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Jornal indep.ndenle e de maior circulação em Sanla Calharina 
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: Poma61a ~'lVlmanCOra" . ' .. 	 § i" ,Nórií.t e 31:\1~)-ca R e gll!itrado8) , • 
O; DO ,:Pharmaceutico E.A. Gº~~ALVES,Joinville 'I2, Diplomado pelo Faculdade de V.dlclna do 1,1[0, '.<1.. Janelr•• .IlD[,"n1da4" • ,d' CoImbra i
'WIi! ; 	 - "f.' o Idea]: é um grandioso ~pàtrimonlo legado a lhe· 

. ,'-	 ~~~~it~:tÍ~at~~~í~ad~\rea~C:id~8~~'!!~~S ::.u~o::! 	 lhas, tania humanas como .de 'a~ímaes•.e.'mQ!tás .docnças da 
~ 	 p_cUe e da cab;~ça: Ulceras,' Queíma(Juras. - Empigens,Sa.~~!l, ~. 
• 	 1 inha (favosaé· :'jonsurant~). Ulceras syphi!~ticase algumas • 

" 	 ;~~t~~ro~f~: ~~~rrl~di~~~~:~eldO:~f~iib~list:;:eI.'::n~~m~~ • 
@ 	 para adherir 0l?b de arroz e esterelisar a pelle. .. 

fj 	 COl·;u.::: ~;:~~~~~~~PO~u:X:'àaa re~~~;Çã!O:~ s~?t~~~:; .I' «e vão augmentafl:do, diA :i <:lia., Quando todos a conhecerem . 
.. será o remedio de maior triumpho em todo o Brasil. O. Ca· 
g. 	 rotina l-alhares, de joinvl1le, curou com uma so caixinha, uma 

l! i\doptada já em muitas casas def~~~~ed: ~~n::a~d~t!mos centenas de curas .semelhantes !U • 
G clinica medica-Licenciada em 31-5·915, 50b n. fj1 O, 
tJ Cura da Embriaguez ~~~E'::.~~I~~e~~f.~'d~:~oal~~::;,a:fe~~~~.fe"; O 
G milhares de famílias que vjvi3m--iíãii1ãfor misc~ia causáda pelo triste vicIo. O
G App. pelo D. G . da S. P. em 3015-915, sob n. 87. D 
A!a Dão-sc 2:000~ooo a. quem, COIU provas, denl1nclM 01'1 f'alsificadores ou contra.. .. 
::: "'!)ntores, a J~~. uON~JAL"ES & U., em JolnviUe--(::Janta Ca.lbarina) Enviam-'16 listai -I 
TiIlW (le p1"eco~ a flQem al:! deRejar. 
~ 	 . A' venda em todas '8S drogarias e pharmacías 
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Capiü!l fe{~~;~~l Brazilia 
An'IlÍlla Ti~:\fhmt"s 4;'.-·8ão Paulo 


Tel<'phone :~\)O(), 


Lotes de tt ·rrCll0 a pn~~ç~-es a longo I,lrazo no local 
destinado a fu tt: ri! r' a pital d;\ Repu hlic<l. no: Planalto ceu
trai de Uoiaz. 	 I 

Planta.e documf\ntaç3.o acha-se a ,lisposieão dos interes
sadús com o procurador geral da En)l)re~a snl· Car.. 

ius Ai)l')"tu no · m8~1·ca ~.tl~o+elA _ ..!. u 

.,. -~---_._---

C UNL-OP 
~l m~:l II:lltlntl: ! 

~l 1\\,11 ~!I:I!!mQI ! 
Os atamado s pncl1 mati· 

coa e C3n1 :1raS de ar J)U X 
L UP, ~ ão preferi d(.)~ Dela 
sua grande durah1l id ólde, 
por tf'r em n1 ?inT ~:: p e5s u , 
ra e 1!l asticidade. 

;\ gran de confi,lIl ça .de 
qu e go;am e dC~' i da á 111

:"'1pcr;. bili dade da bor ra
c\la com que <,ão tabri ca · 
dos . 

Na ulti ma p rúvé\ d e tll
Ti~mo São Paulo- Ribe irão 
Preto ~Sã() Paulo , os pneu· 
m:iticos DUNV) P i oram 
u5ado~ e.-f1 2\ autolll0ve is, 
tf'ndo obtido a M t-:LHO'"\ 
classificaçãO , poi s tiveram 
a porcentagem de 22, /' 1. 
quando ou tra. marcas ti 
veram 77 , 3 I. de po ntos 
perdidos em accdenles de 
pneus. 

