquerito. ?ome~da ha alguns an I .Apos a d.::scoberta da tram:~ RIO de ,Janeiro, o sr. João Abrão __ nos p.ezados. Como forma elle 1'itz, onde se recebe encommen~ f· o'nos, para lOveshgar as diversas mlssl'lo, sem fio, do som -tatho Daura, commerclante nesta praça. O leit s r veu- não dlffere das oUlras armas, e das concernentes _80 mesmo ramal 
phases do co~f!:c!o :::nm.mc'(>u I teleoh?nla - preo1ccu pa agora os _ I _-. •...lI __~~~ .f..~~~L'leltTr"'a. quando acontece ser um spress pelo telephone 22~. 
que espera dar por fmãa a sua I SCIC'lf'ShS " prn.l),ema rie tra'1S- I \ll'on~t) 'Vandel'le~ u~uu UÜli3 UJJ...I.~O ...... ,-,S, de âois canos, entao é eiie perTel'l -- U 
tarefa talvez amda neste anno, Inllssa.o da. luz, sem flO. DepOIS Regressou de Curityba. o sr. RlO,26. O governo contInua tamente ;dent!co aos fUZIS de dois • - ,~~ ... I 
quandiJ fará pubhcar () seu re- de fll ... lias e... p(penclds sem re~ professor Affonso \Vctnderley. a tomar serias medidas ten- canos, .dlfferencland~-se somente f"~ /- ,/ ,
latono que ench("râ de dez a [SUltadO, obteve ult1mamente suc- dentes a minorar a carestia pelo ralamento e cahbr~: ; ,- ,~ I ft
doze v~lumes. cesso o technico sr. Havhtcek Felippe Danra . de vida. O pezo de ~m bom f91J1/de .tres r. 

