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Caixa Postal. 139 

AoaIKD8"""'"
AlIno ZlIOOO 
8eJlltllltre 121000 

Jornal indeplndente I de maior cllculaçllo em Santa Catharina 
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ôe reis• O Do Phal'maceutico E. A. GONÇALViE8,Jomvi}l~ I 	 .! . Dlplomndo pclo Faenldaa. d. "odleln. do RIo d. Jonoiro o Un1~ •..ó........ ·dc COimbra . I 	 I 
Ác'_loção. Brilhanto:. é o
. .e . 	 mélhor 

ltiII E' o Ideal: é um grandioso patrímonio legado a tbe- especifico para as affecÇões capiUaret'l. 
" rapeutica dermatologica, SjlOS 20 annos,de acurados estudos. ~iUl pil1tn porque não é tintura. N:10I 

queima _porque não contém aa.es no~ f::~ t~a~~ ~u~~~:!(~~~~ d:~n!::!t~~·m~:~~oe~:a::; , . ' CÍ'iOb. E~ uma formuia scicntiHca do= pel1e e da cabeça: Ulceras, Queimaduras, Empigens, Sarnas, • grande botanico Dr. Graund, llUj O
tii linha (favosa e tonsurante). Ulceras syphíliticas e algumas • segredo foi comprado por 200 _C,'JD·

9 cancerosas Frieiras, Suores dos pés, Sarnas. PanROS do • tos de reis. 
rosto, etc: etc. Indispea9avel aos. futíbolistas e as damas : E' recommendada pelos principap.I 

~ para adhcrir o pb de arroz e esterehsar a pelle. . Institntos SanitarioB do estrangeiro, 
e analyaadll e autoris.'l.da pelos De• cor~~:: d~:~~~~g~~;po;u:~:,aaa ie~~;çã~O:dae :u~:=:; partamentOB de Hygiene do Brasil,

G vão augmentancto, dia a dia. Quando todos a c,cnhecerem Com o uso regular da .L'lÇàO BriI
será o ,emedio de maior. triumpho em todo o Bra~ll: D. Ca- Ihante_:! rolina l-'alhares, de joinvi1le, curou com uma 50 calxmha. uma l'-Desapparccelll énmplotament.o 

... ferida de annos I Temos centenas de curas semelhantes !li • aI'! CRSp:lS e affecções porasitsria~. 
• Adoptada já em muitas casas'de saudc e de grande • 	 Z'-Cessa t\ quéJa doa cntello. 

I 

G clinica medica-Licenciada em 31~5,915, sob n. 91 o SEU maier desejo neste momento é que \seu fi, S·-Os cabello8 brancos, descora


Ihinho nasça sadio c robusto- dos ou griS83.lbcs voltam li cór natu
li Cura da Embriaguez ~~~~~nt~i~~~e~~T~:d::~oal~~:aen~~~~:cfen; • ral primitivo. sem se!" tingidoR 011 


~.- milhares de familias que viviam na maior miseria causada pelo triste vicio. qneimdos.
De V. Ex. depende tudo. O seu sangue é a vida 
desse novo ser. Si desde já V. Ex. começa " enrique~~ App. pelo D. O. da S, P. em 3015-915, sob n. 87. 	 4·-D.\ém o n&scilll~uto de novos 

m;. Hão-se :'::000$000 ao qu""m, com provas, denunc18r 0!4 fatstfiCa.d~ore8 ou contra- ce1-o, elte nascerá vigol'"oSO e crlal'"-se-hll perfeito e cabellOl:l brncos.I 
~ ventorcs, fl, E. ":;ONÇALY1~S & C., em Jolnville--(Santa Calbarina) Eonalll..!t6 listas forte. Pal'"a iste tome diariamente um prato de Aveia ij'-Nos casos Jo calvicie faz bro·
@ de preços a quem as dC8ejar. _ • tar novos esbeltos.e» A' venda em todas as droganas e phannaclas O 6'-09 cabellos ganham vitalida.Q\!.lialker Oab de,. tornam~8e lindos e Red080iJ e "~OH~@@@fI~líi"1l» fK6GHGOOOOOOHOOOO 

. Os modkoS' cons;ldn.m_na como o mais pl'e'cioeo cabeça limpa. e fresca, 
lI.li meilto P" f~ :1li senhor~ que em breve ..,.lO mllu, A _Loção Brilhante:. C ugada pel:!, 
":. ,, ,,6 llorqne v.i forn ecer á cria nça osdeuseis .1,. alta sociedade de S , Paulo e Rio.IGOMPANBlA DE BAVEUÇAO rneOlm, o. ceSll tllrio5 ao pfIor!ejlo deliCIIlvolvimen1o do ..\.' venda em todas "1'1 drogariai:l,
~~~~"1~!~'~~~~~d:~~::Sel:e~~r7':cr~~::!:r~·!:~ p€rfilwiôr,ft5 ~ pUiU Il1t\CHlI'l d.. pTlWelraC U N L-OP I • LLOYD BBA8!IJm· I 	 QUAKER é üe digast:ao mai, r__dI 'lU!! OUITO -.",.1- ordem. 
q \ HI [ .. llmento. I: AGENCIA DE t'LORlANOPOLIIl THEOPHILO G. VIDAL MISSA~l 1II~ll mll~~n~1I ! I 	

c..;". f'ootal l U 

I~: lII~il ~rl:lri~11 ! 	 I ANTONiO GENTIL 
Os alan1ado~ pn cumati · 

t 05 c camaras de ar DU~ · 	 ....mlil1i~-..,,""''''''''''''''''''' .".~-,::=-""'_.......:. tlio;,'~~~:~,I~~~~~I:~~à~,:: 

1.0P, ~Jn prc fc:r idQ", rei;! 	 ~"ltiYBVll5l'IEII~~'1#_l2i.'i' ~'ià!iJ~~"itPR'Ifi1~tt&'~~ nhados, sobnnhos e pwI

O Licença n. 511 de 26 de Março de 1906 ii mos do saudoso e sempre 
por te iem mil ior ~::' IJCSS tl 
Til c el asti cidade. 

:. ;;'" ;<: ra:;de durabllidaoc, 

Uornte. (iJ A.tacae a tempo a il)fluen;m I ~~~~r~:~,A~~~'N~ ~~nt~I'd':~I~,~: 

A grande cOnlia nça de E' esperado do, nú dia I Sr. pharmaceutico Eduardo C. Scquejra~Pelotas rente, conv!dam a todos ~s pa· 


que gosam l: devida a in- 16 do corrente: segUindo d~pOls _ hnmensamente gt ato vcnno trazer tamben~ o meu con~ rentes e amIgos p<ira asslsttrem 

para.Paranaguà, Santos e RIO de i tingente de provas em apoio da e::orme fama que Corre I à missa de 7° dia, que pelo re~1\Te~~~llg~~\;~l fal~~ i~~~ Janeiro. ~ ~, sobre a elflcacia do -	 pouso eterno de sua alma, fazem 

do;, . 

Nn :~lt :m () p:(i;.-a de tii 
 va~oer~~b: ~~~~a~ir::.commenda!1ó. Pcit~l'ai de ~ngico P~Ioteuse .IM celeorar na proxlma segunaa 

ri~mo São 1·' 3U!iJ-llibe irão P 1:_ .. Tendo adoeCido degnppe, desapparecldos os sympto- :. feira 16 do corrente, ás 8 horas, 
Prf'to-S1'io Paulo, os pneu· T' - .. mas agudos dcs:;a molesU;:, ficou-me uma tosse com algu- ~ na Cathedr-ll, pelo que lhes :m
lJl<Jii (; iJS OlR~lJ)r 10 ;;;,m abatInga ma f'.xpectoração. que mujt!J me a~orrecia. Emba~de fiz uso tt teclpam os seus agradecimentos.I

Chegará brevemente, d~ !10rle, de ~Ivcrsos xaropes e ehxlTcs peltoraes. Desanlluado?cla " Prevalecem'se da opportunida
t('nd o obtido a l..íELi--iO;, regressando apoz a sua. mdlspen· naeldade da tos.se, por "!cro dcsc<lrzC? de conscJenCIa,.3 • de para mani!(!starem~se agrade-
classificação , pois tiveram 	 ~~~~~íS~~meorRiO~ara ltaJahy. $10., ~':P:lc:,~:l:s~geO~~~nc~r~~~ d~!~oto:;ul ~~Iei~l~~gd~ "cldos aos que pessoalmente, For 

u s a d o ~ c'n 21 ilutomovcis, 

a porcen tagem de 22, í·1. 
quanno ouiras marC3S ti  Recebe cargas, encommtndas todo re~tabelecido em pouco tempo, antes de findar o l' telegr~mmas" ,artas e cartoes)I 	 I

e valores pelo Trapiche da eia. â vidro. Es!3 ~ a verdade que aucforiso-o a p1Jblicar. lhes ttm envudo pClames.veram i7, 3 I. de pontos
l,err:lidos em accdentes de Rita Maria. Pelotas, 20 de outubro de 1922- l\Janoel Ralreira -"7 

pneus. NOTA-Previne-sea quem in-I FIlho. Vende·seteressar pesaa Que d'ora avante CONFIRMO ~ste attestado. Dr. E, L. Ferreira IAgente EDUA:5'JDO HO.RN 2::~1::::, sge;~3:rA ~~:~~r ~rbg:d~ d80Ap'~W8J~i[mDEr~~'3~~~ÉLOT":NSE vende-se em Vende-'j~ a ca~a-;' li da Rua Mare
dos navios dessa companhia. me- todas as pharmacias e drogarias de todm; os Estados do chal GUIlherme. e um terreno na 
diante' o pagamento de 10$ que Brasil, Deoosito Geral: DROGAR,IA EDUARDO C. SE- ... Rua General Blttencourt, 
será comprovado com o tall10 de QUEIRA-f'ELOTAS. ~ In.formaç~es com o sr. phamlJl • 

ingre~so que lhe fornecerà a agen~ Em Curftyba na Drogaria Etzel &: Siegel, J\r\inerva, André D ceubco Hellor Luz. 
cía~ de Rarroi, Danielviez &. C' J c etc. Em Florianopolis: Hoe~ I: === 

-AVISO: Todos 08 navios da Cia. pke, '" C.. Raulino Horn &; C., Rodolp~o Pinto da AI 
que esealarem cc:st.o porto, fa~ Luz. José Christovam de Oliveira, etc. Foro Joinville: Hen- O uga-se 
embarquCIJ d. paaaageiro8, cargas e rique Jordan &; C., etc. A casa no 50 da rua Bocayuva 
:DRi'=.mM~~::, ~:~.::::.da Cia. OOOOOIUltoao.oorao eCiOOOOOOU Chaves na mesma rua n' 86. 