~ 

Agente EDUAEDO ::a:ORN 
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. ' 
Alfaia' tar.·a Mac'hado 

. 

',__ . : -:- Rua 'I'l'a~jano; 4 ,-
~avendo .a directoria do cGyrima"io Catharineifs'e_ .; deliberado nãoflíais permllUr que os seus aI um nos usem uniformes de:tdifférêntes cores" 

e .Im unlfo rmlsal.otl de faclo o proprletario desta -Alfalatarl . I . 
tiUca aos srA. alumnos, seus paes ou correspond~l1telt , ,\uej1 a;,&~~:na 
nova (azenda adoplada e escolblda por aquelle Gymnaslo Cbem a15lm 
os re!pectlvos dlstlncllvos destinados ao uniforme. 

F' A, Maolwdo 

AOENCUm:FiORUNOl'OLIR I 

_dJil I
lrIiiIíi 

I 
I 

Tabatinga . I 
.Chegará breve!p~ntet do -.nt:.-ric. !I' 

regressando apoz ,a sua indispen·
savel 1I~mOr2 para !taja~y, SllGI 
Francisco e Rio. 

Recebe cargas, eneommendas e valores pelo Trapiche da Cia• .â 
Rita Maria. 

NOTA-Previne-se a quem In
teressar possa Que d'ora avante 
qualquer pessoa a não ser pas
sageiros, só poderá entrar a bordo 
dos navios dessa companhia, me
diante o pagamento de tOS que 
será comprovado com o talão de 
i~gre~so que lhe fornecerà a agen
CUI. 

-AVISO; TodC>9 08 navi06 dA. Cia. 
que escalarem neltte porto, (I\rAo 
embarques de passageiro8, Cl\rga8 e 
6ncommendas pelo Trapicbo da Cis. 
a Rita Mllria, onde I\tracarAo. 

hr!u~~"fa;~:.a~::ra~:l!:b~~~~~e~: 
f flQõlerer telegfILphico Dir~toria 
Ir~?D~' Ageuei.. NA"fEL-

IPeleira CarHei;& Ca. Limlt1da 
Companhia Commercío e 

Navegação 

Vapor ICAAHY 
(lO;~~f:,r!e:\~in~~rt~c;~i8~: ::;d~~ 
Iicn68vel demora para 08 portou de 

Amachina Ideal para: 

Agricllltllra 
e 

Transportes 
Peça uma demonstração ao agente Ford 

mais proximo 

F()l'dSOl~ 

OTRACTOR UNIVERSAL 

VENDE-SE,
.Uma das m"is importantes e Buperiores fazendas d(. E :1téldo, com 60 

mIlhões mais ou menos de terras, .especiaes para criar e colonizar, 
contendo campos, fachinais, matas virgens, pinheiraes, madeiras de te 
~ herva mate,etc. etc, mais ou menOl! a cercada por nalureza,superiores 
Invernada!', casas. mangueiras, potreiros e gado gordo inverno e verão. 
altitude de 8011 a JOOOmetros, senddapela estrada de rodagem do 
Estreito a Lages dislante do Estreito 95 kilometros.Vende-se tudo ou 
em partes. l>reço muito redUiído. Trata~se com o proprietaric, Carlos 
N. Poeta em São Jos(: ou no Rio das Antas (Raucho Quei~ado). 

.. Gmnde, Pelot.. eX;;:::.Alegre. Rua Tiradentes, n. ? --Florianopohs 
EfluHirdo Horn 

_ 
Cao policial ___ ___ 

Grabflca-se nquem entregar na 
rua Esleve& Jumor n. 40 um pe

,

A Casa Cívil e Milit.r 
-IJE

Lt<}ON SPIVAK 
enc"~rega·se de fabricar com a maxima rapidez e 
perfeIção qualquer quantidade d. ke;>is e bonés 
para alumnos do OymDasio. otliciaió c praças do 

Exercito, Força l:'ublíca e Marinha, e todo 

O serviço de seriglleil'o. 


-" 

queno c.'!.o pohclal pellúdo, des- PlANOS 'I Tintul'~trbt CJlilulca 
8PDtlreCldo h)Jc da mesma rua, - - .. 