__ em qberJeutersdort (Tcneco-Sio Pelo -lIauba" regressoM hOJe . , . canos não vai al~m de t~s kllos, 
~~~~.~~~ 1 vaqU1'!) com uma tenstlo de 20 do Rio, o sr. Felippe Daura, do g lelte ser,:" ve~(hdo ama~ A espingarda possuo ha vinte 
if _ _ ~ Ivolts ... corrente de f.5 amp, co~- commercio desta praça, nha, nas teu'as hn'es, com annos, sr.m ter tido durante todo rii AntonIO A. Lehmkubl ~ segUl~do Iransmltftr dl8mlr,açao ,(.;. o-rande abatimento. esse tempo occasião de desmon· 
~ sen~ora ~ Isem fiO co.nductor. Chegou de Joinville o capitão 	 tal-a para :.Ima limpeza de mecati 

.~ 1\ ~~ oarticioam aos parentes e ~I • ~omo desse tão bons resulta- D;!nJel Gl.!edes. ' Sempre triümphante nism~o, nunca me deu um desgo5 " ~ ~~~~Oa~~oded:uacasa,::~~e,d~ ~ I~~~,a ;Xt~~~~~~~ ~~~~~~;~~. ~~~ 	 ~~'s ~~~o~~~sa a~e~~~~i~~s g:;~ I ~ \ 1'1 
(f 'sua filha Jenny com o sr. ~ Ob~r1eutersdorf pc:z a dISP~SI~a.o ter~:e6~~daerã~~~itYba o sr. San- Soífrendo. de uma forte tos~e abatidas por ella, dez vezes teria e'/~ .' :mpiastro -- -EXCEi';-õ:1 I ; ~) Remo Corsini. "~ do lOventor os n~elos peCu01drtOS que: me faZia emmag~ecer de dia atirado o :;;(;u custo, quP.· foi de : -cura. o. rbelllll"S.tismo...dYS.pepsia•. 
~j -o:-... Estreito.14-3-924· para s~rem continuados os estu- HABILITAÇÕES a ~la fazendo-~e vO~Itar todos os mil e quatrocentos francos. 'asthma, anemia, catarrbo, ne
,~~~~~.~.. '~ dos. .E ez lambem levantar um _ . . aI~mentos, !TIe Impl:'d1ndo de do~- O preco é elevado, eu o sei, e naIgia, dôres no eoração, rinS".. 
% • . mastro para examinar a desco- Estao se ha~lhtflndo p.ara c~- ruir, eu }ena certamente succumbl~ mesmo muita gente ficou admira figado. pulmões e- intestinos. >: 
~~ Remo COl'Sl1l1 berta por meio da central ele-\ sar no Cartono do Registro CI- do se nao fossem 0$ conselhos de d d .. d' pontadas, coqueluche, CQutu
~ . e ." 	 ail J é F . GI v m pessoa amiga para que eu fizesse o a mlnlla coragem em a qUl- sões e outras enfennulade'" qne.]» Jenny Lehmkubl ~ ctnca da cIdade.. ' o sr' i os a ranc.lsco r a a , 1uso dO ~Peitoral RousseJet., o que dl'a, mas o uso que fiz della, na requeiram ~~dtcament~s ~:dl'r-
}:' apresentam-se noivos. ?J Emb~ra ~ descoberta se con· e d. ~lz ra C rpes, o ~. J?~e fiz com felicissimo resultado, fi- caça e n 1 campanha do contesta nos, 1 ~ ,ii.....~.. . ._. ~~1.r_eito, 14~.~-~~.4 ~Iser,:e am, da .secreta, s,abe.se Q.ue IAntOniO de Souza e a ~t , EmlIJa cando b. om em poucos dias. do, j·ust.ifiCOl: perfeitamente o meu ...~=-<_.""'...~,-""~~.~...... ~~ I" f f Rosa 	 d E' o U'nico f'mpb,:;tro fiJl·liR~. (:/""','''' -;;&",.",....~.7.-%~~_.'"'#o""'~ ......"'~ a.. umln~çao sem lO» blr~cClO- . I Razeo porque .. aco!1Selho a to os sâcríficio pecuniario. 

-- na esplend1damente e suppoe-se, - que soff~em de tosse fazer uso des- A bala usada pelo meu fuzil é ~~n~ee<1: ~:i~~~~~em~~~~:.~enda-j
O chet~ d:o~ ",Sol"iet~. e!ltà 9t.tando se tornar j~du5llialt q~e NAS{Jrl\'1J~NT()R te prodigioso_ remedio. um projedil respeitável, calibre 

em Be~lim.-Rlo,26, Os ]ornaes Ira causar verdadeua revoluçao O lar do nosso c-::lOterraneo sr. Porto AleglE7, 16 de agosto de 10 centímenfros com cartucho . ~ Un'ico aepo~itaTio ~ nôj " ~. 
de Berlim voltam a affirmar que no systema de illumiriação ele- Jayme Carreirão, telegraphist3 ]917.. longo 82 da fabrica Winschester Brasil, ~b~SiOJ Lal!leiro. 
O .chefe dI? govern~ dos soviets clrica moderna ~ . nesta capital, foi ~nriquecido hon- A P011ÜSeSe~edo :achadoi65 Eis os dados balisticos dessa ar- 10., tUlE:lrO . . ' - ~. .I 

Rlkoff esta em BerlIm sob o no· [em com o nascimento de uma P':3 ]'914 . 50 o n. ma que é ao mesmo tempo de -  1\ 
1 

me de Paoloff. Grave doença do fl- gorduc11a menina, que recebeu o de 18- -, . caça e de guerra. ~. ~~~~~~.~.'~~~.""". 
Promessa 1 gado nome de Lia. Agradeci mento A polvQra usada é 4 grammas, ?f Ellual'do Santo!" ~ 


! No Carloria do Registro Oivil ~eag:.a n· 2. A bala pesa 17 gram- ~. C('l'a dA ~. Santos ~ 

Uma senhora Ique soffreu lon- Gravemente atacado do figa- foram registrados os seguintes Alfredo Kilian, senhora e ir- Velocidad':! iniCiai 440 m~tros; C& pa~icipam o seu casamento. ~ 


gosannos de horriveJ bronchite do, tendo ~requente5 colic:ls e naSCimentos, r mãoS, conpungidos pelo doloroso altura da flecha da trajectoria:- J!1 Sao. Bento, 7~3-924 . ~ 

asthmah:a e uma sua irmã. de vomitos t'lil1ares, dhrrhta, vi mi- aNevào~, filho do sr, "alde- transe porque acabaram de pas- para a dIstanCia de 100 metros ~ b:l~sild~~C a R. Anmta Gan- ~ 

rebelde e pertinaz tosse, nl, pio nha doença aggravar-se depois m r I a, sar, vem por <este .neio agrade- 006. .. ~ Flo;lana'polis. ~ 
 I,cumprimento de uma promessa, de uma viagem que fiz a S, Fran· VerglnTa, filha do sr. Santos cer a todos que prestaram servi. Para a distanCia de 200 metros. ~ ~ 

offerecem-se a ensinar gratuita- cisco. Voltei certo de que não Maestn; ços e homenagens a sua extrQ- tomada a 1.00-0.30: p<!,ra 300 ~~~~@Y.@)~-'f@'..x:<i)~ 

mente ás pessoas que soffrem tinha cura e que não poderia re· Euclydes H.ermes: filho do sal~ mosa filha e Jrmâ Helenll KiUlln Ih.etros, medida a 150-0,168 - 
de identico mal o remedio que sistir por muite"fempo. Aos meus gento Astroglldo Vletra de Souza, .\gradecem bem assim. a Ir- Penetração: a quatro metros e Manifestaf!ões Strnhiliticas 

as C'olroU. Pede-se ás pessoas ca· padecimentos do figado que ficou smo, f~lho ~o sr ....OUo Urec~j mandade do Sagrado Coração de meio da bocca a bala atravessa ~ Jt' f 

ridosas transmittirem esta noti~ mnto inflammado, juntaram-se Lem r, nIna ao sr. [:.t1uardo S"-IJesus por ter comparecida ao en-I doze pianchas de pinho de 23 .. 
cia aos que soffrem. Cartas à as más digesl:ões e o mau func- velr::!; terra e a todos que enviaram mllhmetros cada uma, havendo ° propuetano da «Fabrica de 0
Sr&. Adelia Rocha, caixa postal cionamento dos intestinos, ora Alta,r, ftlha do sr. Adolpho pezames c corjas e aos que eo. entre cada prancha um espaço garros Goyanos_ curou-se com 
142. Porto" Alegre. 	 tendo diarrhéa Or:!. prisão de ven Paulo da. Silva; e fim' se dlgnar~m acompanh~r o vasio de 0,025. • 

1 
E~rXIR D~ IN,HAME 

-- . _ . ItiC - . rei~:I~'n~~~~z~~ sr. Orlando Fer- seu' cadaver á ultima morada. Uma arma nestas p condicções: re~:gi~t: pdr:c~~i~~9~íldcOo~~V:~~~S
Por alma de d LUIZ. _ RIO, Nao tendo obhdo resultad~ 	 ~ o que de melhor s~ pode dese cHico da syphihs, sem que deUes 

26. Realizou-se hojE'. na Cade- com os tratamentos que S~gUl lar para a caça e de.feza, onde tivesse tirad.o resultat!o. vi-me com 
Jaria, missa por alma do princi- nem mes'!10 com a~ aguas '"!1me. FALLECIM_ENTO •. .' militas vezes negaceia-se uma Pletamente- curada das manifesta
pc d. Lciz. fallecido ha temOIJS raes e ate curandelfos, tenclOna- FaJleceu hontem no Estreito Dr. FrItz ~offeI:Je ave ou algum quadrupe de innof- çôes svphtlitlcas que me haviam 
na França. ' Iva voltar novamente á minha ter- lti prendada senhoflta Helena KI~ 

i
~ Reencelousua cluuca, da'ddO fensivo e depara-se uma fera. O apparecldo por todo o corpo, so

ra para morrer perto dos meus, lian cujos axce'lentes dotes de ~oás~tas d~S ~ às ~~ e C as pequeno accrescimú de pezo que mente com o uso de 3 vldrvs de 

Officina Mechanica qua~do, Deus, por mão de um cor;ção eram b~stante conheCI. ~ tha~ n;. Cha:l~d'g~l~ qU~lqll~~ ~ o terceiro cano occasiona é com- EliXir d~n:;;me_ Goulart, _ 


. meOlno, fez chegar aos meus Idos da SOCIedade estreltense. ~ bor~ ~' pensado pela seguranç~ que à p , tU °X1uoF ~os ~euê 

EJectnca IOihOS uma communicação sobre O sepultamento de seu cada- @l • ~ arma dá ao caçador. gar:~fr~o~~~osae~ ÜblC~b e l-


as PILULAS DO ABBADE ver realIzou-se as 17 horas I no ®-o~~~~~~~ Apontando~separau!1lmacuco, Ano O N S P so~ l1 a '<)55 

Joio Casues, estabeleCIdo com MOSS na qual 11 os effeitos deS- Cemlterio dos Coqueiros, --;- exemplifiquemos, que caminha de 17":'10'-1914:' , .... , 

Offitin~ Mechanica, á Travessa se s;jnt<? re.medlo para as doen 1 A' sua cxma famllia enviamos Mandato de pri~iio Cl)ntra uma pela picada, pode-se muito bem ~ 
Argennna c. 17, achando-se ha·1 ças 00 ngaao, esromago e mles'l pezames, eüiiiIüiiuista.-RiO, 26. O procu- esbarrar com uma onça que nQS [>. alué'-ar· uma ca-='" 
bihtado com todas as machinas e tinos,.e a ellas~devo hOJel depOls -- cura~or geraltdo Tnbunal. de faz concurrencla naquelle genem I reCIsa se sa para negocIO \ 
lertamentas. proprlas para o SêU Ide dOIS mezes de trntamento. con , • '"' _ Lepz'g lavrou mandato de prlsllo de caça, Ora. se o homem, em no centro commerdal desta cidade. 
ramo--de frabalho, offerece ao pu' slderar-me completamente cura- Os pavllboes estao contra a comrnunista Clara Zei- tal emt!tKencia tiver sangue frio Mais informações no Hotel Ma~ 

blico os seus prestimos, execu- do, e poder Juntar mais este tn· hypothecados. Rio ,26. ken, presentemente n" Russia. bastante, abaterá conjuctamente cedo, Quarto n' 9. 

tan~o 10m perfe:ção os serviços buto de gratldãe a05 prodlglOsos FÓi notlf"'iado que o governO Clara é'accusada de crime de o felino e a ave, -p~is que tem a \ 

de fo~no lDeehanJeo,justagem de poderes curativos das PILULAS po.t, l ~~ acl~~ se :mpos~: alta traição. faculdade de fazer tres disparos