InfonuayÕEl8 A Praça 16 de Novem· t~;;iiiCiOQCiiiiiãiiiiiC~KiCiCi~ 1."el'rcnos a Venda 
mulher, ou da criança I•.. õi?ÕtL ~I~;~:~: llw:r; tl~a Chacara Paranbos 

\ ._. Traz grandes prejuízos na vida do homem, da bro D' 1 8obn.do, telephone D. 7, 	 Vendem.se lotes de terras na ano 

2'-0 corpo enfraquecido está sugcilo ti. contrair uma 
molc"Ua grave ! I! . LOYD. 	 A Casa Civil e Militar JOl!r::oJcl!~~escom .. ,ooslruclor 

3'-Cuidc de sua saudc fortificando ·se e evitando maio

res prejuízos. -lJE


4·-Para restaurar as forças, e ~anhar bem estar deve Moveis 
usar apenas:; vidros do extraordinano Vanadiol, recon LÉON SPIVAK Ven~em · se á rua Bocayuva n' 
hecido pelos medicas como o mais encrgico fortificante. 2õ. 

5· - 0 Vanadiol é usado diariamente por milhares 

de ppssoas no Brasil, Argentina Chile UrugUl:l.y e America 

do Norte. 	 Salão de costuras 

6 · - - 0~ homens, nilllheres C <.rianças, podem usar o No rila, J08.6 Voigan, 2 aeceilam~ 
VftllaflioJ em qUAlquer cpocha do anno; não tem dieta se, por preQOI!IDooic()5, alumnas pUl'U 

e é dc um gosto delicioso, I\pl'reudllr a C.OSCI· I! tklhnl". 
7· - A classe medica prefere rc~citaf o Vauadiol por


que 5abc que o Vanruhol é posllivõl.mente o melhor dos 

fortificantes (:nnuncla(i()S, attestóndo isso a sua grande sa

hida, sendo usado em quasi todas as casas de familias. 


S' - Seja pobre ou rico nilo dcixe para amanha o eul

dado pela sua saude, um dia mais será tarde e o arre

pendimento mu ito maior; porianto, compre uni vidro do 

maravilhoso Vanadiol Cfaça experiencia, 


A venda em"toda parte 	 Chegou ~1l:l~toPd~aG;~~~: 
sio, D& Vasa Souza. qM vende 
por pl'eço vauUajGso. 

SENHORAS 

. ~.r 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Vendem.se
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o ESTADO-Siobba.do, 14 de lIíIar~ de 19:.5 
b mr re 

E' mfalli vai para 
expellh Crt vermeB 
(lombl·ig:.s) Kola Sool 

A' yenda em 'M31 as bOa pharmadal

LIo. D. N. S. P. em 24 d. MoIo d. 10(8. sõ6 n. 74. 


-C811a Jury sen.saCional na jO caso do sr. Edmundo 
, , Laguna BlttencourtÀ lição alnet-l

: _ Rio, 14. Os jornais noti
" _ _ o ' '. ' . . ... I Laguna. ~~.. Realbou'se hon " ciam o que, tendI) o sr. embale 


; ' . - ~ 1:.., . \ te,m ~ pri:Y.ej~á , sessio de j"ry, xador do Chile solicitado 

O que nos cumpre estudar na jem assegurar o segredo, que .0 opara.lulgame!1t.o d~-, ~r, Tcb,ia'~ passaporte para o jornalista 


orraniuçao dQS grandes paisc~ v~tante , é freq~enlemente proht-I XaVier, YXOTlcldil. por q1i.:e~_t~o.. ....de sr. Edmundo Bittencourt se 
rnQdernos n20 e apenas o aspecte b~lIIo ode, por qualquer lorrt,la, ~s~ I hOilra, . ;, .. ':.. , .' ausentar do ais o Ir. mi-
decorativo o apparato externo a slgnalar a sua cedula no mtulto I Orande numero de senhoras e 11 · d E p .' . f 
·fachada das suas instituiçã~S. -:le ulterior identificaç:lo. E' pro cavalheiros affluiram ao forum. rustro 0. xtenor 10 orm~uI 
Imporia-nos principalmente coma, ~I~jdo aquem quer que seja sü- f'Jiman,do 3. SeSSã? mais conc~rri-9~~ o,d.~tector do -CorreIo 
prehender a essencia e o espirito IlicItar o voiante q. ue ell~ m.ost!e da, ate hOJe havida nc!ta cldao- ~,a Man'4iL__. poderá considC-1 
das ínstit.içOes que Vamos copiar com..~ ... :~~~ou;.. _os _ "!~saCl~~ o. ~a~ Ide.&. __ ~ ~L~' ~ , I ~:_.. .. " " ~ rar-Se am '·li berdade dentro 
do eSiíí"j~i::ro· pro... v ..... v.::o ....11; fcv\:la r t.:1:)1I1U"J .L ... y'vliiv;'vr, .. .?, u.............,d'" vC' do Brasil .Dio carecendo de 

Porque adaptar-lhes kpenôls a votanle asslgnalou a slIa cedula; lo sr · Antofllo GUimarães' Cabral, ..' . . 
decoração externa- í falsificar" 7 as cedulas se exige que sejam que. ~om intelligencia e ~r~or. transportar-se a?,cstrangelro 
lhes os intuitos • desconhecer- Impressas de forma a nã" pode· proferiU trem~nda e forhsslma a fim de por en:t , Seg~ro a 
lhes as hmcçoe's, é mutilar-lhes rem ter distinguidas uma da~ accusação. Porêm, os juizes do sua pessOa. f .. :.'. , o 
a estructura. outras nas mãos dos votantei, a conselho de sentença n30 se.con· Os jornais applaudem. a 

Ora 6 f b segredo absohõto na votação t:vj- vence.ram da peça accusalOria. S I - d dO , . 
Ame/ n s omos u&~ar Ra t~ effectinmente uma grande sé- e~ v.lrtude de brilhante e cons- O u~ao a a pe O govor~o
estrud~arado ~~~Iet a /ab~ca o~ ne ~e ma.le~ c~mo sejam a vio- ClenClosa d.efesa . produzida pejo a es.e caso. 
sas i f ar I ec ao ca a~ nos lencla, a IOhm1daçâo, a venalida talenlosa Jornahsta e provecto - 
conSti~~cli~n~~~~e ~ns~~~~~~:~~ de, a corrupção e pressã.o por advoa:ado s~. dr. JoJão de Oliv~i- DESASTRE 
24 de fevereiro de 1891 é Intei- part~ de. patrOes ou orgi]n~zaÇOes ra, e profemam o seu "vere.dl~- Quando dirJeia, hontem. os 
ramente modelada pe1a da Ame- parh~arlas, o medo d~ ndlculo 11U,"· absolvendo, por ~naD1ml- serviç'os de distens.:!o de um ca
rica do Norte. Nós repellimos as e Odl.O~, ou de pe~segU1ç(íes com- c!a1e ao dr. Tublas XavIer. b'J de aço da -Ponte Bercilío Luz, 
instituições politicas da Euro ai mefCIrtes. ou sO~laes. - .d.e fac· ~~ -- o sr. Dkk Slínett. feitor de 
propositadamente deixamos Pde !O todas.lOfluenc1as coerCitivas e ~!rE3-M~E:3-E::3~~~ .,bras, teva, desastrc.samente,uma 
instituir o parlamentarismo do ImpropC1~s depend~ndo de se sa- ~ IUO CLUn- cigarros chies f perna partida.
Velha Mundo, para adoptarmos ber a altitude pollt1ca do votan- (Ljz~s-On,cg) O sr. Stinett foi recolhido,lol::o 
i~te&ralmente todo o systema po- te. fi , lUIS'1'URA FI,OI... DQIUO" após o desastre, ~ um Quert.o• 

hUco que rege a vida america , A eXlgen~l~ de que ,o voto se- ~ H.romatieos C saborosos ~ reservado do Hospital ,do Carl
na l em todos 05 seus detalhes. Ia por el$crutllllO h:m sldól geral- ,~ D. eM dade. 
Fom!}s I.á . b~sca.r o presidencialis· mente ?~:eita como significandu PI Os Clga~!~sNf~~~~~(lJUbH.' (fJ 
mil, a dIVISa0 tClparuda dos pode. a nece;,Shhde do sei:redo. Ape- ~ . ~ Gro" taiei9ta.-~io, 14. l~
res. a tJrganizaçãodo judiciatifl e sar de que () e~p~rito ou intuHo ~(SemCOlla)COmpanbfaSan1ti formam de M!!.~c Que a e:reve 
mais dispOJsitivos fUf!d.:::m~ntaes. geral dI! escrutlnlO não pód e dei· 'el-y.(iE3-~~.~~2Y..GI do, melailurgicns fasci'itas abran 

Mas, como adoptarmos todo Ixar ~e ser ü SeU s:::gredo, a ~A' _.- ge toda a lombardia, mantendo
ess.e systema politit.;o e repelUr- tellçao dessescgredú, c os meiOS .A. medidll propo~t. p610 SODa- se, porém, os paredistas em afi
mos e ieu espirito ? Como er- de prr:serv:al-o ~ão ~ssumptcs de dor Sampaio Correja.-Río, 13. tude ordeira. 