Botões para faldamento gy_ afi~~~~:odeu~~'ri'ti~ ~onh~~~~ll:los~ IIRU~l~c)ãO PJnto, elllquina rpo.' preço _v"n~~ _ _~ 
mnaslal,acaba de re· orgIas elc. avisa aos seus fre. ~ Nunes Machado 

ceber a ca::.a Bernardo Kla.8 guezes c ao publICO que l(!ddõ A afamada TintnrarJn.~ Clil-
- --.- - P' regressado de 8lum~nau pode ser mica, casa especlallsta nesse 2C

Ama de lelte/:e'~t\~s: procuradO para serviços de sua nero . compra qualquer roup3 U83
n. B 56 ~ pr06ssAo, lodos os d,as em suo da. de homem. Irabalhando com

rOR f)caYllv~~ . : ." , re~idenç~a á rua Fernande Macha- matcrt~1 dI!: la Qualidadc, recebi
. i. Â ;lug""'â;;" '":"; do n- 28. ~o d.'reclamenle da Alemanha, 
':.: se == naranhdo rcerrelçl.O em lodo e qual-

T.A,f ,asa J1' 50 da rua Bocayuva V d quer serv çó deste ramo. Attende 
Chaves na 	mesma rua n- 86. 90 9-S9 a chamados pelo Telephone 311. 

Ve nde-se 8 casan' 49 d Vende-se a casa n· Gda Rua Mare- --
Tralano esquina da rua 28 dea s~a ~h~ g ullherr: 'tr um terreno n3 Vonde"I'1O a casa da lua Pedro 
lembro. InformaçOe5 na redacçl~ ~n(o ~ne~ I encourt, h Soares n' 20. ,Trata-se com (.I ~r . 
dtol. Jornal. çcuu.:'rl'ei:1:..· sr, p ano.· fã. J . Gom.., A lUa Trajano n' 

Unlfol'mes 
tlerc ilio Santo!! SOU!'I El., á rua Fer· 

nando Macbado n ' 29, ' Jont.iuW\ li. 

forueçor ke..h~ do novo Ilaifo rm(\ P'\ · 
ra 08 alumno8 do Oymutl.ll io Ontho.· 
riuensCl e pnro outro ql\alqutlr fardR
mento. 

Salão de costuras 
No rua JOHé V~ígn u. ~ accoit.am~ 

se, por preços lJI.odicos, alumnas paI"1l 
apprendel' ft eOB l'tr f! tal!ml". 

Moveis 
2ó:cndem.5e á rua Bocayuva "' 

j Terl'cnOilã" Vcnda 

I 
Vendem·se lotes de terras na an o 

tiga Chacara Paranuos, 
Informaçoes com o r.onstructor 

João Selva. 
Vend ":-·- -;;;;'a casa ; ·rua 

e se Major COSia, n, o. 
~g~it!r~~~r~~~dg ~[ã/t;~:~t!T~)~ 
'da AUandcga. 
Aranha"CõiTí-capóta 

VCltde·so nmn. oomplotnmento no· 
va, ver e trntl\r a rlll\ l1ncayuva n. 
85-})88 5 á6 10 e de t.art"lo de-poi.

Ide 17borl\lf 
- --h- oChegou ~ rlfllt p~rl\Go fal" 

~IO "nfl. Casn S:;;30 ~:I(\ ~:d~ 

M ""I 
V d ~V~t ~ 

en e se um 00 o tremo e um 
g'i>~~a;l~u~atratar do 1e d á 
4 h fi " 10- ,a s 

:oras. rua ~~cayuva n' 11S. 
---: ' , ', 

Dr. 	S benRlldo T o i.:l:olra 
CLlNfOA MEDICA 

~"I·,I~~"I .;ot:.:s di". fitei s 
Tr.... e.... LoQrti:J06, 

I~__

i 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E8TADO-Terça-feira, \1 de Março de 1925 

MOVIMENT~~~lll~IO~OI P~10 [ D~~porto ,
I EMPARI8 I 
IA grande victoria espor-Ir [1\ I tivo dos brasileirosU btmcom aeem lIam~o [rB , .n~i~;ials~o De~:a~;i:on~~~i~d 
i tem reinou naQlõclla cdp-ilaI. porl 