lRo\OrMljgazoliDa ou eleetrico, DO ABBADE MOSS. . ~ ug l. ~a-, " ~I-	 quasi que semuiianeam~nte. 
reformu de au;omovei. e de , ~lil'i~tiano Maia. bIhtad? d~ ceder à colonl.a Fumem .os· excellentes ci- Não queremos lev~r o nosso os pequenos calibres,' entre os li.. 
qualquer maehiila eledrlea Caxa.mbu do_ RIO.. os pavllhoesque figuraram A( , à O Icstudosobrea~armas.aumpbn;, mites de 28 e·36. , 

Acceifa Setviços·-noi_nterior do E,m. todas as pharrnaclas e dro- na antiga exposiçao visto 05 g~Jros !;. ucora, que .~. o S te de perfeiçâo taLque-ex~jat1lui- ElIe~·J~e_m . e não tem raso. t 
Estado. como sejam~jnst.n.çio ~aflas. _0--. --S"--- '" .. lC'- me!"imOB estarem hvpothe.. mdhores. ~ tas folhas de papel. E desnecés":T~m-naporque a caça insular é.:, i .\ 

de teleph0I!Eis, ·moi1tagelb dei J't.gelí(€~ ..l;:lde~, lIy",.uomes~ ta'-l UI ...... .... -- sario iUD. poiS lodos sabem que qUlsl sempre de aves; nãÓ' a tém 
DZI~~,,: 'lira. lu·i élfietrfea nas, Rua I de Março, 151......&10 eados ao Ban?o . tramarm90 iS:ucêMSOt de Lenlne edá ha uma infinita variedade de Iy~ quando St trata de abater um· 
fUflDiIaii#._Óu.-'em ,!Jutros Jocaes.-· ~ormula . e n0!l1e approva~o5 . . .•......_-, .. ':'.,; . em DerUm.-RIo, 26. O .Lokal pos de armu de caça. desde a veado. um ooall ou mesmo um 

Dfspoe:.deautomovel proprio e~~7 de ~~ver,elro de 1913:S0b __TransferencJa,.de resldcnCI3 Anzclges., de Berlim. annunc1a de calibre cfnw mUllmetros. pa· macuco a certa dislancia. 
para att~rld~rc~mtlrgenciã qual~ !},_" "> João O. Melchiades de Souza que chégOl: I.quella capital R)' - ra baia e chumbo, até calibre 8, Eu dou preferencia ao call~re 

- I, quer chamado: : ... _./_ .~; _...... -.-. . .... ...... _' . e (amília levarn ao cenheclmento koff. &uccessor de Lenine' e che- qu..e ~ a mais grossa. Esu é a 16. Acho-o um calibre Ideal, se.r-
Oaranle a pelleiça_~,d~SY$eiJs .:.Embarcon 1>31.'3 a de seus parenfes t pessoas com re do govelllo dos -sovlets·, que <'8 lrancezes chamam -can&r- vindo para lodas as caças. E' a 

serviço, e a modlcidad~ de ,pre-\EUrOPa Rio 2Q A bordo quem ,ao relacionados que , pa.. A viagem d••helebolchevlsta, dl~r••' de.Unada, come seu no· minha preleren.la é o resuUado 
ços. .do fOraDi~. e~ba~cará hOJ'e saram a residir li rua JOlnvllle nO ao que parece,' nlo tem caracter me indica. li caça das marreca~ de uma longa experiencia. Te-

Officína proprJa á Travessa Ar .. 18 (Villa ··S . Jos~ ·), onde aguar- pollllco. e I<ldas as aves aquallcae. nho usado quasllodos os calibres 
,enllpa n· 7, Telephone ".365, para a Europa O mIDlstro dam a distlnclj3(1 das boas ami- Rykoff. cOi(:!I,'. foJ consulta.r Para os nossos caçadores da e cheguei a. preferir o 16. 

'I 

• P1omnop,UI da. Theco·S1ovaquia. ,ade.. nol.blila.an /"Ydle" de llerlim. llhl,. prel.renell recahe lobre Um eaç"or 'Ia••, ••••" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'~Eduardo 	 G.rn 

Santa Catharina 	 'Brasil 


Nlatr1z ·Florianopolis ~:;ClK~~'D~ Filial-Laguqa' 
CAIXAS POSTAES 39 E 40 @~~~'\'OaO CAIXA POStFAL 30 _,_~_ 

. ' :Endereço Telegraphico T R I G 0 
Co:IUGOS....A. B.; C 5a ED., RIBEIRO (Two in one), BORGES, l\IASVOTTE E PARTICULARES ' 

~ (ommissões- -Consi6 naftões ~~ ;,~.,.., . 3 T 	 .;"W 

; I M P ORTAÇAO EXPORTAÇAO , 
\ 	 ,I, 

Vinhos, Sal, Farinha de Trigo, Phosphoros, > Azeites, Xar- Fal'il1ha de Mandioca, Polvilho, Tapioca, Arroz, Assucar, 
"'Iue, Louç~\s. Fe!'ragell~, ASS1Iear, Sardinhas, Soda Callstiea, Ca- Feijão, Banha, Café, Frudas Verdes, Couros Seeeos, Cêra (PAbe . / " 
.nella. P;qw] pte. t't.'. Ilhas, Crina Animal, etc. etc. , 

AGENTE- Til /' 'J'(',NIS (01/lp<ll/!! (Sont h Americn) Lil'.lifed; Pc/,(';m Ca/'wd/'o & C., LimiUtda (Compallhi a Commel'ció e 
Nm'eg.H;ào): 1.10\'<1 A t lanti co-S. A. de S!'gllI'QS (Seguros l\Ial'itimos e terresir<,,); 'Yalier 4" C. (}Iatel'ial de i:oda especie 
para f'xtilleçiio d" IllC\'udios. Ma('hin<1s de desintecção (laytan); A. Thmuag & C., Paris (Automoveis DelahalleJ; Campa.' 
uMa Coil" í., XUCíOiillf'.,.' <. '/lII/H/l/h;(/ de Am~('!I(/çii() "l\err :Steamship Compflny. Tnc." (New Y ork); 

tod.as as principaes cidades do lUlllldo ." 
J::jJ 

Bataihão de Caça' 
dores 

N.EVRAS THENlCOS 
--~'::'''''''''''QS ESGOrAC>:OS __ _ Voluntarios especiae's 

....... os CONVAt.~~ _ De ordem riu Sr, T en, CeL Com
- - - , OSTUBERCUl.O~'~ mandante faço publicO que, con

.____ . ~ os MAGR<?S ~ ~~SM!(;;5'~ forme ordem do s r. Ministro da 
.-;tI que f('p:tr.rm nTãl :a p-etda de -Sll~S ~orça-s: Guerra, contida em boletim desta 

Região Militar de 9 do corrente,_., As ",fi.,. .. qn1'!>.. ..ml:JJUt:n~~ cS!e Ratalhão acceita, desde já,ANTIGAL
prt't i ~am fortificar seus filHos. . _0". __0 __ vol untarios com destino ao l' Ba~ 

talhão de Engenharia, na capital
federal, os quaes deverão satisfa-

PODERO.O ANTI- .Y••U.ITIOO zer as exigencias seguintes: 

pef~ !~rO~â~dio;~Wgit;l' d~ttf~~~1i~" -0:0.::,':: 
dade em que residir lesse attestado 
deVI! declarar quanto tempo o candi

. - .~ . .- 1i dato residiu na zona de Sll.::t juris, . 
I dição), ou por um oHicial 'do cor- . 

VrfiMii'Nll!J 
_ /.fi(lilff~ ~~('~~~fd~~~:fl:Il-~;;~, ,; -~ 	 I po, ou, finalmente, por informações o ' : 

r... \lt\ ,."rh "r " e .....p" .. Iim ..nh. t ......... cOtni) ..... Iido neas colhidas a seu respeito; 00 00 
<-=..<1 .. c."n .. r .1 .. "",,,...n."",nl.. , ..... ; .. do "U.. ;J 

"" _ E",!' 1l,,1.~'-vl r(' mroT;<) t....kwo II!I .Iiu faz Ise~Ji~~~l1i~~!il~~OOIll~~16\~!~~ g,~r;~S~l'~. ' o 

~yr;~;;or~n:·~'~~;~:'~II~:i;;l .n r::::,r..:::!~n tle 	 : pecção de sauae; 
t: 1"'1"""". " t{~!",• ...,. ,li .... .; ."<:1';1-1\<1 .. e 
1,(.:3 IU ,: 4.,~,;tI!. U t ..... ioo "ITAlJ.ONAf~ .Iap~~s~l~ta~;úo~ ~~n ~~~~sd~es~~~1;~ 

TONfCQ OOso 	 da mCI!or, licença do pac ou tutor; . o 

1"OtllfCO DOS d) provar a sua naturalização na 
'TOMCO 00 hypothese de não ser brasileiro-
t<?NlfP _od ' nato; . 

e) ser solteiro ou viuvo sem fi- ~ ; o 

~~i :l~~~~a~ervir de arrimo a pes- - ,Jê. I 

f) não ser sorteado convocado; o~ ~ ,o 
Quartel em florianop1J!is, 14 de ~ 'J 

Fevereiro de 1924, 
o OIympio .i}lourÍlo Filho 

Ttc. Ajudante Secr~ lario. 

f.l1xm DE 	 NOGUEIRA 

Empregado com 
successo nas 
seguintes moles· 
tias: 

'''.''Im'''.'''I,~i:.i:tUIr 
ferll' ullu PhIMl'UIIf'..w 
F,• .,nhUI. 510_' 
J.dlc."i.. "",C"',II 

""ecçõ.. ut......;.,...
"hnlue... ..".'!..... ' 

1_•• " .....tl",:.. _ 
rtle.....tlc... . 1e..,•• 

.::~:.:r~i~:t.',!;" 
dC!~:::r..!-:':r.-•• 
I~cP::~:O·:~".~ ,

Phllit...cl•• Dnp, 
n ••eI... a ... 

" "u.l•••• ,. T
oR.,;:nl nmmiVl DOH~m .J 

_ I 	 Ii Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO ORA;-me DO SUL - Q"üt: 

lllrn5. Sr~. VIUV ..... S!l\"f.1RA 81 fILHO. 

":!.~~7~~~j:~~~lO;J'Ó~!·~~:) ~:n~:g~~I~e:U~~~~:t~~~~O: 
].(105 contenc:rcs. jmo.vns qUi!' fiquei comrnovld? ~xtra· 
r.. i!1:Irriam~nte. !,or "H~ n~"" t(T mHllfestado ate: :J pre· 
n.te dab C"; Í;w.... r da h"n1llnidede. 

lURO-VOS PER,\Nl E DEUS ~ .... MISH.... CQ:-.I-

Scl E~C~i":i(lc: {1b:l~~~~~'"~~ ,\;~~a!:~~eci ,~rn ter conhc
meu mal : c<:lnsultd aos utedi(os e di~~.c;-;lm 


:., Dn.:t.~ e~~e tn.,mr:lio nrf"ci!"illf"m O~ m.~l'S 


do-me r'('1(11("}', ul,.,.,.as, hn1lnrrJ:"i

,!~;·f.:;/":::.. .!:,~:r;'':;,:~:~f~.~~d:{j.''(ZO.S.~",.~! 

'~;;'\Ôl~~~~:~~~f:~:::~;::~:::::,:::;~::;;~~,:, 
~:~';~;;~e/t;~:;r~~:,j::ic~!~o5in~:i/~TndlieO 6g~. ~~\:;a~:' 
TAI'l-se ()~ ;nc.u,; f'i..~c<:il",:ntos, atac~ ndo-TIle a visit o. 

fiQUfl CO,\1PLETA.\'IENTE CEDO; o mell cora,.!'Io 

p,lpitava deYlrclcn.ad.amcntl':_ .. _ 


Consultei novamctltl': e deram' IDl': 298 '''JUfOU dI' 

di';uru}J, t.'1(.Jiu'nl'tl/.s ut,.arlrâ,-U, ltIclhon.ndo pouca 


CO~'~~m;re m."l.J, re~(\h'i, rle qualquer f6rma, SUICIDAR

ME !l, O mtu empregado Sa!y.;dor Diogo, condoido de 

meu !!-o!!rer, pediu· me Gue tomasse o El.IXiR: DE NO

GUE!Rtl., n:o dei -i.l!1portancia; continuando mal. resolvi 

torr: .1!-O ?Of :) !lj'de~e'g~ztl;0 de conscknci. e para ver .se 

po\Ha. ." e:o menos ~(lrmTt ... o qual SUPiJlantou cu fn· 


~~::~:: ":Pu~:;.:t ;t·~tt~;Z:R r;~sN~'êIJ~I~lU!h~edue ~~!~: 
1 subiu a 7S kilos a I de Agosto 

Crianças Ptiidas, Lymphaticas, Escrophulosas,
,fuchiticas ou Anemicas 

.. o .l.. 7GLANDINO de GIFFONI é um e::s::cellente re·Jt 	. • 	 CO,,",",,;.tU,inte dos organismos pofraquecidos das c.-ia!lça!'._lJode· 
TlJl"jq;tico depuratifJo t nnti-ucraphuloso, que nunca falb.a no 
~mento das molestias consumptivas acima apontadas 

- . K' superior ao oleo de figado de D8callt.áo ,. .suas em1JI~ôes, 
._ . jXXqUe comem em muito maior .proporção ~ fJdo ~gelll./,m.dtl 

tMtTlSmeote «lmbinar%o ao tannmo da noguell'a (Jugtam RegIa) 
•. . ç )Phó.~phQro Phy5iofogicomedicamenlo eminentemente vitall·~ ~ ~>. - ~r:~ :~o;;:a~:;;s: ~~:a:::e~r:;:~~:~:~~::;~:i!:V~: 

, U:S:lÍJlos,como frequentemcnte succede ao olco e às emulsõe:~: 
• 	 ". dahi a preferencia dada ao JUGLANDINO pelos mal~ 

distiRct05 c1irlicos, que o receitam diariamente aos $CUS pro: 

~, · priog filhos_ - Para os adultos preparamos? VINHO IODO 

, ,TANNICO GLYCERO-PHOSPHATADO. 
Eacontram-ile ambos J:ili~ boas dl"ogal"ia, e phramacia, 

- delta cidade e dos Estados e no deposito I!"pral: 

.	 " 

• " J I"aI'matia e Drogaria 'e FRANCISCO GmORll C'" 