guermos aqui a estruclura mate- competencla legislativa; e ca mpe- O 5r senador S8mpaio Correia 

tt-rial da Constituição americana te o a ,uma legislgl~ra orientada concliuu a S"eri. dI! arhgos que o 

e i'epellirmos a sua alma, a sua peloomteresse publ1:o o pôr em vinha escrevendo pel' ca Jorn;!l" O protoeollo de Gen~!tr=. _. q\ pt'este-a do 

essencia, a sua substancia, o seu prallca a prOVIdenCias que me- sobre as obras contra as seccas ~ ' Rio, "4. Noticiam de Genebra ,':"\ U ~') oI) 


espírito, a sua idéa capital, o I~O~ garantam o intuito d.a cons- defendend" a medida qUff âpre~ que na ~ltima selalIo d" conse~:1 Te'eorapho

fim para que foi ella instituida? IItulÇão, fazer ta,es reglll~lI1entos sentou ao Sunadu para a venda lho daoLiga das Nações o repre;,' , ;J 

Para que foi feita a Cuntituiçao que entenda mns convlmentes a do material ali existente. Aftirma sentante da Inglaterra sr. Cham- 
americana ? Para organizar o go. prelervar. o s~&redo depQj~ ~ue s, $. que não teve o sentimento b~,Jain propôs o adiamento da Um cODlmcEciantc desta j:lra .;a 
verno do povo pelo povo. De q.t! o_voto fOI e':flltlldo. Uma dlstln~ de prcjadicar o Nordeste, mas, Gtt O . IdISCUS5~O do protocollo ~e. Gene- leve a bondade de nos mOStrar 
depende o governo do povo peln çao a respeito do segred? .é fel- sim, d~,mtru dos nnssos reclUSOS O~S flllan.h1as h18: lIIIeclarando ter venflcado a Itr~s te. lee:rammas p;1ssados drl 
povo? Das eleições. logo, no ta ~ntre votar por escrlihn10 em nnanceirol, exeCular um pro- U LJlt U, V ~JTd-~retaoha que o mes.mo era IRIO para cá. e aqui ch&l:ado~ 
valor e que está a verdade do re- elol!lçOes geraes oppOSIO ao voto gramma de defe5ia dos Nordestí. macedavel 305 s.eus dommh,s do com uma demora verdadelramen 
gime Se o voto nada vale o re Viva voce nos corpos legislatí- nos Cnnha nanifi!l dn mllll ~.ana~~,. Au~tra!la, Nova. Zelan- te pasmosa.
giílill' tambem nada vale. - '.'os. Neste ultimO caso edest!ja- • u,,~ .. "J~ .... - ..~ ata, j\fnca UI) ;:)ui e lndlã. I Dois del!e.s! taxados. respect i-J 

Para que o vaiO tenha valor Ivejo que o voto do. individuo sej! Pharnlacia de Plantão De~~ri~~:gt~5 ~a~:~~~~l~~a\r:~~ - - vamen{e, nps dias 3 e 4, sà cfJe~ 
e preciso garantiõ a independen. obJecto de cOlllheclmento publiCO, Pubiica em i4 de Fevereiro de Entrevado ,garam aql,Jl nQ dia 9!! I 
cia do eleitor e impedir por to- emquanto no primeiro o resulta' Estará de plantão, amanfiã ' a 1~Z4 sob n. 24l4. Seis mezes entrevado numa I O~!ro, curgente·, po;talle no 
das as formas que elle seja çoa~ do contrario ti preferido. O sys- pharmacia popuiar, á Pr8ça 15 D~positarios Pharma:ia Rau- cama, prejudicado nos seus nc!~ Ril~ as 16 horas do dia 7, so lhe 
gido, molestado ou incommodado tema de valo por e~crutinio tem de Novembro. liveira. g()cios e' soffrendo l!orrlvelmente chego~ ás maios às 21 hflras do 
de qllalquer forma, 'iido geralmente adúptado na In· REMEOIO NOVO E SEGURO levou o acreditado negociante em dia 8. Isto é, .vinte e nov~ horas 

Logo, (J que ,na de usencial glatirra ~ Estados Unidos. emE~~! :mE~el,~el~I~~~~~~I~:~:~ Po~~e5, Esl~do da Ba~ia, sr. A- de~~~ J~~mmentarios. 
para o regime é o vote secreto, ~A vlJlaçto do segredo púr 'te 8or~eios Limitada. A olnpaçíio da ZOMB de Ce- qU.IlJno Rodrigues da ' Rocha, que _ _ ' 
j!;l" é, um systema completo de ~ei~ ~e slgnaes distin.ctivos cona- loata.-Rio 14 A commissãe de ve1U a se curar em pouco tempo ~ , _ 
dispositivos que impeçam matc- t1tuJU lima das mal!t fortes ra- Diplomacia'da' Camara dl)& De~ com o -Antiiab do dr. Machado. a>.;[~IJ"'~~~w.(\}~; 
rialmente o eleitor dC$er incoll1·lzoes para ad opça(J de 1~ls re.!~u- Moção de couf)ança -Rio, 14. putadlJs, de França , dicidiu ana- --- ,~....-eIO'" ~ 
"!orlado por quem quer Qwe seja. lando a cedu.la que.:m muitos COmlndlllCam de Roma que a nimemente dar parecer favoravel li. BRode do sr. MUS80Jhd. _ .... w .g .... ~~; 
ComI) no jury enlreguem:)J , casuI "ão ate espeCIficar em to- Camara dJS Deputados, depOIS á continuaçãG da occupaçâo da Rio, 14. Dizem de Roma que o :9 O melher tonico·depura. ~l 
consdencJa (103 elcilorc& a solu- dos Oi detalhes a cbr do papel, .ta .votaçâo,d~ pr?posta orçamcn- 20na de Colonía. governo ferneceu uma nota offi- ~ tivo pal'a. CrCf\-llçn3, :v1ul- 'f; 
ção dos nossos Pllltos eleítorael. a formula da cedula i a ma~eira tana do mmlsteno do Interior, o dai á imprensa desmentindo ca- ~ to . ~.J.. 

Nos, que tudo copiamos da precisa por que .será i~lpres~a. ~pprovuu por gra,~de maioria O 111. me~~;dr. Domín&os tegoricamenle qu~ seja grave o ~ a e pessoas ldol'lt\S. (I ~ 
Am€rica do Nones/') n<lo cQpia ' Como consequ'ncl3 mUItos Es- ("""'.~ ~:eç,~noo de coJnhança no ac- Pinheiro, residente no Para, fira- e.5t~do de salolde d" sr· lt1usso· ~~i!Y.(j~~~y~)'}~W-~~ 
mos o espirilo e a essonda do I~dos adptaram o oq~e oé conhe- g. gança. declarou em altesl.do fir- 11m. o I 
regi mç, Islo e, o V010 secreto cldo Cêmo voto úHIClól.l Impresso d 5 d d 9 C t O tI i 
como o praticam riiorosam~nt~ ti custa publica e sob fiscali za· Inlposto 801>t"0 ho- ma o em e Agrsto e.l 11. In&ealilt frio.--Rio. 14. Noti- eu 1"0 :lo, lar Deuse 
os ame!icanos. Çao do governo. E' geralmeni~ empregar com rea proveito em de Letl'as 

A encyclopedia juridica ameri' prohibido receber e contar votos Rio~~~:ro~~al!e~!'O~adrid ~<J~il~~i~o::~!~~~~r~~!d:1fh~i:~: ~j:~pe~~a~:n~eQu:a~~e!~ad~a[~~:~~ 
cana ;ntitulada -Ruling Case não preparados de accor~o com que o governo promulgou o Es- Chim. Jo:io da Silva Silveira, està reinando intenslssimo frio, Em s~islo o:dinaria reunem· 
Law., .0 célpilulo ~Eleclio!1s. os re~ulamentos, e as leiS Sã,o t t ( P . . I . d . não commum na quadra actual. se Imar.hl, ás 10 horas, os mim-
diz o seguinte: e~pecléllm enle. severas em prohl- a u o rovmCl3, crlan o o Im- -- bros do Centto Catharinense de 

"Não obstante o caracter geral b,lr o, uso de qualquer .mozrc~, pO'5to sobre os hom ens solteiros . Não é .:onve~sa fiaria, é a re~ letras, em sua s6d"! á rua Tra
das disposições constlluciona~s sI2nal,sy~bolo ou ou~rv. dlst,lIIch. alidade: a Jo;mpres.(~atharjn.n8e Uevolve-se O dinheiro Jano, Sabemo. que comparecerá 
com referendas à maneira por vo que sirva para dlsungtm um lla.n.l0 preca.torio de Sorteios Limitada cobra a quem fizer uso do -PEITO- a sesslo o nove membro do 
que deve ser feito o VlJto, ha voto, de o1'tr~, na.s mãos do vo- Zj:500 de mensalidade e paga de RAL ROUSSELET. e ,não alcan- Centro, dr. UI,.lses Costa, !l1
ce rtos principias quasi wniverlal- t~'nre. Ta~s dlgposlç~es são c~n- O bando precatorio. promovi- facto 5:000$000. y2r o resultado desejado. Mais de cr~tario 'do Interior e Justiça, 
mente expressos nas constitui, s~d7radas ~ecl~ratoll.as do pr,"' do pelo Athlet. Club Florianopo- 0.000 pessoas completamente c u Devendo ser tomadai delibera
ções eSladuaes. e certamente ClplO constitucional mherente ao lis e que devia perc(,rr,e!" as ruas GLAXO [~:::teesTa~~ue'iVi~:cl~od;a:~~~i'ô~ 'çGes sobre assu.mplos .de .Il~ imo 
considerados universalmente co- &ystema do votG pai escrulinio, d" cidade colhendo donativos RAl ROU5SElET. em todos os ponancll, I dneclona solicita. 
mo o fadar essencial de uma o qual <k:ve ser imdolavel, seja em favllr das victímas da expio- casos dé TOSSES, 08 dos mais por nosso intermedlo, o compa~ 
eleiçl0 perfeita, e vêm a ser qUI va não declarado . Ma aURencia sao da ilha do Cajü, ficou adla- LEGITIMO eminentes MEDICOS áUestam ser reeiment. de todos os consocle•• 
a eleIção seja por escrutínio e de uma tar disposição todos os do para o primeiro dia de bom o .PEITORAL ROUSSELI.!T. 'queL t 6 0·00 
quP, o segredodoescruti:1ia seja meios mediante os quaes Oi tempo o a a . : sup~ra a todos. Leiam~.com aUe~~ ,,~~ed1co legista 
preservado como uma sal 'Jaguar- Chefel de partido podem ,vir a I ~r~~~~.f~~ij~ó G~EI~~RKt~~o~ _. Attes.to .cin fideme~i.ci:»qu~ .te-
da da pureza das eleições. distinguir os votos nas mias dos NA PHA~AÇIA USSELET., :,' sem ',qúeNos ((arlá ,nlIO apphcado em, ~I~ba cll!l!C!l 

"~ste segr~do para satisfazer vutantes e assim determinar se V· r . S t A·;" ':f~:c:',--:t .. ·~ h" / oútro , qualquer ~, que Ihei" de '- 'mah;-,n.ºs:cas.os de mole.st!as > syphdltl
os fms em vlsta l deve acompd- elles estão volando cOntra (lU a .otos nAo preparado! e . lmpres- I an O DOS In Olucrbna venda :'-0 que ~ estragar:J, ~ o ;EII:~m ~e, Inhamc'" cas e~d~ peUe
nhar o votan.te em todos os pas- fallor, se consideram contra rios so~ de o accord~ com a ler devem , ." .: ",: i '. .. '. . ,vosso!estemago e"sperdiça.ndo':voS:- ,G<fulart/~2m cxc~lIente.s resu1t~dos 
50S neceS5anos pira a prepara- ao espirllo das leis, tanto mais ~e.r recusados al~da_que su~ re- . "" ., . . so --dlnbeitó.. " ' !<, . J· ·E por ~e~ verdadc , pa~so e firmo 
ção do seu voto, porque s6men- Quantp laes melas tê:1dem a of- le1ção possa prejudicar eleitores Ap. D. Q. S; P. sob O n." 165 o presre~àr8xi~íanÓ':' d~ i..efuos 
te desse modo elle póde ser li. fender ft intuito de asseg.urar o I~nocentes de QualQuer falta pos- ..' __ DE - de 18-3-1914. o Medico leslsta d" I"ollclà1le Ml 
bertado da intimidaçao, de in~ .egredo em virtude do qual foi slVel. E.ntretanto;apesar dos duo J; .::' ~··d D • nas. · .'. , . 