Do I!Diario da T,.rde" de Curityba. II ~r~~~~i?~ ~úfr~n~~~e 0$ scratthsllo general Nepomuceno Costal! flciaes sempre descobrem Qual- Mais de 70 mil pt:ssoas encbiam 

i~~~e~~~~~lt~od:r~sg~~~~~~ ~~~: 1~~I!rp~~:!~~,pa:!sse~v~~~:t;~~~es~ âOVf~~~d~~~~s~~ Suffato, apesar 
dido iMariano Rondon, chefe \ As:;ím foi que, c?m a cher,ada O scratch franc~s estava assim 
das forças c~ operações .no :5"1do dr. Baptista Lu~ardo. à frente organizado: goal-keeper, CoUc' 
ta~?" a segu1nte, communlcaçl\o : de Catanduv:\s. fizeram correr net; backs,Mazlnêres c Vigno1i; 

Ouarapuava 11 ~ A Column3. , Que Guarapuava e Malte! esta~ centers,Dupoix Sell ~ Conardel; 
do coro~el Pa!m destroçou a gen- I vam cercados por forças do. co- fowards, C0rdo'n, Accarge, Lu
le de FldenclO de Mello, na re- ronel Prestes, o que forçaria as minarla ,Thardot e Oallay_ O scra-! 
gião do Campo Erê conseguindc. Iropa~ legaes a se render~m até brasileiro tinha a seguinte COI1S

este escapar. Faltam pormenC'ns, 15 do corrente. . . tituição." 2oal-keeper, Nestor; 
que communicarei depois. Siquei- Outras mentiras são sempre backs, Clodoaldo t! Barthoj cen' 
ra C~mpos e Preste~ continuam pregadas para levantar o animo, ters, AbbMe, Nando e Sergio; fo

:e~~~~,a[a)f~~~ceer~1°R~~~~n,~~SIS- ~~~u~av~~d~~ei;l~i~:mteondl~S ~:~ :raar::~ ~i~~t~~~~' Friedenreich, 

did~ e s~ p~nsam no meio de Após a espera anciosa por par.

O ql1e se passa em Catan· sah.lr mais alfosamente daquelle te dos espect;,dores, que!:;t" mano 


dU'Jas melO.. tinham no maximo enthusiasmo, 

A acção das forças legaes, n'l As :om~anhlas de guerra se vivando de preferencia o com-


frente de Catanduvas é incessan-I red~zl m constantemente, se~do blnado francê" , foi iniciado ajo

te, ttndo sido feito ali muitos ~~~haa a p~7:elç~~ gselo u~er~i~ go com a e:1trada do juiz Van 

~t~~~~~:!~o~'u~j~i~l~eg~~;~Sa P:!: I~~~iS!O'nad()S 'so~frzm pe~a capt-! De~e~e:t~~d~a~O~~I~:~~ãOemb~~g~: I 
la capital devidamente esc."lltadus, I Ipo fUI entbUSlastlcamefite sauda I 
fizeram declarações qu e indicam ~ .. do pela enorme multidãO; 
o estado precario das torças re- Là tarebem corre a notiCia Começado o ataque, ti linha do 
beld es , sobretudo ct:Jm relação á da pacificaçã.O I centr!) bras!!!i!'"!) 2'l~nçou. .3tnd~ I 
alimentaçao Que é escassa e ru- Com a chegada do dr. Luzardo l1ada pelos lateraiS, causando 
Im ~o s':rI:Jo, fOI espalhada a not'Cla immedíatamente sensação opa- I 

Entre os preSlonlnos feitos na de que tlle fôra assentar as b2;- deroso desenvolvlmento do jogo I 
frente de Catanduvas consla ü ses para um accordo de paCIfica Que o comblOadr, paulista levou 
ex.sargento do 4"" RegImento de Çllü, não sendo porem :>ormeno- a effetto harmonlcamente. EVI
Arl1lhana Montada, de 5 Páulo, nsada a proposta de que se f.<t- denclOu-s~ .Iogo .. superioridade 
o Qual tomou parle em t0d;!s a" lava 	 do~ braSileiros. Filo e Araken 
operações de guerrfl z.té que, em I Nasceu anl a esperança de que Idommaram o campo adversa rlu, I 
Virtude da mã sltuaçao das far- ale o fim do mês de fcvi!reiro trflvando formldavels combates 
ças rebeldes. resol'teu apresen tudo estana termlOadfl, havendo I Junto á rede francesa.ta r-se aa com mando da força te., rllt:StJJu quem ~HlcreOlIasse ~la'l Os b~cks d,r: .w:nb:n<ldo han o lgalo 	 mente nisso pois o deseje) dos cis mal resls~lam á pode~os.a 