· -	 . _.'. ~~ d., .....00. t? - Rio cI. " ....ir" 

o vtib. cn....... to,. 

file- .. que ..fi_ pbtw

ele. do púlmlo e dcIl~, 

c:u,andO.u , ••"-do di pri 

aelro pu; c;,Irindo lacH· 

c:atraenle &11 !.tonc:hlt" ~ 

.ku e ..thru.attc::u; - ..-..
lfiuluodo ___la. ,uta 
por e:r«MO de lrlIb&lhoe, 

qlHT latellectaa. q'lfl" ••• 


....!:'i.dI."'o~ _o~_ Rs. 370:500$000
:f:; ': chi::::'O:n::: Resultado do 801'0010 
:~::'.:raY!~:'~!-:; r eallsado em ~7 d e D ezeulbro de 1.923 
;n:~~~u_~e~r=,::t::: oontemplado as ele 
~io :'.mt:m~~~(:_~~;i: Tltul08 oontemp1ado8 pe10 novo p1ano: 
nh.. 11m fe""~miltitu~Dte de 22.615 	 . lO:OOOi$()O() 
~~m:if:I!~~~M.d:,I~~e~,~~~: 22.616 z:OOC$ObO 
:t~~:~I~I~.'f"l.~!i~.d. 22.617 1:000$600' 
le~i!s ~~~~:~~~~lll'::l:o; 22_618 · 500$000· 
;,.qoU. quo R m••"_m 22.619;;a 22.621 (3) 400$000 - 1:200\,>000 
:;;'t~:~":'~ ~!~~I:;:;: 22.622 a 22.627 (6) 200$000 ,1:2oo$OO<! 
por e'l:cellem:ia, Salvo li h1l- Nos, 22,628 a 22.642 (15) 1'OO$ÜOO '1:500$000 
d!d~g~':x~n~~t~~a~-::: Nos. 22.643 a 22.742 (100) 6O$OOC 5:000$000 
~,,!i!~r~~i:~u~~uie~:~enu- Nos, 22.743 a 23.122 (380) 20$000' 7:600$000 
Bmpreg.d. oom .doe.... Nos. 23.123 a 25.122 (2000) 10$000 2('1:000$800 
nas seguinte. molellli.. : 2608 premios no valor total de Rs. 50:000$000 = 
:::=;ur=:~~";·,'."~;:: ,. J. RECE:XRJoCt.~~G~';;,i~:d~:'A~f;:;:~~~ar~EL~f~~·Primo 
~;:!1r~o~~l:~~:: ~::~~: Fiscal do Guverno Federal 
pe1".d~ntoeFraqUet.G~. A1!rENCÃO 

VENDE-SE EM TODAS AS localid~e~i~~h~~~~eã~~s~~~~:~gsd~~U\~~e~~s~~~~I~<!;rng~:oordem de

I PHARMACIAS E DROGARIAS Escriptorio-geral. Rua Jo~o Pinto,/) B- Caixa 

;~~~ê~~~~~~~~~~~:~~~IPostal u. 8. Agente-geral: Arthlll" Nagil) NallasNOTA- O proximo sorteio da Serie Liberal (Novo plano) será rea~ 
I Pl'P,ÇOR de ASSUC31'OI lisado 110 dia 26..de .:Janeiro proximo_ 

nA AdvoO"ado AVISO-Communicamos,aos 'nossos prestamistas que não nos res-
Uefinacão a VfI.!)Ol" , M pOllsabilisamos p'elas faltas dos nossos cobradorE}s; devendo 

f DI: O Dr, Honol'io n. C. dA. Cu- por isso, quan~o n.ão procurados,effectuarem seus p.agamentos 
, LINO SONCINI nbllacceita cansascomwerciaea, em nosso escnptoflQ. 
I oiveise criminaes.Attende acha NOTA-De accordo com a n~yªlej em vigor, desde janeiro de 1920,II 	 5-Rua Trajano-5 mndos fóra da capital. todos os premias soffr.em ·,o desconto de 10010 para pagamen
,Teleg. Refinação----Telephone 59 R+}sideacia e escriptorio to do imposto respecti.vo: 


I Praça Pereira Oiiveira 11.16. Mais informacões na séde ~i.I
I Sacc'o ---- ' Flocianopoli.. < / ' 

1 I: I 
j
I 	 168-.R,ua .R,iaehm~lo-168

~60 k.) arroba,varejo ~--"'''"",,-_'>-.'''$''''-@ Eml.reço telegravhico UECENA- C.ixa Postal 11. g~ " 
I~ , I Telephone 1086. CentralIPrimeira il5$Ooy0$O~ 28160 	 PORTO--ALEGR.E 
Tereeira 100$,0001275',000 i~900
IQuarta I 92$OOOe$~ 18760 

IC'yoio, Ii '2:noof9ófr'J'-1 2$040

f-- 
lo assucar está i.ern i(io de Janeiro. 20 de julho de 1919. 

pto de sello Illnw.. Snl's. Viuva Silveü'a & Filhos; 
H io de Janeiro 

I' Condicões de venda Pela presente, cumpro o dever de lhes commúui
Contr~ ~Jque a 30 dld ou com 

2 oro de desconto desde que as car ue trabalhando em serviço ude das obras de Ipa
facluras sejam liquidadas ate o 

\ din 5 de cada me"/.. nema, fui accommettido de um Io>·te ..esf..iado que íue 
Em h de Março de 192-1. . atacou sobretudo a larynge. 

I Pois bem; aconc.elhado·pelo seu digno auxiliar Sr 
I alrar F. de Mello. usei, apenas uma garrafa <lo seu , 

('A SAUDE DA M.ULHER) 
f preparado 

1 
c\!ra t:fficazmen~e 	 VINBO CR.EOSOTA DO 

1 as enfermidades do restabelecendo-me ip.teiramente, tendo volta<'o ao meu
L __~~' primitivo estado 

Par:l provar, minha immorrcdoura ,gratidãa..envio. 
lhes minha photographia. autorisando a sua publicidade 

Peço venÍa para me firmar. 
De V V. SR. amigo a!tento e criado 

Firma recohhecida eal't.y~e POllllel 

é O eocego dos asthmaticos, 
pwcpwr evita 08 t.CMeeoe. 

App. .o. N. S. P. SOb n. 372.de I~JO.c.:190J 

, " 

-. ~ 

i 	
------------ ---'-----'- 

'J . B. ROSA & FILHOS 	 IJons cigarros ;'? 
,I 

. FUMEM : 

. ' . ;. FUNUiÇÃO DE~ TYPOS * * * * ** DEPOSITO DE PAPEIS * * * York capól'al~Ball{alls a 300 ' re.!s, "u idois 


STE;REOTYPIA E GALVANOTYPIA PARA AS ARTES GRAF'HICAS. macinho~por , 500 reis. , • 

. RECI:iAME~Esp~cialMistura á ·300 reis. f .
OEP O SI TO DE M A C H I NAS E FABRICA DE CARTOES DE VISIT.... Yorkmlstur1\--Capol'1l1 fino .a.m1))'ea(~o8 

_MATERIAES PARA TYPOGR~PHIA , COMMERCIAESE 'MEMoRANDUN.~ ::c.HIlvaua extl'" grosso....D. "n.. 
' Superiores cigarros a 400 reis. 

IMPORTAÇÃO ' plRECTA New YOl'Ji;-Mistura sem iguala 500' reiS; 
I,I~ R e ine-Sem nicotina-Cigarros especlaes. 

T.a.:....H..... L e adcl'-O melhor de todos os cigarrosl67, RUA ,b.A'VRA,DJO, " ~i7 c.,Ni.it·~L ....i · preferido dos bons fumantesl A uItlma .palavra no artigol 
01 EM TODA A PARTE SE VENDEM QS

I ' ...0 cut.< ..ANEl_O .. 	 Clprro8 marca «Veado. ! Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:respecti.vo
http:D8callt.�o
http:ul,.,.,.as


_ 

A. proposilo do. ~r.i.D'o. Ira'· o· mI'n T "B'10 I O senador Nilo' Pe' E' . .......10 ••Iugo.rdar a O goveruo v ai 00- '\Cão datO volL~~ ao 
tado. ~e-'1:eto.,-'-:Rioi 25, Tele' . I,'JI. \J.LO. ' . .. .çanba coutInuaa m e- ooldade 40 Imperlo.-Rlo. 25' lq lllrll" l\88UCar n ' . es· mundo e m a e loeopla
grapham de Berhm .para. paflS'I~!lhOrar. Rio .26. Continua. Inf~rmam de Berl,lm Que. dlscur- tl·ange lro.-Rio 26. O nO.-Rio 6. :Fres aviadores . 
dizendo que, .3 prOp05Jto _dos _ ~ !., . -,. _ , . sando em Elbtrfc ld, o chanceller 'd ' jd .' . 
pretensos tratadõs ~secrelos frai)''' Malas P08tae~. ..:::.... A Admjnls.y~Dlmador O ~s~_o __ge sa~de Marx alludlu i campanha que se governo provI. ~nciou sobre a o exerclto--brlta~lco prelen
CQs-tcheoXlso. úrgão, nacionalista tr<l:ção dos Correios expedirá ma-~ do senador ,Ndo .. ~~nea!,; ,es!á.J~z,!r:!~.() contra o Iratado de u~rgent~ aeqUls lção,. no es- dom levantaI!. vôo em Sou
.Vorwaerls- publica um' arligo! tas"'pQstaes amanhã pua o sul) afastando-se 'a p08.S1bll.1d~d~·. .,\,'.ers_al,lles , e. ,a~o.,nse,lhou . aos ou: tnlpgelro, d~ quantidade d e thampton, atim de tentar a 
no 9ua1, depois de , !econhecer a do Eslado. ' . 1de ' um desfecho fatal. " . VI~lt~s 3tom{lrem precauçi'ies em ~~s1tCar necesssa ria ao ablS- volta ao m undo em ·aereopla- . 
fals:dade comple.H\ dos documen- -' 0 professor Mauricio Gu- face da campanha, porq.uanto era tecimento .·das feiras livres. nO e m competição- com os ' of
tos dados ã p'.i ~I~cld2de pelo IlBer MadUmas _ Sal":irá amanhã . 	 ' . absoh;tamente _neccssano . salva· O ~· - . ' fi . 
lfner Tageb1a:t>- diz que, indutii- para laguna' o paquete .Max- dlll lembrou fazer-se uma gU'atdar a unidade do ill!perio .s Jornaes lpuva~ ~. ac-. da~s ~?~te amerl_~.no9 ~ue 
tave!mf'nte. t:ata se de uma ma- da Emprela Hoepcke. transtusão de sa~gue~ a:fim pa.r~ ~ue elle po~sa 'cumpnr as çao do ~overno," assum~n.d?, ,pa~ram·," ,~a s~mana. passa
nobra financeira e oolitiC<i. de fortalecer maIS raplda- 100clatlvas e obrigações que em essa attltude, que qualifica d,,: ·'4a~.Cahfornl~_ ' 

. Feirs. _ A~~hã, como de mente O e~fermo! dev.endo ~~:~:ng~~~~ :~t~~O!o~~,b~~n~ de exce!lent~ pa~a,o comba- -. ~ , --:-' . " _ 
r~'~~!'~~ ,costume. haverà feira no Merca- es~a operaçao ser pratlCada cluiu o chanceller, não se obterà te aqs msaClaveJS' açambar- Os gaz.e~ asphyxlantes vao 
?~ Guiihenne ChaIliin Ida Publica, - hOJe on a.manhã, ~ a liberdadeeconomica dop:Jiz. cadores dos generos . de pri- servlr " par~ executar ·os 

~ ~ s,' n~ora, Foot-bnll _ O '0 o hontem Inuumel'as pessô.as de ~- . meira necessidade. ~ 4 condem~dos á mor~e 
':' C<,mmlln'c~ naos :seus paren- Irealizado enlre as ;I~elras e UI' das as classes sOCI?,e~, VI.SI- Fumem os c1garros. ~ISS- 
:.- tes epessO.15 de suas rela- l pes do .Deodoro-Pe do .Av~hY tam o glande estadIsta, dla- ME que são de deliCIOsas I BORO BORACICA .A casa decorrecção de Carson 
~ ções, o nas.:: me:,to de seu h " 1Fool-baIl Club- terminou ás riamente, na Casa de Saude mistura. ---.--- Clty (Estado de Nevada) óca.ba 
-::, lho GUILH I RME em 13 Je $~ 1-"'0 h I S Seb t - . A melhor pomada para de mandar construir duas eeIUlas 
~ i\larço de 1 124. .f2 I,L. oras, com empatt: pe o. as lao. -- I ferida_ aatip_ hermeticamente fechadas. Que 
~ _ ~_ ({i j"score- de Ix! . -- - Os bondes '-- serão utilisadas para asph I 
~Ô'~~Õ'~ ~;;;:'..:..:t .,,~:';.%': '<' ''---x..:~ I () malch transcorreu mUIto am- ~~~~~1 A S t' d C -- pelos gaz s os d ~xla~ 

- - mador \lutando-se tambem mui- ® visa ·nos a eere afia a am A exporta,-.ão de _e • CO:1 em na os 
Rennol·ia 111' um ~abíll ete'- I ta cordlahdade. ~ Dr med Pape panhla Carris Urbanos e Subur- R' 6'1A' morte. 

RIO.25 DIze 1 U.;: B,..lglôdo qlle I O team do "Deodoro- estava ~ ... ~ banas, qu.e os calros trafegarã? 1natte - 10,2. ex por- O gaz empregadc- para esse 
o gabinete põ Sld!do nN Pasht f> assim llrga'lLZado ~ l\[eelico Rlumenau ~ do dIa primeiro de Abril em dl- taçã.e d e matte em 1923 at- fim ê () cyanogen? 
acab:l de rer.u '1 C " r Bahlal10 ~ EspecIalista em do<>nças da ~ ante na linha da Avenida _Fler_ tIngIU a 87.580 toneladas no 10A mort~ Ch~ga~l~ nll) :.spaço dE" 