fJuencias improprias l de perse· lnstituid& o voto por escrutinio. ros elfel!os as. -v.ezes re5~!.fan .fes, • lI:~ o e .l'ana AI pr81l.... eleJçie. alemll. App. D. N. S. p. sOb : n~'" Z55, 
guiçOes e de animlJsídades. Quan. Com o poder de estabelecer os de t~l. mterpretaçã~ . da ' lel. uma, -'Rio, 14 Dlnm dê Berlim qUI de 17-IO-t91!l- " ~ .. . 
do o conhecimento di! como el . conven ientes dispósitivos quanto · pro~lblçaO de.ste cara~ter deve:ser ' .•\', .i"Ií'~encla Itlml. Rio, 14 . os leaden eonservadores escolhe- 
le votou e segredo exclusivo do ao escrutinio,a legislatur.a p6~~ estQflctaIl1e~te ·ent~ndlda,. - Informam de Berlim ql1e o sr. ram o sr. Jarre~ para st!.u candl· AapnPAhBDSãO da adinãn de um 
volante, a não ser que ell e me,s- ~ecretar um regra de ,evidenCia , uando . t~dtrS os palzes mo- Sir.nons, pte:loidcnte da Alta Cor- dato 1 prelldencia d il Rcpubllc.. t""'''' Y 
mo quei,ra divulga.l-o. então está pela oual a ,fraud,e ,em utTÍ~~se d~fn~s se.!l1,el,hanlemente adop· te de Leip:ig assumil1 inl~rlna- nas el~içGu de 29 de ((trrcnll. Jornal 
o eleitor inteira rl1 ente .protegido, particular será co-"clusi\'amente tam _preceItos rigorosos P;l(êI mente as luncçOes de presltlcnte Os centrislas vol.ar"-o 110 cx· -A polieil de E!traaburco se
• U~ : . r ....hone., to voto . d ... . ~ab,e.,ec..idá.;,s..em,oin C '~fa - ,acautelar o segredo do voto, ná(J da Republlca. chlnceller Ir; Alaex. qUI.tro" a cd lçlo do diarloHV ,e....e .. . Pb . e e . hgar , no- , ca~ 
se~,obtid~~, ; /: , . ~ ' .' ctoi'see:xistiu}lU nlo, e ql.l~nao é vcrg'Jnhoso que nbs mante- Na sessao do Refchsl'a o sr, -- tbonco -Der I!(utlter., por hlver 

Leil ' severas tém'sldo appro- uma' dllliposftao dlstin'ctamenle nhamos eternamente esle regime, Slmons prestou juramenlo. A ce- A ElllpreJIII CatbarlD('lulfI de publlcade I clricalura dt U.uiot 
vadas em dlfferenles Estados pa-\ declara que votos, contendo lima leaalmente secreto e praUcamen· rlmonia. que ie revestiu da maior Sorteloll Llmlt.da avisa aos seus de f.~ sobre os clduere, de fiuas 
ra chegar a este resultado e ts- marca dlsllnctlva sobre elles nlIo te escancarado, rcglme que cu· gimpllcid:tde, assistiram os allol prestamistas, desla Capital, que vlct mas dll delordena ... Mar. e
tal têm sido t::eralmenlt luslen secJo ,ec~bldos ou serJo recusa ' mulou noch<ios I anarchla poli, funcdonarlOJ do Reich e nume- nao tem cobradores. As mensall- lha. empunh.nde um rev?her fu
ladas pelos trlbMael · TJo cu1- dOI tIl d1sposlçllo ~ considerada tlca vigente? • rosas membros do corpo diplo- dadel devem ler pagai no St:U m:r~n~et ~:\: l~gen~a.•A cui
dado... lem lido .s 10illhlo'15 p.remplora. nao e.empllficatl... lIAIIIO FINTO SERV.I. mallco ..trans.lro, ,.crlptorlo.' r.' JoJo Pinto n, 4 ' eÓlvrr,. , n • •• o ..o. ro
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o- IBTADO-Sabbaélô, 14 d~ Março d~ 19~ B 

, -~" Eduardo Horn, 

Santa Catharina BrasU 

Matriz-Florlanopolis =~:t Filial...Lagunét 

CAIXAS POSTAES 39 E40 o~o ._. . CAIXA POSTAL 30 

Endereço -Telegraphiçq T R r ';Q ?}O 
CODIGOS--A. B. (} 5a ED., RIBEIRO (T...o ilÍ~",~ ~BOBGES, IIA$eOTTE E PARil!CULARE8 

..~" (o1t\missges- -~oitsitila(jiões o~.. 

IV~!;~S~,2ar:IJ.,~2.~~: =n~~:n~~IJ.~p~~~sucar,xar- \ 

que, Louças, Ferragens, Assucar, Sardinhas, Soda Caustica, Ca-, Feijão, Banha, Café, Fl"Uct.as Verdes, Couros Seccos, C(~ra (I'Ahe 
11P\la, Papel -elc. etc Ilhas, Crina Animal, etc. etc 

AGEt.TE-The TI':l'os (ompau" (SonO i America) LiMited; Pm'eh'a ClI7'uei'l"o & C., Limitiula (Companbia Commercio e 
!\avI'gação): L10yd Atllll1l.ico-S. A. de Seguros (SI'gul"osl\'larit-imos e terrestre,); Tlle Studebakel" COI1J01'aUon of America (automo
!:ris S/ur!e{IO!.-l'l); W((l/c/" ,~. C. (Material de toda especie para ext.incção de Incelldios. Machinas de desinfecção Uaylon); A. Thomas 
& C.. Pari~ (AutomoYl'i" Delallay!'); fompanhia Usina.~ Nacwnae.~: lompanhia de Navegaçiio "Ken Steamship Company. Inc. (New 
YOl'k ); liw !' l"iCOII StNIIIl.,hip Af!('I/(T Company; Companh'ias F1"an(:eza.~ de Navegaçiio "Cha,.gen,.s llénnis" e "Sltd Atlanti'llte"." 

.l\~elltes elll todas as principaes cidades do lnundo 
G ~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Z~CZ2~~_~_~~~~~~L22S~ 

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1919, 

IH ll} o foi. 8 iir:o<, V iUYH 8 :ihr . :ira· .."'.,:, }Qlhos. 


Hio de Janeiro 

''1J Peia pres€"nt c, cun!pto· o dever de ihes com muni

( ..Ir u c.: trabalhando crn se:rviço ude das o bras de Ipa

!"\em <l, fui accom mettirlo de um f orte ?'i'sfriacto que me 

ataco u sobretudo a larynge. 


l'ais bem; aconsel hado pt!() seu d lg'DO auxiliar Sr 

Itarr ar F. de Mello, use!, apen;1 :; ulIla garrafa do seu 

" reparado 


VINHO CHEOKOT ADO 
rcsta.belecendo~me inteiramen h:, tendo \idtado ao meu 

primitivo estado 


Para provar, minha immorteooura gratidão,envio. 

lhes minha pholog raphia, aulori,an do a sua publicidade 


1!eço vcni"l para me fi rtr ar. 

De V V SS, amigo altento e criado 


Firma recOI,hecidá UartyJe PoubeI 


ANTIGAL
_n..M.__ 
PO»&1I0.0 AJIITI- .YPJlU.ITIOO 

\ 

* *' * FUI'-JUrçÃo DÇ' -r,~( P~V~ .. '* .. \ - ~ i **',* CiEF'OSfT0DE PAFEiS .. * .. 
BTEREOTYPIA E GALVANOTYPIA PAR,AAS ,A, Rt'és GRAPHICAS 

DE~pSITO DE t-AACHINAS E FAB~ICA(}E CAF(rO~SDEVISIT~: 

MA"T"ERIAES PARA TYPOGt~~::I~AÇAO ~~;~~:RCIAE3 E MEMORANOUN-Q 


\ _.......... TIILIO"A~HIOD 
fl.LaP'HeIIW67, RUA LAVRADto, 67 C:."TR:.L. .... 
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83 o ESTADO SabbadQ, 14 dé },flllço de 1921i
B 

STUDEBAKEB 

..JA ViU? 


Jb:amine os novos.eins1J.peraveis 

automoveis STUDIBAKEIl · · . 


Reunindo todos os aperf~i~oamentosmaismo

dernos, os novos automoveis STUDEBAKER, 


çonsiiíuem a ultírna palavra, 

a grande sensação 


do mundo automobilístico U 
Os 1)0\105 aatotl)o\1eis Studebaker bateram o 


record de vendas mundiaes 1'1' 

Na semana 	em que foram expostos, nos Estados 


Unidos, a Fabrica vendeu 


9.700 automoveis! 