Esse ex-sargentry ~ Que poss!- com~alentes rebeldes é qu e tudo avançada dos Jogadores brasllel· 
velmentc leria tidn :n]ICir posto termine o quanto antes para sa· ros_ I 
n.a arti!haria revolto sa. , disse que hirem des~e grande soffri mt::nt ~J· O primeiro goal coube a fila" 

<t alimentaçao das praças é ex- o qual. dflblalldo magistralmente 

clusivamente feijão, lubà e rndn· Operações militares no ex- contri.! os alaques dos backr fran' 

dioca, senda raro 3::"1pJreCer car- con te. l'Jtauo ceses._conseguiu jogar a bola 

lIe. Ocaronel Affonso Emilin Mas· em goal, despertando ovaçGes .--- - -.-----'-----:::-:::-::---:===----=:----- ---- 

Os soldados està(l quas i ntls. sot,. commandante da Brigada extraordinarias . . DOIS mIQutos depOIS, Araken DESASTRE ,Dr'vors-oos
niÍO havendo mais recursos para Mil1tar do Rio Grande do Sul Recomeçado o Jogo. ilouve marca o sexto goal com l!m I W \1# 

If\nçar m:i0. f!m vls:a de estar recebeu do acarnpam~nto da sec: reacção ~a equipe francesa, que shoot dado a grande dls~ancu:, 'I HOJe, 4s i horas da rIIanh.:i nal . . 

toda aquel 1a Zflna limpa de qual- ção de metraltlad.,ras da Briga- conseguIu tambem marcar um ~e:~i~~~~do esse fCito mUltoen· rua João PlOto proxlInoao Club l ~ .I~~ernaclonal . 

Guer merc~doria. Ida Milita ·~ que està em op"raçúes ponto. . '. 12, O aut{lmoveJ Ford, de prO- I Exhlblçao do grandiOSO fllm 


Accenhlam todos flS pres :onei- de guerra' em Santa Cath~rinil Mas os brasileiros :lomfnaram O logo p~rdeu o I~teresse,com pnedade do Hospital Mlhtar. e ·Homem sem preço-, por Grace 
rOs que si nao fosse I) medo de lr.corporada ao destacamento d~ o campo!! duas vezes seguidas a. supremacia delrmhva dos bra- , g:Ula~o pejo chauflcur Celso Dmfz Darling, em 6 partes. 
s rrem fuzi13dos , os soldadcs ja coronel Firmino Paim Filho. o 
e tinham a rese tad . t I I ' · 

~ força leg~. A~esaor e~iS:~s~~ o s.efi~InC~e:c~:~~II~~<'~ O pé'S 
25 de Fevereiro os proprios sol'! soai da secç:lo d~ rnetr;lIhadoras 
dados das trl.ncheiras de frente i vem portando-se ClJm devota-
resolveram fa?er tlm armistrciq ~ mento e bravura. 
t aproveila.rem Cjltã'J n m')mento : A nossa marcha pn segue van
p,ua se p<iSSarem muilr' 5 ·dclJes tajosamente co~bale~do diaria
para o lado legal!~!tl . .. . -, ; mente a no~~~ ~anguatda com a 

A. falia de mll",ç.'!~. !.;. .liC f-ll; retílguarda 1n1mlga em fuga. 
sent1r. estando fi ;:. rtl1 flana r nm ~ Cordeaes saudaçnes-Paim Fi
DOl1CO~ ii r"s . () dasanir.. f"\ é gri!""': iho, commandanle Destacamento 
di t:nlre r,s 50Id;;d o~. "l ilS 05 of. 1Nordeste.' 

- -- ---- - ----...-- _. _.. - .. -
LJnl a~to ,JURtu , O "l\-Ientllfl gato" 

?or decrel r, do") dia If'j. u sr. . 
cel. Pereira e Olivcir<"l, gover.· Informam de :::Jer~ipl! que, nas 
nador do Estado, mandou remle· proximidades de Arac:ajl1 appa 
grar no cargo de 3· e!criplunrln receu um phenomeno que muito 
ào Oabir.:!I~ de fdtntificaç:ilJ, I) impressionou a população local. 
Ir. Elpidio Cardoso da Costa, que A aberraç:lo consiste em uma cre 
delle fôra exonerado a 7 d~ Mar- anç;), que apresenta o aspecto de 
ço de 1922. felino, pos~uindo a cara, olhos. 