. -- Cap juho- VenanclO ~ garganta, nanz, o"uvldOS ~ ClltO Luz» á Rita Mana valOl total de 155.118 con- pro!~~~~á o~en~~~a :ç:t e não

( 1") . ,!. \ CO I'mrar um CO- \ Negrelros-Toppel-LUlz a,) e olhos. ~ --- tos equivalente~ a I 214500 .. o Clmenfo. 
1 t C IS(\-~ ( fre oc fe rro c um Oltvel ra-A ~ oslinho Schuler-Rtlta ; Approvado em Mumch, Halle, ~ CO~lVençii.O con~nlal' Olltt·O a rb I - Do~s chme7.es c~ndemnado" ,• 

1 fH;mo em mE-'I.' llSO - e Santos. Breslau Do dia prImeiro até BU8SU& e a Polom8 - RIO, 25. I ra.s. . mor L por ho~'c'dlo serao, . 
r ara t ra!...r!l.! !1.1h!lftn a ,\\ a- I O team do ,Avahy " era o se- " alto de cada mez. Consultas Telegrammas de Moscou lnfor- Tivemos, aSSim, sobre o qUI a alguns dias, submetlldc. ~ 

I '::i~ .::l0, ; auinte . a:~ I!m jo!nville em frente do mam que a çommissao russo-po- anno anterior) augmentadas e&se no~o method ú de execll ~ J-
,../ . • - ~ _1 t> • João §) Hotel Central Ilaca, encarregada de (imc1uir as vendas em 15.234 tohela- summan3. , 

,,\s Jm.n~ da _Rlltlg)l ('orôa do~ I José--Accioly ~~.Y.@J~ u~a co~venção c?nsular entre o.s das e O valor a el enl 1.539 _. ,,;, _
('tal·e~.-RJO,. 2:> · O gove rno PO- j Enéas - Waldemar-joél dOl.s palzes, reuniu-se pela pn- t P P . COloaQao-RulS e Bex: ~ .[~ 
JilCO C(lmm~I~I C' )ll :-0 g:~verno r~:s : CamposRj'lv\aciel-Mambrini-Egydo A Republica melra V€Z naquella ...:apital. COIl os , 
so que as IOlas da antlg tl coro,a : Pires. eJll O S 
dos Clares, empen hadas desde i (eap) Atlte1las. RIO. 26. Acaba GOMPANHIA DE NAVEGAÇÃO O grande certamen da E PECIFICO E' r\ 
1922. vão ser p~st a s em p.raça, ~ ( de t::er proclamada, a Repu- I O Companhia .Sanit SoluçãC? de Baubinia. 
qu~. em vIsta d, s~.~ . concf"dova o i (/neixa. e reclamações.-'Pe· hliea em ~ thena" .LLOYD BRASlLE R" . Bases do Concl'.rso I DE JULIO PEREIRA & C,', 
gOHf!10 dos 'S~ \I ~,S S a :1.er OS . dem.nos chamemos a altencçã.) oU 

" lances ~e~ essHlns para na0 per- Ido sr. di. Superintendente Muni- Ein~..'I'egO de Ca......ita.l ,\0 KNCIA !H~ rLOHIANOIlOLlS b fi •comp~,nhia Sanjt,, ! _que, f~- Approvada e licenciada por de. 	 . 
rlp~ () (1J~f'~to r:I~ f~~ opl!f~ r ~ 5: f<:>- i cipai, para o abandono em que - rica os ml.!lOores e m~ls ny~lem- ereto N, 9:l1 de 15 de A gf"lsto 

fendas JC"as. I se achêl m J. avenida Rio Branco e Em frenle ao palacete do sena- ~~~p~~c~~~:r ~o~~~~~s ~e:eJ:~~o I de 1922 . 
! rua J oõ nvill e. onde o malto crcsR dor Vida! P..!l.:TIOS, â rua Frei Ca- davei s prazeres 'aos seus iIlI1U~le= FaltR; ~~ IlS pés i.nch:.do9, :all\:a_ 

J)eYoh~~-::te() dillhnin>ice d ~ a j dia, e o transit,o, :m d ~ - neca, vende-se o chalet, n' 15, ros favoreced'In's, que a honram sos palpI,taçoes. ~IrInas .·SCll!'"'.1_, do
a quem flzl'f uso do ~ PEITO- I terminada ponte da rrtmelra via casa n' 17 e um ch<llet de madeira com a sua preferencia, resoiveu res DOS rIOS, :l.IlClas, ~olltadns, sele

~:.Lo ~~~ra~7~L:~r;j a~~.ãR,,;i;a~; ipublica, é feito ~bre um pinglle~. 1~~~ec~n~u~6d~~~~sr~~~.terrel1os da ~~â~ ~~! ~~~~1~t;~ng~~:~~~é~~~i; ~~:f'~~s~~=~~l~~~~' d~~~I~,i~.~'~~ae;~d~;~ 
:;d~e~es;g;;o~~~g~ct~~~;~~~I~au i Jtovill1enLo d? passageil'os.- Para tratar na rlla C. Mafra 43 PAQUETE ;r;se~e~~Ç~~rf~~o J~st~d~~e~~ss~:; ~~s~~~~l~d~~~iaa; D~l'~~:O ~e~~D~;~ 
WÃLnt~3us!seJtET!a ~~i7 t;f~~'~: \?S! ~a~~~t~ 311~~s~~~:f~v~~~~na~~ O:J acco1-dus não se- ComJUandallte Capclla ~~r,c~~~;ec~~~~~~ sé~~~~UM~rc~~ : ~;1::o:''\~ d~e~;~:~. u~i!~r707j~I~~~ 
casos de TOSSES. :>8 do !:> mai~ 22 de ] 3 e 12 de ~ ~ cl asse. Em I'fio pl'oroga(los. RiO,26. Chegará do norte no dia 28 do nos, Historicos, Mistura., especial - perlmentn.do com eXlto nos HOSPI
eminentes MEDICQS altest.?m ser Itransito: 28 de In e 16 de 3~ Dizem de Berlim flue as eoo- corrente e seguirá depOIS da in· Ca:npeol1ato, Di1ectos, Torcedores, TAES B~A~lEIROS. . 
o ",PEITORAL ROUSSELET. que classe . _ . _. dispensavel tlemora para RIO Rival, Uary e Cabaret, ---receberà Deposltano: Jo A. de Faria 
supera.a todos. Leiam com atlen- _ v C" Is::Jções entl C OH lep} ese~· Grande, Pelotas e Porto Alegre. o portador um conpoll numerado Pharmacia S. Agostinho 
ção o tolh~,IO ;:;ue aCOI~pal1ha o S. R. (', dos Empregados 110 tantf'"d;tsmdl;~tl1asdo Rbel- Recebe cargas, encommendas, com o qual e n t r a r á em florianopblis 
t;~~i.iT:J,a ~e:E~~~~:sLd~r~~ItomDlel'~io - Rcce~)emos <;om- no e Westpha lia e O gover-. valores e passag~os. ~~!~:~ ~~\~;~nade~~gc~;ltat;~~ 
outro qualquer que Ines de maiS mUOlcaçao de ter. Sido eleIta a DO, a I espOlto doa accordos PAQUETE deral. Esse concurso tem por ob- Os prelados catholicos pre
lucro na venda o que estragarà segullllc e nova dlrectonJ €Ia 50' celebrados cem as empre - tJOlnluand3ute Alcidio Jechvo pnnClpa!, offerecer ao poso sos na Russia 
vosso estomago esperdH;andOVOS- I:'lCd3de Beneficente Caixa dos zas Unicum cOmeçarilo den- , ' sllldor du premIO, uma viagem de 

soA~~~lrÜ, S P sob o n In..'j r.nlr~~~~~~ts~,nGu~I~~r%e;C~O Cha- tIo e~ll pOUCO, sob a pl esl- doF~o~~~~::,dOsa~~n~~1 d~~:.~a ~! ~~~a~l~o~~~ ác~~r~taJ~t~~I~~~II~~~: O primeiro ministro sr. RIJm
ôe i8-3-j ' 14. p !m, Vice-presidente. ÜomlOgos denCla do cha ncellel :Marx. sua IIldlspensavel demora para para dez dias c hospedagem 110S ~~rv~~as~~r~~al~,s~~~: qn~ed~::~ 


. _ . Trouché , l I! S~cretarlo, Nahuco Segundo. se rhz, a maIO- Pa,ranaguà, Santos ~ RIO de Ja· m~7~~esdl~~s'glsu~~qu:~~~~aPdt:,l;u dar ao pedido do Papa Pio Xl. 

_ Aggrs.yon-.;,;e n sltnaç~1O POli- I~~ar~I~~~v/, ~ ~ecretarto , J_ar- Ie,.Pl OnnnClal á contra a pro- ne~~cebe car as encomnlend'as tomovel, (dcz'hora~ e visita aos no sentido delle. como chefe do 


hca.-Rw, 2ô. CúmllluOlcam de A es! 1 . Th~sourelr(). rogração dO:O;;l ccord08 medi- I g ~ , aUrahente.s pontos do Corcovado e governo britannicQ éxerça a SUdY. 

Constantinopla que tel egrammas ~~I"l de . rauJ~ flg~le léedo; F20 da essa que foi reet'al1lada va~~C:T~:~;i~~~10S aos in. Pão de Assllcar. A cada grupú de influencia afim df' obter que mon 

ali re::ebidos de An~or;j annun- .esouI f1ro , A varo a os ta er t 1 . d . teres~ado~ que e "'XVl-~sflla.. dez carteirns vazi~s corresponde senhor Cieplak t! IS outros sacer 

ciam~ que s.e ag; ri> vnu, .sensit-el- relr,~: .1 troc~rador, Pedro ~oãO pOr par e j f)fi 10 uRtnaes. mente prohibi<la, a, vonda um coup0f! Illl;i~crado. dotes caLholicos :ue se acham 

"!çihê a sltua,çao püht'ca. N?s Bau,a, 2 Pro:::urad?r, FranCISco ele passagens a bOl'Cl0 ,!U As carteiras, ~odem ser trocadas presos na Russi<.: se'am postos 

clrculos bem ,nforroa.dos admlt- Mell<J Filho Commlss~o de Syn- D.e GRAÇA fazerem qua)qufOIr melhOria pelo~ respcctl\ 05 cüupons, nas · rb d d J 

te-se como muito pro\:' avei a de- dicancia: SIS.. flúren::io Costa, ~a8 passagens de 3a. para segu!ntes ~asas: "A Gr~cia. , .Cha- em . I er a e· 

missão do no v;) gabinete ou a Theodureto Avtla,Ataliba Neves, A t.odos que sofirem de mole.;tift9 la. eJafls,,' r~ar.lal lll1l1are~op (Café Java), 

disslJluçãú da fissemb léa nacio- JDosé Rensa!? de MSOUla. vAnacleto do peito, brouchite. RStLma, tosse -AVly0:-Tod080S nnvi~s dnfCitl. ~e~lt~tro °eu~~e o l«êha~~11:ri~c; ~~s~~: r;sAüi;E'DA-;/ii.JLHER 

nal. 	 uarte 1 va, anocl ieira de reheldp, catbnrrbo chroni".Q, grippe que ese8. arem Dest·e por ,o, arãc 1-. S l'"" S fb 

~ 1tvl eHo c Hugo Moe":nan n. ou frDq.ef.a pulmonar, ensino de embarques de passageiros, cargas (' n ,a e ", it ,10 epe I a_. allivia .'" cura 

AOS FU-;-'IA;"o- rrES I - gmça um rem~dio que 09 curará em enco.mmeDd~s pelo Trapiche da eis. 
. ~,. l~. . I Jllqoh:içã.o. - Peio 1" supplcn- pOllC~S dms. l\Innae endereço 8- Mn- a RIta Mana, onde atracarão. O UO.N"!'RATOSSE 

Compram-se _as carteiras vaSI,:~ te do Juizo da 2" vam desHI. co- ria O. de Andrado, tmv. do Quar-' . h~formações á Praça 15 de Novem- é de effelto sensaclo.:. 
dosafamadosc!garros.Kyss·mc -,marca major JoséO'Donnelt, foi tel, 9. SilO Pmlll). . , br~ n' 1 (sobrado), .telcpho~c n. ?, nal. Medic08liotaveis A m:udallça dç, l-agi
cAnc.ora*e ~li!i· a 20 rs. cada :nque;ida a testemunha Niculau ._ D~ÕtL !el~~~~~~~~ , ;A;r~L~ O receitam. ~en na Gi-ecia 
carRte1ra·c ' Ih" M f .43 :-Jagib ~é.Il<lS, no proce~so.c~\me Ex:pOt;Í(·ão de in. LOYD. . 

ua onse .elr). ara ,. c m que c accllsado o IndiViduo . r . . _ _ 
Escnptrlrm Antonio Vieira vulgo Anlf, nio dU::.trHt. lu.lotitnrU. R.IO, N t· I d t'd . 25 Aproxima. tempo- Chegou à Roma o sr. Veni

- - P~nça, 26. Realiza-;.::e 11() dia 21 de O!C a e~m,e~il a.-:-R~o, . ' ra(la do Milniclpal.--': lellos, antigo presidente do Con
Termill(j)" a gTeve dos c-til'a-	 IAb ,'1 S p. 1 4 N.os clrculos uuto, zadl.S d... Paris R selho de Ministros da Grecia. 

I ' d ;l' I ' ,i'J 2'- "'-!':t:.!l"Y..i~~~ 11 , e m 1-.;. <lLl o , a a . ex- desmente-se ~ noticia de que du ie, 26_ Annun~ia.se que a O lIIustre estadista grego foi,..,.. 'll-;'~ 
~~~~U~í	 ' -D~ PQsiçüo de bOYJnos, suinos o r~nle .. entrevista ha~ida enl;e o te~porada do • healro Mu· assallado pelos jornalistas, queC"~,m;;IrÃ~mbur~~' q:~ ~ G~~~
t~rmjnou a grc.. e dos cSlivado- ~ ~V. i • , ~ producto9 da mdustna pas- dlrector dos negoclos p~htlcos lllclpal, no anno que corre. o interrogaram sobre a sua si· 
res. ,. , p. ,,~ ~ toriL sr. Della Rocca e v embalxad~r será excepciona.l. . tuaçao . p~ssoal em fac_e dos 