EllllilZUI clm I nu ainnlirl , , , Ilm~rl IIZI um "~TUDmKER" 

O Agente I(DUAJU)O HORN 

; Escleve o sr .TOSI, Galvãot morn
dI))" em SAnta Barbara (U' disiricto de 


. Silo Uh.bri~l) : 

I Solfrenclo h(\rrivelm~nt(' de Sy

philis, c llf~gando m('srno a ter per 
,li do o ca bell C' , usei) sem r(,~1l1t.l\tlo


Inen hum diverso!! preparado!! phar~ 


nH\Celltl~I}~. Já SAm csperan:;a se{:ui 


t o ".,El.HOR PARA TOSSI:: E OOENÇAS 00 
PEITO - COM o SEU uso REGULAA : 

1.- A lo s~e cessa rap idamente. 
2.- As gr1ppes. constipações ou doflulIos, cedom 

e 6::0 m t?Has ;rs d ore," do peito e das costas. 
3 ." AlJiviam·':ic promptam en te as. crises (afflições) 

dcs aSl hmaticos e os acce.zos da coqueluche. 
tornand o- se mais amplo e suave a respiração 

. 4.- A. bronch ites cedem $uallemente. assim como 
as inflammaçôes da garftanta. 

5." A Incomnla, :l febre e os Sucres nacturP'lOS des'l 
8ppsreceni . 

e.- Accentuam- &e as forças f! normalísan'r·s. as 

;'J::"~~,~;: ..11~ 2!'.C~~.~~S~l!i:ar~~~,i2!;(~ 

"Creme Zaira" 
m:S'fAUHADOH DA m:LLI:ZA DA CU'fI~ 

Empregado com reai vantagem ..:m todas as molestias da pellc, 
fazendo desr.pparecer rapidameute manchas. pannos, sardas, 
:MS~"~~,\8clezc~~v~~~av~1:' tornando a cutis limpa, fina 

Nio é gorduroso, sobre elle pode-se usar PÓ de Arroz, 
Usa-se tambem o Creme "Zaira" no tratamento do corpo e espc 

cialmente das mãos,deixando-as c1aras ,macias e de apparen.cias deli~a 
da. Approvado pelo Departamento Nacional de Saude I-'ubhcn do RIO 
de Janeiro. em 18 de)aneiro de 1922, sob n. li23. _ 

Fabricante: Jm4C P1acido Fontcnclle. Phannaceuhco pela 
f acuidade de Medicina da Bahia. 

flanta. Maria- -Rio Grande do S1Il 

Encontra-se á venda nas príncipaes Pharmacias. e Drogarias 


t)e oo~it:Jr!o ne!=.ta d d;ldp.: Pharma~lR SRnf,o AemdJnho 


.~~I>.\.-n.~~o.\.'\IO,~"óc~ 
~ DR. MED. Ú. MOELLMANN ~ 
~ Formado pelas Faculdades de Genebra e Pnrto Alegre 

Cllnica medica-vias urinarIasBConsultorio: Rua Joao Pinto n' 13 (sobrado), d~ 9-11 e 3-5 " 

O . . , . ' .. _ . _. _. . . ~.~~ ~~ 

o conselh<l de um p.m'l;~o, que mat) 
dOIl tomar <l preparado LCESOL, de 

I;:;~~n~8~~~~~:~i q~;e ~~:npr~I::~;:f'·~_~~ 
J ri ro Bf'11 f! l fe[to m\ ') HQ fez . 

'1llillto V"irl ro , ('fonHf':~lli I 
1 terrivel ma l! 
1 Venho, pl' i .. , cheio de 

declaror cste facto em 
filie soffl'em do me!4tllo mal , para 
cu rad os, ju nto {I mim, bradf'.m: 
LlIcsol! 

Com est.e , iJlllum(';ros 	 1 

CI!BSOS ruidosos tem 

I} Dt>!avel depllfa . 

SOL de SOllza Hoares, . 

rauo como o verdadeirO) 
fIa humanidade, 
cadn, demonstmdn ~8 e 
em toda. l' part(>. Os mais ill ustres 
clinic{.Il nconeclha m o seu uso, cer
WH de que;;6 trata de 11m proc!ucto 
de Vrimeirn ordem, que llOnm fi. the
TO.l'cu ticn moderna. Avult,'u!o nume
ro rle atte!l tndos ct)mprovam 08 seus 
effl.!ito!l. - Arp. pelo D_ N. S. P_. 
em 4- 1'l-H17,8ob 011 .335. (I 

,'. }, 
.. - " "I 
~ ..~ ... 

F:~?a oe~6;~::~í:~~X:S~~!~~ 
[. ~~;111;:: d3f~~~í:~ :~~:~~~'ri~~ 
~fig.:lrlo, pulmõc9 e inte;;tinos.: 
pontadu, !Coquell1che, c(lntu~ 

· sões e outras enfcrmidadeli que 
, ~~t:ci.n::m_; ~eclicd.:aH;ilt!iI~exler"; 
~ . . ( 

~Ufte..$T~~~S~OTAttOS __ 
~ COKYAl!:SCMES _ 

. - ~tJemc~~~~~t'~ 
~.( C!Ü~ -..e!,~~ ~~) :. r.e:d: :!: :-.::: ~O:;;;; . ~ 

_ -" .A.8 mAe. que ftD)I:"-~e.Dt.a.. 
e 	prêciS'2m forlifk.r teus. filhos. , . 

- -o OEVE.I(j TOMAR P RE~~i)lO.,.U.~ . 

VIT.AMlNA!~ 

- ~"'-.; ~===~-:'~,. ,~ 

c..,,, _lh_ ft • ..,.. .." .....af. (...... _o ..... 
0...1.. ooUo_ 4. -.0'(" .U.......1.a ._1. do _:I 


• r;.~ ...,~I ..rmM.le ~ _ ... 
, " HM'_• . :~•• '!OIQ ~~ 
~ pr.u~.,- ... ...., t.n-, 004511.. ,('q""Í-. . ..... __ , ff'«ifU,. 

tca_,_~_\~'-.O~ YIT~~MAL 

OO~ _;';'OC:. i~- --

Dr. A FelJclo dOR SnntoR 
Rio, 26 do Agosto de 1919. 

Caro Anngo_ 

deRv~~~h'btU~I~gU~~~ r~~e:~~ 
brcs de S. Teresa. Agradeço-lhe 
por mim e por elles. porque e na 
verdade "ma excellcnte esmola. A 
verl1!inose l:: um terrivel flagello 
generalisado no nossso paiz, e 
especialmente na classe pobre. E 

quantas vezes é desconhecida ("5sa causa d~ soflrimentos ! 
O VE~MJOL por mim administrado tem produzido mara
'Vilhas, e até quasi resurreiçõe:.=.. Em algun5 easos é suprehcn 
dente a quantidade de 'Vermes cxpf.1lido~ com urnr. unica do 
se, e não tendo vi!:l lo jnconv~niente ou ('..::cidente algum na 
administração delle. 

Muita pJZ e alegria lhe deseja no Senhor. 

(Ass.) Dr. A. l~e1fcl~e~l~~i§~ntoB 
S. P. Pode publicar estes depoimentos; d~s~jo que 

ellC5jn~~~~MfotaRluirsa::~~çac~r~s~?~ At:1 R~:~~~~~~~i-
fugo Purgativo (Salvador das creanças) puramente vege
tal. intallivc1 e inoffensivo, vende~se em todas as Phar
macias e Drogarias do Rrasil. Depositarios: Silva Gomes 
&- Comp. Rua 1- de Março 149 e 151~-Rjo de Janeiro. 
(Bulias em Porfugucz, Hespanhol. Italiano, francez, 

Inglez e Allemão) 
Evitem as imitações e falsificações, exigindo 

sempre Vermiol Rios, de Chrispim A. Rios. 
Lic. sob o O' 445 em 31-3-1905 

; ca~~ °e ~1:1l~~:1:;~~~!:~~~ O'.1IlliICjle:9CI50GIDli:l~SlltllafO.,D-O"DtlMl 
·do }}e'h sciencia medica. ~ 

· 	 fW"'" Unico dcpogitari~""!'"'D;'''' 
Drasii, Ambrolio Lameirº, •. ,. ' ' 

· ~ ;Rio de Jan6iro ./.' 

Preços (le Assucal' 
DA 


Refinação a vapor 

D}~ 

LlNO SONClNI 

5-Rua Trajano-5 


Teleg. Refinaçllo---..Ttlephone 59 


Condições de venda 
Contra saque a 30 dld ou coro 

2 010 de desconto det;de que as 
facturas sejam liquidadas at~ o 
dia 5 de cada me z. 

Em 9 de Março de 1925_ 

Em estado grave 
levar r1() conheci

os bcneficos rc~ 

c~e~~~!ifi~~s~ 
d. Arnclia de 

na cidade d\! 
S. Paulo, vi
i de 2 meus 

c 
tia CII

I a 	 melhoras 
que convenceu se h,wcr finalm ente 
cncontndo o IlnlUvo dos seus ma 

Uniformes les, rcslabelecendo-se em menoll 
Heroilio Santos 800l'!I., á Tun Per de 2 meses de tratamento. 

Modo MaobRdô n' 2!). continoa a Apparlclo de QutiroE 
2-5-920. 

.~:r~r~í:~~i:8 ~oonO;orn~:!~:rC:J:~ 	 a!f.:..P91~' 5, P. sob n. 1156, d. 
rinense-' 8piira outro qualqner (arda

F iO })&1'3 eleatrlcldt dt> menta. O CON1.'RATOSSEBDUm & tIA,-FL~BWVPDLI& 	 é de etreito sensaclo. " P rec!a.I.-88Ama de leite d e uma 	 no.l. Iif.edlcos notavam•••••••••••••••••____ .n. raa BocayUVA ~6. lo fecelliarn, 
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B . 
.A Caminho.da . 4CAm CAT!WIBID ,1\ j ustiça . .~ crimino8a 

"" LMlue \' Rio. 13. EsUo produtindo aran·d d ia "'QIj de lenuçJo a reportaaem feita 
Conforme aotlciamos reaUl0U- pel ' .A Nolt~ no arraial df ' S.Frat ernl a e• • se banlem urna seslao ordlnarl. \JOSé de Ubá, no Estado do Hlo. 

da Academia Calharlacnse de u· e onde o iu lz de paz. o clcrlvao 
, tras. e am policiai da localidade assai. 

, Os .,.rabalhosíniclaram-se '5 7.30 taram. mascar.dos. I CUI dI! 