Oplima imprtss:Jo causou este naril, orelhas e oulrJS organs se
,eto governamelilal, pela somma melhanles aos dos gatos. 
de jusliça que encerra . Os jornaei sergiranos dizem 

Ao sr· Elpidio Cardoso da que tanto o mulher que houve o 
Costa, enviamos parabens . phenomeno assim como a creílT1ça, 

-- gozam prefeita saude. 
E' bast.mle desagradavel ser I Se a creança conseguir crear-se 

S.Jrteado e nao receber o premio serà uma anomalia curiosa para 
por nao ter pago a EmpreHa Ca- figurar em qualquer museu do 
tharlnense de SorteloM Limitada mundo. . 

AO COMMERCIO 
OS abaixo ai1signados communicam ao commercio des~ 

ta praça e filra deUa que, conforme distracto registrado 
na Junta Commercial, deste Estado, foi .migavelmente 
dissolvida a sociedade que girava nesta praça sob a fir
ma M. G. Vieira & Cia Lda, tendo .e retirado da mesma 
o s",cio Victúrio Bressanelli, pago e satisfeito do todo o 

Casamentósl 
'-<..

o Que Toda Moça D~ve·Saber 

Antes e Depois· 

Do Casamento! 


,>Jinhl" S~nhnriJs !! 

Tod~ sabtm que Cenos Terri~ PadiJc~ e M .w. fui.... PH.. 

(UI"baç&s Qenitaes 1ft=, Ioffrirnent'OS qUe pcrupnl l'"&tK"IIr numuo de tlulhau. 


tuanw vidt.s cheias de desi'O$tos: e ptzaf"H. qutlnlU 'aVi_.....1& 

cri5ten e qua.ntot; dner.pOOl produzidos p:::C' ntas do do&oro.u Iftfet"

d2.qe=l! 


Quant&.s $enhora.s Solt"'ic.... C6.&du w YiU'4S, ~~ • figo. 

terriwis [k.ençM I ! 


Quant.a Mãe de. Familia se con~& infeliz. por setTru &.IIIÍfft t 

Quem tem & infe:lici<b.dc de so{frer do Utero abre bem o qw é padeotf! I 

'aipitaçõo!s do Cora;;io, Aperte ~ A«:mit. no Cor&Çio, , ..Ita ., AI• .Suf.... 


CI\ÇÕ~';, Sensação de Aperto na Qarganta. e..nÇ&~ Falta. de Somno. F..lta. Or: 

Apetitf:. Incommooos do Estcmll'>. Acroto& Frequento. hia. Boca Ama.rp. 

Ventosidada:s n& 9!lrric·1. E.,fô.:,s_ Luejll.mento e tuentura. n. Ce.hotça. PUlo 

na Cabeça, Por.ta.d.....s e rbres de Ca~ Dom no Peito. Iore& nas Coosw. 

Dores nu tad.2iru. Ponudu e Dores no Yentre, Tonturu. T-rtmUrBS. Em

ta.ções tk..vo~as, E!curecimentos dA. Vista, Desmaios. Zumbida; nos Ouvidos. 

Vertigens. At3.Qlte$ HerY050s. Eatrtmzcilfknt"Ol, Formia&rnentca Subttot. Caim

brAS e Fraqu!za du Pernu. Suores frios ou Abundante$, Arn!;pioI. Dorm.enc:ía. 

Sensação de Calor em Differentes Parta do' Corpo, Yonudt ele Chora,.· te-. 


ter Uotiws, EnfraqUttim.nto cb. 1km0ri3. IIolea Il11O Corpo.. Falta. Ani,., 

pera. fazer q'l.l~lquef TraMlho, frio no& Pti e nlU JIII"", lllandat na Pede, 

Cenas Coct ira.s. Cerw T~et, At~ de Me~. He. T.....te pe.o:ie 

ser ea.u:mdo pela InflAma;:io do Utero.lH 


. Até O Genio da Plulher pode ficar alterado e eUI de I 
alegre que era, passa a ser triste, aborrecida, zanQan- B 
do-se facilmente pelas CIIII.sas.. mais insignific.antes! I
o MeU"" lutAm,o'" é "'., Rc4lulador Gesteira ! 