Todos os paredístas voltarão 1;1;. . ~ -- da Allemanha von Hoesh, se .I~ O· . á R' aconteCimentos que se tem ele-
ao trabªlho. 	 ~ - » O CAMBIO vesse tr~t~do .dl questão. da uo- 17,-se que. Vir ~o .10, .senroladõ O!) :seu paii e sobre a 

~ Deotifrido MEdiCinal. '117 ca de priSiOneiros, em vista da ~ma companhia l~rJca. ;Ita- situação interna, deste. . 
): O unico que evita. a aarie e Jl a 90 dlv 61116 39$690 condemnação d~ capitã!) francez h-"na e pue alom d1sso,sere- O sr. Ve!:fzelos limitou-se a de- ,

r BROMIr::-- I ~ o ~!:.o. halit-O. ~~Jlar !/I::ZO ,"armon pelos Inbunaes allemães. mos visitados por. excelleh- clarar que embora doente volla. 
I ---- ~1~~~dB2~;{)Ot,Jaas~ 2~~~ ~ UDCO O. -- . • tes companhia~ ->"d~ama~icas rá à qrecia, acreditando que se- i 

~::sa eCr~:~:~:; . Pharmacie, lo. Fé, ~ Dp.scen no Havl"e ,. Fenda ~o na!lz francezas eltallªnas eamda Irl,a uhl t a~s sel~s compatf1'Jtas e 