Do cJornaI da Manh:il', de Pell,tasde 7 do corrente: noras,',' . ' C : .-+ uma vlu "'~ que efftcfu~ra a vl n· 

Sobre a missão do deputado JOãO Sini"plicio I"unto ao Af'i abrir a !eSSllo. o sr. Laer· d.a dde uml boladad, na l!'Iponadn391 I '. . . - cio Caldeira, recentememe 'deito cla e contos e reli. ten o 

gen.ern. sldoro l?ms Lopes, ch~te das forças revoluclO· ao cargo de plesidente, agrade- sido os assaltantes morto' .. ba
nárlas de oIguassu, podemos, hOJe, gJ aças um esfOl;ço de ceu a confiança que os n~embros la. 
alta reportagem de nosso correspondente especial, trazer da Academia mostraràm. ·a-ssiriJ, ' ==== 
aos leitores do «Jornal da Manhã? esta infQl'maçao: .~ ter nelle, e prometteu esforçai-se A subscripção d'A Uülhões de Litro$deSaudeConcentrada 

E' corrente, em Porto Alegre e znterior, que se acha tanto quanto posstvel para rn: NOITE . VC-eJ!l da NOlUega parã ó m~ndo inteiro po~ intermcdio 
cn~ ani~ado.ras ?~ndiçOes o cntond~mento entro ° depu~ ~~u~~~ ~~~ra(~I~~:~a~~oBI~aa~~~Wa Ri., 14. Eleva-se a 73:1675220 da 'Emulsão dé Seou, O .precioso oleo d ;:! f eado de 
tadú JOãO ~lmph.clO e O gonm'al ISldoro, commBndante !ínstituiçlo, bem como orientar a 'l.ubscripçJo aberta p~l' cA Noi bacalhau. incorporado n'esta emulsão em forma di
de:; r('voluclOnanos de Iguassú. 101 trab;dhol .cademicos déntro te- em favor das vic:tiruas da gerivel. constitue uma bemdicção para milbões de cria.. 

U deputado SilllpliclO, 30 que se diz, não foi pro- da melhor hlrmo~i., de ~odo Ilha do Cajú. turas que durante 50 annos teem conscguido roLcste::z. 
p riameute na qualidade de emissario official dos Gover- que .os $fI. 10CIUS .ffe.::hvos em todos os penados da. vida. r..·",m prcducto para 

n os da ~~~l.lblicae t10 E.~ta,do. F oi sirn~ie:HJleilte t.m ea.~I~:~j:il!U~::';r~~~ a::~=s:~::'ieu=~ .:.~~O;!~A~~IO~3'6S0! toda a familia. unico na sua classe para qunsi todas as 

l"lu..' ter ~fl1 01 VBO , approvmtandO-S6 da clrcumstancm de ganizAda. Para isso. porêm, o Ir' I Don., 9$110 for.mas de d.ebi-Hdad~. Torne 
Sl~r anugo pessofll daqnelle ohefe, ele quem fui compa- pre.ldente pediu o .uxllio de Frueo ,4S5 EM U.SftO d SIPt'!l'?f 
nheíro de turma, na Escola:Militar, estando, poi~, liga· todos os srs· SOclOI, .serucxce· JJrl 138õ .."' e 'AV li T 
dos por eSsa n~lha estima pçilo . Escado '4-95 A experiencia de quatro gerações e de milhares de medi-

o ~?gl1~d() a mesma ve.l:sao: o.deputado Simplicí? te- m~l:l!e~~!~~::~o~:~n~f:!~~: toS são a sua melhor garantia. Tome·a o Senhor. a sua 
na otfC'recIdo. como conchçilo prInCIpal para a pac.Ifica- rio do falleclmento de Cruz I A Successão , esposa e 0$ :seus menino!. Que a saude e robustez reinl! 

~'ãn, a dc ('!'(' taçüo lIa amni8tia, com algumas restric\'ÕQs, Souza, convidando todos os aca' Presidencial na .sua casal 
~HtêlS re fere nl cs a08 o tll ciacs do Exereito. Em toro') de demicos actualment, nesta capi· Rio 14. Os jornais noticiam .. - ._-=---- .-=-=-=-=~--~ ==============::-_=-=--=_:::
t a c:'l r es tl'i('ç0C8 e que se e:; tabelece u discussão, ainda nãÓ tal par.a, I~c~rpora~os, fazerem que -C;lRtinuam as demarches eDl Tribunal do jUf\] Quando as jazidas de 
solttóollada. . ao que parece! t'lcndo, entretanto, muito ~':av~~~~ o p~~~~en~eP~eet~;i~~ torne ~o caso da succesl'o ,re- . .•. J \ petroleo se esgo-
pOr'::!i\Oel o acconlo , b d 111 f'ô df! d sidEtnc1al, falando-se tambem na Installou'Si hOJI o 1nbnna\, tal"e 

,.' .. . r uma raçl a 8 Ires, IZln • proxima vinda ao Rio, do sr. do jurYI sob a presidencia do sr, ; lU 
O df'puUHl0 :"i l Ulphc lO devera c.hegar a. Porto Ale· algumas palavras.« cêrca do IriA' presidente Carlos dI: Campos. dr. Mileto da Tavares Cunha ' 0. contra-alt?irante Phclps, ~a 

g rr taln' /', HIlIa l1h;'i_, para voltar a Posadas, ~endo neces- de vullo das letras.catharlnenses. Segundo alions optimistas, (J Barreiro, servindo de escrivão o marmha I\mencana, fez a segum" 
~~rk" O sr.. Clementmo de Britto problema da ,ucces,~o está em sr. Abel Cameir., te decl~mlç:'io: 

commum~nu i casa q~e o. me",: vias de rapida solução. Entrou em julgamento e rru cDentro ~~ outra .e:eração. 
bro effechvo sr. AraUJO flguere Políticos mais informados a- sr. Renato Lopes Rego, accusado quando os EsladQs Ut1ld~s. te 
do, te~do de. partir para I La.~u. cham que os deis n.mes mal! de haver assassinado a tiros de nham esgotado as suas JaZida

rr'......"".. "'... 'iS,..ti"'~1 1 D'y· -es na, o incumbIU ~e.representA I~ cotados nasultlmasconverllçOts revólver, no arrab.alde da Pedra deperroteo.. que ~gora ~stao sen °I t;rSO na home~agem Intima que a Aca $10 os srs. Allino Arantes e Es· Grande, por motivos de ordem do cxhaurldas n~o sÓIt1ente pes'-lTid S • 1 demia vai prestar à memorla do tlcio Coimbra. privada, ao sr, Antonio Leile da loS Estados Umdos. mas pela
1l a. OOIa. ,aut~r das cevoca~ões.. __ Silva . Inglaterra e o J.:iIpilo, afim de 

Ponto Chlc F,co,. tambem ."entoda q.e a Li V ti d S • Cth' A accusaçlio foi feita ~elo ad. conservarem os seus proprios
V 
1= 

(J . Rcpnze d~ fim em 5 actf1S .Isto Aca~e~!.ad ,~~~~morará n~ 2' ga nau ca 8 IDb1 a 8lmiIjunto do promot&r sr Oswalc!~ recursos.-a marinha de guerra e' 
...·.\a'l.t>m IHIO" hoje I t: bom qw.! dóe!· . .\C::~~li;: c:ja e~he~e~~d~e~~~;ad: . . Mello, stndo :dveg~do do ré~ o c~mmercio I~ari~imo r~orte· 
Sr9S: Math ilde Motl:! ~ Mar ia I AmaDha haverá ve$.peral As Ui 16 do corrente. Far-se-á bma sel!!- Em sts,~. de As!emblfa Geral o sr. dr. Nereu Ramas õ1mencanos estaCa0 a merce d.a 

J'J'S('pb ina Wohl. !horas . são solenne. para a qual o sr. rcalisada a 18~e F~vereiroproxi- Fora~ esteses Jurados sortea- Inglaterra, "ara oS,.seus suppp
~lIlS: Evel lrlJ Vieira e LclJr I - A!ti!!o flores , sec. r.t.~riO geral. foi mo passad~1 fOI eleita e empo~sa~ dos: LUIS Alves de Sousa,. OrhUl- mentos de combus~lvel. 

Ramos. Variedades incumbido de organizar um pro- da ~ 2. do meSffiü iüez, a D:rc.. d:;: Fe:m.!!l.des, Lib~rioSon~ini : R.· _.--

Sr:. ~f ~ n' J ('1 : \mar i11. I r?ep rise do drama cZdzá~l em -; ~~~~:J~ ~~ep;~~~m~'S;eust!~~. e ap- ~~:I:IL~:~;~tiCr:~~r S:nt:c~!~ R~:I LSill~~ne~ltj~~r: ~~~:;~~~rl General que embarna para 
.1.)\ 1u. Orl ...'Jo R(llIlJ lh o Xa. aclol'- . , O ti V' ,t K d oi. tharina durante o anRO social Machado T.m Wildi Rodolpho O Paranà 

viel. Hí'l ver~ amanhil vesper.tl A~ 16 r~cebi~o ,.;"1. q~~n~~na ~~ Ab~~re (18-!-925 I 1&..3-920: 8osco. Àrnaldo J".20 Dutra Ren- ~eguiu no dia g do corrcnli tio 
[ 15 hora,;. o 9r. dr.Carlo! Corr!a na I ' qui~- Presidente. Dr. Fulvio Aducci rique Jacques. .Boiteux, Jliqueliu. Rio para0 Paraná. • nosso COn-

Transcorre hoje a dilla anni· . zena de Maio. O sr. presidente ~r.eltíto); Vic~Pruident! Dr. 1'11- Diasd~ Paiva, Oscar Pintlo da Luz, terrlnee Icn~rll Nelltor Sezefrt-do 
vt tsMi a da graciosa !1:~ r!il!1! H ('r - ~ Internacional indicará em breve os s')cios que rolde Pedernel~l5; J' S.ecre~ano, Anlemo Barbosa, Octavio Schmi4t do~ Pasllossub·chefe do E!:tad€l 
ciiL, Catharina. filhinha do dr. ) Rtprise do extenSO drama em deveria laudá-Ios. Tenent,. Maxl!D0 .Martlflelh; ,2· Caldei,ra, Ary Tolp·ntino de SOUII, maior do .o>lxerclto. . 