Snr Siml 


REGUL....DOR 6ESTEIRA 6. 1!<...... .. ~.., .-Jio .., 

tratar Innemaçio do Ut60, o Ca.~do "tere. c.w..do palA kAnv.cio 

Anemia. Pll.lide%, ArI*l"elidio e leu.rr ;... ~ u\tS&d. ~~ 

do U.tem, ... ~I!I. t4!0Ntru~çio, s.: -~: c Coti~ de lk-u~. &w.nc.,. a.s 
I 
fkrmff.lllM do Utero, u ~tr~ b.apra,du c"Muieo FOf"toI .... 

Dtmoradas, as DarCi da Illenatrua(.Ão" as lme&ç.. o. Abe<-.to ~ as _NidJu 

ca."H.das pekl. '<Oi\) do Ut.... L-,fW--tWlOO I 


C......,.. bolO ....,.,. • -.- Regulador 6esteira! 

Lic_ pelo D. N_ de S. P_, sob n. 132. 

ed!l~rarn em goalb, "'darcanlldO mais sll~~~~sd·enreiCh l-v3 a bula atA: J!g I?:d~,lil~:~ J~r;in~~U S~b~:;:~lg"r:la~ Ama~h:i o estnpendo film, -O 
f)IS pontos, ca eo o e es a Ara ' • - Ç" " Lobo Hl\mano-. em 8 hmsos 

!len, que, no final do p.rimeiro ~~~:!a!il~ira~de:~Svoer~~~~~: v7~ I;~::doo ~e :~!fd:~t~' ~':ncOS!~:~i~~ aclos, por John Gilbert. 
tempo. ~e .mo6tro~ um JO~üd~r ~li e ,ç p 11" oal Imunicipio de Biguas1iú. 
exuaordloano. ASSim, os dOIS gn n racom. e a .... m g. A victima,que Ic:vediversas es- Ponto ChieI 