w.@'"~~®i0.,:&.'~~~~ Rio, 26, Consta em Londre~ ze~b~~~r:/'t9~;,rtaD~e '~~i~~~:~ po~ uma . ~lagnifiêa : cOinpa:" ~oObrlUg:V~z~ ~:l~iu:o~a~o:~~!i: 
------------------ ---_ que o aviaaor 'Machasen, que Barbosa, residenle em ' Vasç.ªria nhta de ~atJados russost' pa.t r1a. ~.ol tocante à sffuaçã() i~O-

e!itá fazudo .a volta ao mun. -A'egr~te (Mat~o... Orosso,) Qlle: .. -- Ilhcal 'alise o sr. Venlzelos ~.qu,e" a 
~~I:~:O ~~r~~ .=:.D,.A.•!\ruAo commetcio deste Estado e S. Catharina dOJ oper.ou~ uma descida DO' !:~~~,8::'~~:, P iA~A.,U.D o .,L.,RE.'~ ~:::l: ~!~~~::aç~opa;:O~e~I~~: 

CHE~5.~~~~~~~:~~Jj;!~i~~ ::sf~gt~~u1~, :~~~n~~'lonm:~cr, ~~~: Havre. " ~ . .• I. curou-se com o Elixir de Nogllol ...... repubUcano. . 
munica a quem possa inferessar que é seu unico .,epresente, o sr, JoãO' ra l do Pharm. Chlm. J030 da 
Nociti, commerciante residente em Curityba. á- Rua Marechat Deodoro 	 Silva Sitvelra· .·n' 63, que· est4 auctorisado a tratar dos negodos, da mesma Com-

OLHOS 	 Mme. atwANN~·-
panhba~mmlllffca: tambem- que ningue~ mais sera. auctClrisadó a elfe~-, Tratado eommercl. 1 odre R 

tuar por nossa conta quaesquer vendas. ou recebimentos, cOnsideran.. POlonla e . a OInamal·ca. - Riu, 
Jo nuU~s e ,s~m valor 4ransacções eventualmente' feitas por outros em iL"yIlR .çOo.U.R••.Ps · (cno?.!:. 25. Communicam de Var~ov ta.mIOmM urgA.SÇOII•.• 
nosso nome'. 1\ R. ~ .. que foi 3sslgnado um tratado de 

RI o Paulo, 20 de Psverelro de 1924. reglslado). Em lodaa __ phar· navcgaçao commerClal tnl re a 
f!f . -P.,..U_t. "' ... j. " f ,.f . .... nllll d", .l. ln ... lnlno , .......1•• ,. .............."'rl.. . 0_1 ... ...1. .. r .... 
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o "&stado- Qu..na -fel ra, 26 de Março de 1924 

• Coín p a n h.i aA .. ta rc tie a p~ u li 51 aj
• 	 t$"e1ias Antarctlca. Hamburgueza, CLARA; União, IB· ...h· )",elas ..6_ 'u"ool' GlNOER-ALE, A. ..U A TONJ.CA DE . QUININO. 	 G! .. MuncJíen, ESCURA; Culmbach e ·Pretlnha, PRETA 'OI! IJ'I'''''' - 0 - L ICQ)iES El · XA:ROPES -0

-- ~ 
GELADEIRAS MARCA PERFEITA .- . ACiDu CARBONICO • 

DIRIGIR FEDIDOS A Armando Blum, FRAÇA:15:DE NOVE:M:ERO N,:1 FLORIANOFOLIS 
. . 

t 
'.'r"' 

" / 
.~ 

JJm novo estornago para Si -1IQu6r v, $_ um estomago novo 

pelo seu velho ? Tem o seu e.to
mago clesarranjos? É muito para 
"di' ,- t"J .1 genr os iidffien OS ~ , 

PPSTllUPS ~~·lICBPBns 

Porlo o seu estomago como novo_ '111 
EU... eonteem 08 suecos cligés

tlvos cio seu estomago na íórma 
de pastilha.. Quando tomado. 

elIas dissolvem-se. e ésses sue-

COS digerem todol!l os alímentos~ 
• ao mesmo tempo fortalecem o 

.eu estomago e 1!pparelho diges
tivo_ Quer V. S. um novo ésto

mago? Tome hoje Pastilhas do 
Dr. Richards. 

A"p: D. N. S. P., n. ROI, 7 11 19m 

T • • 1 n J _ J

L"I0rIa fin ~Q1ann u~ u U~ UU 
- ·DE-

Sta. Catharina 
Distribue i5·1 . em premios 


28 (11' Março de 1924 ás J" h',..aR 

1.')(;' Extração-Plano T 

18.000 BILHETES A :-l$fYO 
MENOS 2;>',_ 
71'q. EM PREM I os 
PREMIOS 

I premio de 
I 

I 

I 

I 


10 prem: c: s de 500$ 

3() • • 250$ 

55 100S 

100 50$ 
1400 20~ 

!lOO U, A. dos I", 2", ) ". 4" e 5" 

premios a 20$ 


2.500 	 PREMIOS RS. 
Os bilhetes são divididos em decimos 

I 

I 


~ 

5:5llQ$OüO 
5:000$000 

2R:000$Ooo 

18:000$000 

I08,OOOSOOll 

A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece 
direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que loi 

durante 6 annos socio-gerente da Loteria do 
Estado do Rio Grande do Sul 

Bilhetes a venda em toda a parte 
Os concessionarios La Porta & Visconti 
Administraç'ão-Hua Deodoro n. 4-0 

FLORIANOPOLlS 

N. 	B. Os socios componentes da firma concessionaria da 
Loteri3,oillle Santa Catharina, não fazem parte de 
oütias emprezas lotericas. 

Aluga-se o predi.o 
SANTELJ\olO :da Trompowsky n. 23. á Avenl' 

O melhor sabonete para ! Tratar com Patricio ('llhlein 

,------------------------------------

SE O CONTRATOSSE 1 

não produzir O effeito que annunciamos desde que sej~ tomado 

Como manda o rotulo, devolveremos immediatamente o dinheiro do 

custo-R. Sant'Anna, 216- Rio. 