Hercili" Ltli. !g ae lOs -Com direito á felicidade- Entre outras medidas tomadas, Secre~aflo. JOV)!~ Llsbo.! : I ' Tne- Ant0!lIO. Coelh~ Pinto e AdGlpho O general Passe, ve~. seiun

._ Ipor ul,rothy Phillips, e no qual eatá a de se fixar em õ$OOO a sour~~r., JoséJ~h (re9lello;2 °.~he- Cheng:ulat JIIOIor. . . de.ullI t~leE.ramr.a pabhc!ltlo peht 
__ ..Ic_ _ __ " ". ~ .. ..... ... ~ l se es tuda a proDa~anda bolchevis· mensalidade (los ~ocios effecti"V08, sourelro, Walt~r Lange (reeleito). . (~ conselho de sentenca {ol..cons,.. .Dlarlo da 1 arde- de CI.mtyba, no 

, til ::.~''' u ~ " ·' lc '" .... x ... .. S. J .....·1ta nos Estados Unidos. X' uma iniciando·se a respeciiva cobnmça - - tJtl!ldo dos srs: Oscar Pinto da desempenho ,~e uma H'lIportante 
Dulce ~. l •.es pos~. ~o. sr., ~r~~~.~o peça de alio interesse social. em fins de Março; e ade n~o se N t I· ' LUIZ, Octavio Oaldelra, :Toão Bit- commls8ão multar. 
Lu z, notarhl na cHlaae a e J\1 1HV 11·1 Aman hã h.. vqIÍ. matinéts ás 14 elegerem mal! membroseffectivos O a~ rE! Iglosas tencourt Maehado, He:mque Jac- - 
le . c as 16 horns. sem Que primeiro sejam recebidos A.manhã, iAS 8 noras, na Cathe- ques Bnite:n::, Lui! Alv!:s de SOI!- ,. 

os cinco que já estio eleitos. dral, haverá comunhão das Filhas za Liborio Soncini e R"dolpho I BROlVIIL 
I 

Comme mora hOJe o seu an':I- p . A sessão de hontem, que trans· de Maria. Bosco, e Raul Simone. 
versarlO nala!lclo a gentil senh ,,- 1 (HneSSa correu dentro de uma ~tRlosphera A' tarde haverá benç~o com o O réu ifoi absohid<?, havendo, é.oItOCCIO~O!laBthmatic09, 
pia lima. f-lha do sr Floduardo \ - de produc.hva harmoma, ';larcou S. S. Sacramento t~ pratica. porém, a Ju~tu;:a. Pub!l~a appella- ~"'ta 0II9.l:~8MOa. 
Caural,lnspector esco la r L' I r. ~ senhü ra que 31) ffreu lon- uma vlcton~ para o renaSCimento do para o Supenor 1nbu.nal. ...---____..•_ __ 

JO~ ar. ;-;)$ ue ht,rnvel brOilchite da Academia, verdadel(o expoente Centinuam muito eoncorridas na ._--:,...- - 
r az annos amanhã a senhont~ a~U1 1",II .. a c uma sua Irmã, de da cultura htcrana cathanne:Jse. cerimonia", da Vla·Sacra, que lOdas, 

Laura Indl8 GUimarães !Ilha do rebe dt; e per:!naz tosse, nu pIO ~!!~:so~~e::~! ~n~e~~:' :~ °ica~f:_ d;a~' ~!~sé;~~e~~r~~~:~h~:!h~; 

~r. Manoe l Can lahclO CJUlmarã es, 1, uffm pr . : l1~ "to d!! uma prome~sil mia forem pautado\! pl!laa normtl$ mesma egre)a e na de, Menino 

escriv :'iO da Chefatura de Policia. o erece.m-sc a t= ns' nar gratulta- da sessã de hontem. dentro em Deus. 


Ilw nlc ri? pess( ·as que s~ifrem breve começaria a ser colhidos 
dto ldenllCO mal o rerncdlo qut' os mais sazonados frutes. Amanhll, apoz a missa das 9 


Rt!gr eSSGU hontcm de Blume' 

"\'I AJA~TE:S 

a.s curou. Pede: s: ás pltssoas ca· São os votos que,de coração, horas, na fgreja de S. Francisco, 

n;u , aonde fora em busLa de 
 rldosas transmlthrem esta nol! fazemos. haverà reumilo do! irmãos da !Ve-

melhoras pu a a se- a saude, () 
 cia a05 qUI! soffrem· Cartas ti neravel Ordem 3' de São Francis
nnS50 prezad l) conlerraneo s r· 
 Sra.. Adelia Rocha, caixa posta! Vende··.e a casa da rua Pedro co. 

j oan Rodr 'gues Morei ra . d igno Porto AI~gre. 20. (J "Ir.
142. ~.ares n' :Trata-sc com 

J. J. 0011188, a rua Trajane Amanhã haverá f) solenne acto 


da Emplesa H'1epcke. ll'l'eglllaridades na lO.

comma nd'. iide do paqu ete~Max ' , de exposição e adoraçio ao S. s. 

SacralDento na Igrejs de N. S tio
í'-!os s(. s cumprimentos de bOJS AU..udega Porto. O ,ncerrallenta effectuar·se·CONCERTOvindas. i ~s 17 ·horas. 

Para Cam pi nas , s~guiu hoi. o ab~~~~ I~~ ~~:~~~~~ gar~n~~~:!~ ,A band.a musical da força Pu' 

jl.l'll: n Ferr.ande Q'Donnel. aiim as irregularidades nOi despachos bhca realizará amanbJ, si n tem~ 
Raplou uma Telha para fi
de .c ontinuar seu! eSludos de de mercadorias. po o permillir, um cancerto no car com a forluna 

~ reparatCirios. Seiur.d., foi n~ticlado, s6. erl Jar~im Oliveira Bello, com o !te· Telee-rapham de A...eiro (PClrtu-


Agradecidos pelo seu abra ço ,dctpach6s de tngo ~o Momho gumte programma: 

de despedidas desejamos' lhe fe' lJn~ Jes, o Thesoure IOlleud. em 1" parte l:!~dO~í::n~on~~j~O r~Pt~~PU~~~ 

liz viagem. ' cerca de 1.200 ~Oa105 . Aristocrata (marCha) j Per A. 
 velha de 81 anoos de edadc. de 

nome Salomé Chuquerra, afim deSouza; Grande Pol"pourri, Neli' conseluir • deação da fortuna daMISSA. I Dl". Gottsmann opera Cav.n.rla B••II••••, por aneiã.
Em intençã ') á alnu do nos- , P. Mascagna; Quarteto Damasto, 

M conterraneQ sr•.Antonio Oen' por telegramma partíc1llar, sa- por Damasioj França (ouveatllra), 
til. se ro'l rezada mis sa segunda- ;hemos ter sido approvade por por V. 8u6t. 
fe ira, n aCãthedral às 8 horas. iunanimidade de votos, no' exame 11- parte VIGOGENIO 

_ _ :a que se ,!ubmetteu. para re~alida- Madame Butterfly (fantasia), O FORTU'ICANTElIAXIMOPARA TODASASmAIIES 
Calclflca os ossos eE' baslante desagrad3vel s~.r I bjgtt~~a~g~Q~lt~s~r:r'II1~~i~~ca~~: rd~:m?Ã:eu~!:;~ Tdo:coa (fa~tõ~·~: (lá pb081.1l0ros 

sorteado e não receber o premIo com tanta proficiancia exerce a 'C p, Sempre que oa mestres d~~ scielleh~ 
tha rlnenl9 de Sorteio!o1 Uml· _ As distincto facultativu, apresen · -- precisam applicar um fortificante 
ta111, tamos as noslas felicitações. . AlfaQdega receilam o VIOOOENIO 
___ ___._ _ .________.__ A Alfandega destaCapltal ar· 

pnr não tt!r pago a .~mpren Ca- elinica nelta !:apital. rany por • Oomes. 

. ~ . F_rt\cos, r3chiticns, anelllicos, depan
operados, neurastheuieos. LtsemrecadCtu hoje a Importaneia de 


A O C O M M E RC 10 2:430JI02, papel. 
 o VIOOOENIO. 
Na fraqueza pulmonár eouva!(lSC(JII<;as

C s abaixo assignado!'! communicam ~o commerc!o del- 5!~2~;~~~ :o!~ _a[~:~~d:~ri~d~ O seu eflcHo ó hll mediató e" põsiti1Kl.
ta praça e il>ra della que, conforme dl~lracl? reglslrado do anno passado 26:935'916, ha . LI.enciado pelo D. N. S. P; sob n. 833, .0,"20-11--1910na Junta Commerclal, deite Estado, fOI fl.Ollgayelmente vendo uma 'dliferença para mais 
diSsolvida a sociedade que girava nesla praça sob a fir- de 24:626.1141. 

ma M. G. Vieira & Cia Lda, tendo se retirado da mesma . . --c:- : F luxo-Sedafina ~o:;~~~~I~.d::II~~h~[:r~: 

o SQcio Viclr:.rio Bressanelli, pago do lodo ~~~~!>'l1 nas, mC$mo as da gravidéz, em duas hor3s: E' o melhore satisfeito v "".. · 

- DE 
seu capital" lucros, ficando o aclivo e passivo a cargo .GIGOLETTE rtmtdlo para as doenças do utero, como nor85 brancu,s. JOAO DA BARRA InflammaçGn. ulero cahldo, corrimentos, catharro doda firma snCcessora ~, G. Vieira, qúe continua ' com o <JJlJflROB po.r.UJareB da ~ TEREIS 8I!M",E ultro. A FLUXO-SEDAT INA é usada com optlmos re
mesmo ramo de negOCIO. . . 1'1 .... llompa nb a Banlt, sultados nos HospUaes e Materl/idades,

Florianopolía, em 13 de Março d~ · 1925 , .. - '" 8!DDC B BEl EXTü Licenciado pelo D. N. S. p, sob n. 67, ·em 28-6-·1915
lIáo.oel O. ldlao V!!!r. j1 BflflonlcoB (sem oona) ~ 

.llotorlo B".....III ~~ Llç, D. S. p, n. IUtI tI-G-M 
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t:) Eataclo- Sabbado . 14 ele Mar~8 de 19~5 

I 
f33- Lio, por Doa",.. r"jiIii&I om l ..... U - I81I. (IL U· ~G~O~I[m·r'f\J A & SA L ·SA ( 

do DR. EDUARDO FRANÇA lOS DOIS .JlJNTOS REPRESENTAI I CAROBA E MANa.CA:' de RoDando. 