O CONTRATOSSE é de effeito sensacional, não tem dieta 

ea; ~~r~~~~~I::::nC~q~~l~sCeh::mx~~~~~. ~~~~:fpa:Çã~:oRg~~~il~:;~ 
rnsommas, Dores no peito e nas costas. Efflcaciss:mo na Tuber~ 
culose e hemophses tomando-o convenientemente. Pela acção do 
Intrato de Ouaco do Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen
tos de Igual valor, o CONTRATOSSE é tomco fortisslmo e se
datIvo, pnnclpalmente do apparelho larynJo-broncho-pulmonar.PuI

I 
hllcaremos sempre um aUestado por semana, differente, dos mi
lhares e milhares que temos recebido. EIs o desta semana: 

,. O ~r Salvador Serra morador ,t rua do Paraizo, 33, no R.IO 
de Janeiro. tambem nos escreveu dizendo que depoIs de 3 anrtos 
de soffn mcnlos , de ter Ido a medicas, tomar xaropes, 6 VIdros ape

• 	na.;; de CONTIIAl OSSE, o de'xara""! forte e rest2.be!ec~do Le'2.m:. 1 


Altesfo que solfrendo de uma brOllchltc chronIca,l1avla cerca dei 

11 

trcs annos e depoIs de ter tomado varlos xaropes que me ensma
ram c ter consultado alguns medlcos, só pude ficar completamen
te bom com fi Vidro!'; do CONTRATOSSE Agora que Já me en... 
contr,) r,; <;tabelecLdo c forte, agradeço penhol'ado a mdlcação que 

, me ti 71ram tl ('<;se <;nhornso e precIO so medicamento 
Salvador !Serra 

,. (Flrlna reconhecida)I -	 Atten--ç;o. Quand~ o~dlrem -CONTH-A1ÕSsE niOd~;em 

I 

;1 cc~ Lta~e~~~~scm:~JICt~~:~t~~ pharmaclas e Drogarias do _Brasil 

Ie~;s~~ ~':iJb~~I:~ pf::;gred~u~;'H:'~~;~e~h~~O %~fr~:OI~~.Uroga li. 
~ \N~~;R~~r- · !1f# ... 
JÇ~~~J\~a)OC~

S Estomago, Figado, Intestinos )( 
PE 	 Digestões difficeis, azia, prisão de ventre, vomitos, cn· = 
~ 	júos, dores de cabeça, vertigens. dor e peso no estomago, JIt 
~ ~::~~5J~:~i-::.$~~,~S~ hI~~~}~tc~up~~~~~e~~gp~~fesOs~r 8;~OB~: JI( 
~ nieio fie Abreu~·1 calix no Sfim das refeições. 

lH:r1(){l.9000 " Rhemnatismo, SYI)bilis, ImlJUreZa do Sa.ugue 
J I; :OOO$OOO .~ 

lOH ()01)~()lP i~ Eczemas, darthros , ulceras chronicas e rebeldes, curam
~ se com o antiRO e afamado Rob de Summa, de Alfredo de _ il Carvalho--Milhares de aUcstados de pessoas curadas. 

.lO:ooosoqo '" Tosse, Brollehites, Astluua 
J:OOOSOOu I n O Peitaial de juruà, de Alfredo de Carvalho, exc!usi
2:500$000 ~ vamente vegetal, é o que 'llaiar numero de curas reune. 
2:000;;000 1( Innumeros attestados medicos e de pessoas curadas o 
1:500:$000 "4. affirmam. 
5000. 000 " Neurasthenia, esgotamento nervoso 
7 ~500S000 X Falta de memoria, phosphataria, con .... alescenças das 

>tE. moiestias, curam-se com o Hematogenol de Alfredo de 
:( Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprios medicas 

)( 	que tem usado e innumeros attestados.
;.E OPILAç.\\ O-~~~~:'~S~~~~,U;~r~\a~~~ eV~!~: 
x~»t'" caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho. Milhares de: 

curas em todo o Brasil. Facil de usar, não exige purgantes. 
A' velld~. em todo .. Brasil 

a)I(M 

~

S 

w: 
"" 

~ Deposit~rios geraes : Alfredo de Carvalho á Cia.~~ 
Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro n 

,"" S. Paulo e Minas:·-Nas principaes Drogarias. "" 
'" nlediante vale postal se remette l)ara qualquer .n
1E. lugar ~ 
!JE )E
,<:s:};li~)()It~~*)lCIIO!!'roXllCdt'W"tIt:)j()I( ii:~A(JII.:Y 

Para t"ze.· !m"s cQmpl''ls é l,reeiso prl 
melro ler os anllllllclos da!! prilletpaes ca
..as commel'ciaes publicados u'O ESTADO 

,'.:--.---  ~ 

)C :~iii:ii~iiiiiiiiii=ii=iiiiiiiiiiiiii= ~ 
)(~ I 

,IIR:f--~l 

, O' 

App. D. N. S. P. sob n. 255, de 17.-IO-l914 

F ' 

ACURA DA SYPHIUS 
e suas manifestações: Rheumatismo, 

Eczemas, Ulceras, Tumores, 
EserophuIas, Rachitismo, Dores nos 

ossos· e museulos, Dores de 
cabeça, continuas, etc., co~segue-se 

infaUivelmento com O 

Ll!ETYL 
O unico especifico adoptado nos 

Hospitaes do Exercito e da Marinha. 


Milhares de curas tem realisado 

~ 

Encontra·se em qualqnB.r 'pbarmania 
-~ A gente e depositaria nesta Capital e no 

Paraná: Fra.ncisco C. Souza Pinto. 
Rua !rajano n. 2, sobrado. Florianopolis. 

VANADIOL 
Licenoiado D. N. S. P. 80b 11_ 114, em 6-12-91 5 

10:' do um p:osto delicioso, E' o melhor fortificante geral. I
Poderá sal' nsnun pelas creallçns fracas e magrinhns, pelaa mo 

ças o.uemicaB e pnllidns, pelas sCllhorRS cnfrnqucddns e nervosas, 

pelos velhos cnnçados e doentes, e especialmente pelos COllVn.

lCSCQntes B vidros é " sufF..ciente pal'a engordar 3lg~ms kilos. 

O V A.J.~ADIOL é o l'emedio alimento, dcscança e fortifica o 


ffI\8~~a~':;~~,SOtOl~'~~:U~l\c::e~~~;a:s~~:::a:,a;;:t~~!i~le ;r~~~~~ , 
as recaidas. 


Nas pharmllcio8 e tlrognrias 


EUa", p. I cOlllmunica aos I 1)~'1 - Gratifica:;;-a
" . ~lU O seus freguezes , upt. galO quem entregar 

que trnnsferm iua casa ccmmer-I um papagaio, que I.lesapparcceu do 
clal da rua Conselheiro Mafra, n. predio n, 9 á rua Deodoro, na re
2 para a rua João Pinto n. 8. (An· ferida casa ou na Casa Comelli á 
tiga casa Waldem!ro Lesage.) rua Trajano n' 3. 

O toillette. --	 Precisa-se comprar Vende-se U111 esplendido'IGultl'l-Rio Precisa-se de uma ma· , terreno para edl 
'-_________-' china de escrever, em bom uma pequena casa, por preço di- car 110 largo Benjamin COllstant 

rninulo, para abrigo da viuva Gu;- esquina da Avenida Trompowski.-	 estado. Ihermina e seus 8 filhinhos. Jnfor- Para ver e tratar COIll a viuva Dur-
sa~~~~~EádU:~e:'~!S ~f~ Rua Conselheiro Malra, 62. mações na redacção deste diario. vaI Livramento , 
Branco n. 20 e outra à rua Cori- ALUGA~SE o sobrado a rua Frecisa-sC"dem empn::na
~banos. Para tratar á rua 28 de r,$.xe@~~...4@·~~:~.."i~Ur1.l 

Setembro n~__,_ ~ Walter Lan,:w ~ {~~~a~~n~o I;~al '-rfra~~II~ea~xor9,~ ~~fj~~ocp1~tod~5~.Ott~a::I~rt~t 
Trata-se a rua João Pinto n. 18. . VENDE-SE uma aranha em

A luga-se :U~aB~g~:~v~. da ~ Noerni: IJaJlge ~ 
Viagens de automovel ~~~~,it~. elsl~do, l1a rua Frei C"t-Par~. tra:a!_co~ José Carv~lho. ~ participam as pessoas de suas ~ Os autos ns. _29 e 91 fazem via- .____


GablDeta de Photographia ~ relações o nasc~;mentoseu~' ~ J~_ CHESEBItOUGH MFC. CO..
=== .". 
, 

~~ filho Rubens. . ~~""_.=-iiii .M~I_'" ·(c..IOUcI"ted) fa~n;. para qU~lquer parte do Es· Aluga .. se ~~~~- Peesê~i~~~ri~~la 
Da~:~?e-3e um, completo ou em ~ Fpolis 21--3--924. , .;C .. llEW fOlK ,.LOiiD'ES MaNlREM 

de - íillI
Preços medlcQs. Trata·se na rua' Trajano, 5. 50l0'A' v~~ EM TODAS AS 'DROGARJAS E ..PHARMAClMt ~ Para tratar com os chauffeurs dos brado. com o agente dos cigar'resInf()rmaçõ~s nesfaredacç3:o. j~~W"-é1!:<j • ~ ;,; -~.......- ' 
 mesmos. 1\Lea~er". Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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