~para a cura externa, efficaz, de feridas, darthr(ls suores fétidos, quéda dos I O IDEAL DO TRA1A.IENTO I reparado pelo D.r. Muamo França 


O rei dos depura8vos para a cura Interna de syphill., Impureza do sangue, 
eabe~I:~E~r:~:~q~:rA~o~I~!a d~a Joe~:;A~:~~~D~~mÔ~~~u~~.SI~~~~,a~f!.tado I Preço de cada um 38500 I rbeuruallsAlo, feridas, dores, etc. 
I Unreol d.p~$ iI.rio. no , Brasil : ~ARAUJO FREITAS " C. ' ~ Rua dos Ourives, 88 • 90 • 5. Pedro, 94 - Rio d. Janeiro -- Na Europa: O. ERaA ii :.. ~":=ZO~l _ . !ttl.o - - !!j~l!}' I 


P07.~;,;;~,';:I	
I 
r-- . Item, h .. só uma cousa a Eazer: Ir 

ao seu droguisla immediatamente 

e comprar um írasco de lii 	 ill ISE O '.. .. . SSE 
não produzir o eneHo que annunciamos desde que sejá lo-mido 

. COmo manda o rotulo, devolveremos immediatamente o dinheiro do PUSTllHUS ~~. nmUpBDS 
I 

,custo-t'C~~~~ÂTa6~~~éR~~ effeito sen'saclonal, não tem' dieta 

e é agradabilissimo. Tosse simples ou ehronh::as, Bronchites 3Rti

gas ou recentes, Coqueluche, Asthma, Constipação, Rouquidões,

Jnsomnias. Dores no peito e nas costas. EfficacIssimo na Tuber

culose c hemoptises tomando-o convenientemente. Pela aeção do 


Porquê não agora? Porquê ex intrato de Guaco do Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen


V. S. 	 usel.as·há eventualmente! 

tos de igual valor, o CONTRATOSSE é tonico fortíssimo e se~
perimenta productos não experi.. dativo, principalmente do apparelho lacynjo-broncho-pulmonar.Pu

mentados? As Pastilhas do Dr. 
 blican:mos sempre um attestado por semana, differente, dos mi


lh ares c milhares que temos recebido • .I!~ís o desta semana: 

Richards têm curado indigestão e 


Curado de UITICI cDnstipação e tosse suffocante! Om filhinhodyspepsia durante 25 annos: Elias de um adiantado e importante industrial João de Andc;!de Costa t 

a curario. Nilo perca o seu Rxmo. Sr.: Meu filhinho Francisco, de 5 annos adoentou com 


uma constipação violenta e lima tosse que o suffocava, que o levou 

tempo. Tome as Pastilhas do Dr. ao leito. Tendo !ido pela manhã um annuncio do vossO excellente 


CONTRATOSSE, antes de consultar o nosso medico, resolvi ex-
Richard. lmmediBtamente e terá Periment31_0 e, em resumo, com um v dro meu filho entrava em 


perfeito o apparelho digestivo. 
 convaJe$cença e com rJ se~undo estava bom, Vosso preparado I;lla
~~vÃ~~~. toda a minha familia, POde_iS fazer doeste o uso que vos

Torneou hoje. I	 IRio doe janeiro., R. ',rÔSê Eugenio, 34, S. ,Chr;stGVãG' João de
Andrade Costa.-(~'irma reconhecida).III <> 	 JJ I 

. Ap; D. N, S. P., n;aOl, 7-11 IWJ ~ - -:;;e:~:~. ~u:n~o-:ed~:~~'-~::~~Al':~~==:ml 
l acccltar outro medicamento. 

Nesta t~~?~iS~ae~c~~~:sCaÔN~PRr~~~SSE e~r~~~~:rto~oa OD,,~':!~ 
ria de Rodclpho Pinto da Luz. R. Conselheiro j'v\afra, 132. . 1l1CIIOIOIICt0ll0lCXXIIOK!!O!ClICIIOIOIIOICiI:)I(XXlC\ 

IIL~t~ria fi~ ~~ta~~ ~,,r,,~'[h.:f:~~i=:..r4f,~~~mShWRiffg"'F a ~~~ , 
- ·DE r.~'lt.~~..X'I(mo~..Ji..~ FABRICA DE CARIMBOS g*

-DE~ E .~ . dI'· *1Sla. Catharina ~ stoma~o, rj~a o. mestmos .)( 
IA ~ ' -' )( 

Distribue 75·1. em pl"emios . 	 )!t Di gestões difficcis, azia, prisão de ventre, vomitos, el1- )t, 

~ JOO&, dOii:S de c:lbeç<'., vertigens, dor e iJcso no estomago, )( 
 ~2~~~~!!~nti.a 8

213· Extração-Plano ,EE 	 Cysne) commuillca ao Commeícío e ao publico em gerâl, A 
17 de Março de 1925 ás 14 horas ;( ~::~~~;:~~_:cas~~I~só hEf;~t~tc~~p~~;~~i~ed~g~~~~~~r S:~B~: j\{ que _annexou ao seu ramo de nCg'ocio a fabricação de 

)E nicío de Abreu- J calix no Btn das refeições. )( carl1,nbos de borl'uchn. e seus anncxos, pelu systema 14 mllhal'es-I.700 premios I\mencano, p:~r8ntlndo trabalho perfeito, pois para isso 
14.000 BILHETES A 111000 	 ~ arte. Preço modico e 110;= ~ Rheumatlsmo, 8'YPhHhl, Impureza duo Sangue dlspOe de off.lclaes competentes na 

MENOS 25 ,I ' ~~~f~~:~ :~g~~~e~~a~urto espaço de 48 horas executa-se 
----- ~ Eczemas, darthros, ulcems cbronjça~ e rebeldes, curam~ )(


75 ' 1. EM PReMI OS I ~O ' 750$OOO )st se com O antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de )( 

Façam suas encommendas na Typographia Schuldt (AntigaPREMIOS ~ carvalhoT~~~~: ~l~~~~~it~s~e~ih:~s. ~ Cysnc) li rua 28 de Setembro R. 8-f1orianopolis 


1 premio de 
 50;0:"(:3000 ):( O Peitoral de Jurua, de Alfredo de Carvalho, exclusi- )lIIIII N. B. Os pedidos do inferior devem vir aco;npanhad?s

I ~~~~ ~ vamente vegetal, é o que maior numero de curas reune.)( d<! õespectlva importancia em vale postal. 


I 
I 

1:5aoSOOO O affir~~~~ncros atlesiados medicas e de pes$oas curadas o O '-!lICIIOIOIIOIOII::lICX)IC~OIC)lClICIIOIOIIOIOII::lICXX~~ 

I 1'000$000 X Neurasthenia, esgotamento nervoso 
 I'
6 premios de 500$ 3:000$000 JIE :E'alta de memona. phosphataria, cOllv-alcscenças das 

2.f 200$ 4:800$000 ~ moiestias, curam-se com o HCmatogenol de Alfredo de 

28 100$ 2:800$000 ;( Carvalho. Exlraordinano consumo pelas proprios medicas 

52 50! 2:6001ooo.K que tem usado c innumeros aUcstado~. 


88ó 	 30j\ 26'550S0OO ao PILAçAo-t\~t~~~s~~~~~U';I,~Ara~S~ eV;ffi: SECAS 
700 2 U. A. dos 1°, 2°, 3", 

4° e 5° 	 premias a ~O$ 21'000$000 caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho. Miihaces de )( S . f_.:..___ *cu,"s em 'odo oUmii. Fucil de usa" nlo exige pu'gantes * upeflores azendas de sedas por 
1700 PREMIOS R5, 120,750$000 ~ A' vIJuüa tllll todo o .Brasil ~ preços excepcionaes, abaixo do custo, 

...... Depositarios geraes: Alfredo de Cal valho ói Cia. t - d d 
Os bilhetes são divididos em decimos ~ Rua 20 de Ábril, 16 -Rio de Janeiro es a ven en o, «porem só a dinheiro», 


acrencia da Loteria de Santa Catharina obedece à * S. Paulo e Minas:·-Nas principaes lJrogarias. ~ a CASA MACEDONIA á rua Trajano

direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que loi *: Mediant6 vale postaJ l~~:.mette Vara qualquer )( n' 6. . 


durante 6 annos socio·gerente da Loteria do 

Estado do Rio Grande do Sul * . , .:. )E E' aproveitar .a occasião, são artigo. 

Bilhetes a venda em toda a parte "a.~~~@"G~"'tOIOK:lIOI modernos, propnos para as festas de 
Os concessionarios La Porta & ViHconti Para fazer boas compras e prechlo pri- Passos e semana Santa. 

meir\! lei· os annuncios das principaes ca·
Administração-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21 sas commerciaes publicados n'O ESTADO. 
Caixa postaln. 50 - Florianopolis. 

N. 	B. Os socios componentes da lirma concessionaria da 
Loteria de Santa Catharina, não fazem parte de " 
outras em prezas lotericas. 

De GRACA I O - &.adoAp::~8 ~:ohi~~ema8~ro~~Je:::1 " ....'i••~O 
.rébelde, catbarrbo chronlco, grlppe í 
ClU fraqueza pulmonar, essino de! I'.'" .ISENTES NA EUnOPA , ~ 
gt"IIÇa um remedio que Off curan. em I 
poneoa diall. Manãe f'1ldereço a Ma L Mayence &. Cia. 
~..!! O. de Andndt'lJ tt:.v. do Quaõ"l'tel. 9. Sio Paulo. 9, ~U~ l:i\oNCHn:T, PARIS 

~ 19.21. 23. l.dgAt. 11m. 

i ÂdvoQ"ad~ . _ Londres~ -f'

1 .~~~~~S~'~i:;; ~... 'H" 0'8 
" CÍVlUft eriminae;;.Attend" "!3ha "l i~ I • ..&. &a da capital. 
ti) ~ide.~ I ~pt.oTto inflammaçOes e purgaçOes. COlt PfoÇo P;;:: Ohl~n D. 16. LYRlO M0UR:. BRASIL (nome 
• Ulapo I.. regJltado). Em fodal 11 phartIIIfA. ______" madq e droprlu. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:a.~~~@"G~"'tOIOK:lIOI
http:r.~'lt.~~..X'I(mo~..Ji
http:lacynjo-broncho-pulmonar.Pu