pode.rosos 'e n a l e s levaram mi~=Jt:;a~ 2 .mmulo~ para a ter~ coriaçoel nlcabeça, foi acorupln· Exhibição do bello 8: loneu 
:I bOla conslantemente à extrellll ç o Jog? Os franceses! hado ao HO!lpital de Caridade pelo film ..Vertigem do luxo:., por 
da linh<l advetsaria. driblando con~erYavam~se . Impotentes. . IDr. Carlos Cerrea. Bebe Daniels1 da Pammont . 
~~~la~~:s:~~~c~~~~~brOsl contra ap~~~atmenle, o Juiz deu ° ulhmo Ia~g ~oOcda~I~~~~~;~:u, CGmmis· 

. . . _ O chauffeur ficou. detido na Variedades 
O prlm~lro tempo j~rrnll1o~ . . IChefatura de Policia sendo de pais Inidú 0::1."\ projecç~o do film 

c~ru o segulnl(, resultado. brasl ' R!o. 16:-I!lform<lm de Paris! posto em 
lelros,4,; franceses. 2. ser IOdesctlptlvel. o que se I.'a~-I victiroa. 
muA'.lo","nu,'"md"dPa'. rte do jogtl c"rreu Sr'O,s". apbs a victoFia dos braSllel~ J 

Logo R saída, ·friedenreich O campo foi invadido pelos 
marca O1"is um goal, assej!uran' especladores e sportmen estnn
a victoria bréisileira. 

O d~sanimo evisivel da parte 
dos franceses, que se soccorriam 
de todos os recursos para se 9al
varo 

As galerias encoraj;wam cons
lantemente ao leam patricio, e 
cada novo goaJ marcado peJos 
brasileiros era recebido com sen
sação profunda, elltre inttlUsias
mo e despeito. 

O jogo, na ul!ima ctapa, foi ie.. 
alizada com absoluto desinteres
se pelos franceses, em vista do 
seu abatimento moral e diante 
da podelOsa harmonia dos bra' 
sileiros. 

J'."az~nêres e Cardon fc;lram~se 
numa queda na lama, enfraau~-
cendo ainda mais o poder offen
slvo da linha francesa . 

A unica reacç:lo verdadeira .. 
mente eftical á equipe brasileira 
foi desenvolvida por Lu'minaria, 
um dos jogadores franceses; e 

geiros. que carregaram em trium
pho os joe:adores brasileiras. que 
agradeciam commoyidissimos. 

RilJ. lfj-Communicam de Pa
ris que os goals dOI brasileiros 
foram feitos, por Araken 3, Frlt 
dtnreich 2, Filo 1 e Mario An
drade J. 

' ol\lfal)dega
n 

A Alfandega desta Capital ar· 
recadou hoje a hriporlancia de 
2:106$876, papel..:, .. ' .., :: " , r.". 

_De l° ,até hoJ,e :arreca.~ou. :.:-: ~\ 
5i:567$4S9" ,e . em 19uêll " perio'do 

liberdade a pedido da 11I.,lici31 .0 terror das Se'ras», 
em 7 series. 

- ___
Su,prllllio de 1laxll. - Rio, 

17. Noticiam de Roma que o go
vemo 	supprimlu as taxas que 

as reservas das s~~ 

' . • 
Inlaso.raça. 'c · e .·, 8111 mODU 

..moDto•........;;Rio, 17. ,: Communicam 

de Rama qüe o rei Victor Ma· 
nuetp.u liu para Cenlrone, onde 
ya! ~as~lslfr llna ugaraçJo do mo
numenlo em ..emorla dos mortos 
da grande guerra. 

seu capital e lucros, fican do o aotivo e passivo a cargo cuja velocidade é s6 cQmparavel ~o anno .,p~~sado 61 :3688746, ha  O..OllV.... ·.CORCO..I_A_
á de Friedem'elcb. vendo um.a ·,!Jllterença para me' o CAMBIOda firma successora M. G_ Vieira, que continua Com O SlmçMl!OSl~IIlft-''' 

mesmo ramo de negocio_ IWIDOA'lllI IHI$1lll1lllf.. Nesse·moni.ent,9, Mar~o ::~ndra;; nos de 5:80IS281. JlaSO dl_ 51/2 

I.de., .apr9. v.e.)ta!:ldO>a ·b'oa POSIQ~O, DollarflorianopoliB, em 13 de Mar~o d. 1925 que nâopod,a ser delendlda por Eslj em seu Inle res~e pagar em Fraaco 
.11 ••0.1 a.ldliloVI.lra . Mazan~res, fez maIs um goal, dia a Empreea O.&h.rlueael te JJra 

YlelodoBrô....olll voltando a bola ao cenlro. 80r·lelel LI",I"", Kuad, iiiãii~~ . .•" 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o J:8TADO-' TuÇà-f~lra. li de Atarço de 1925
" 

,Eduardo Horn 
Santa·' Catharina Brasil 


Matri%· B---lorianopolis 'IX~! {-1'iliâ :l:Lagullél. 
• CAIXAS, POSTAE~ 39 E 400_ CAIXA POSTAL 30 

Endereço Telegl"aphipb> T R IG>O .". 
tODIGOS·..!. "D. ti 5:· ED., RiBEIRO(T". ia o ..), BORGES, ~ÃSvOTTE E PARTIVULAREK 

o~~ (o111missges-~~'ef\sitf\a~õeS .~o 
'~ll~S~-~a~l!,!.~~~, ~~e~:n2~~I:!:~P~~~sucar,xar-\ 

que, Louça~, Ferragell~, 1\S~UCat'. Sardinhas, Soda Caustica, Ca- Feijão, Banha, Café, FI"Uctas Verdes, Couros Seccos, Cêra ,I'Abe 
nella, Papel ele, et(· Ilhas, Crina Animal, etc. etc 

A(3El'\TE-The '/'r.ms (om)1on1l (South Amel'ica) Liruited; Pe,.eira Carneiro & C., Limitáda (Companhia Couunel'cio e 
l\an'gaçiio): L10yd A llalltieo-S. A. de Seguros (Seguros.Maritimos e terrestl"e~)i l'he Sl:udebakel' COl'ponttion of Arnel';ca (lmtOtltO
rl'Ís S/I/(/rl,o!.-/', ); \r ((Itr/' l~o C. (l\I a/eriaI de toda especie pal'3 extincção de Incendios. l.\'1achinas de desinfecção (/oylon); A. Thomas 
& C.. Pal'i~ rAU(omoH'j,. /)elalwye); (ompanhia Usinas Nacwnaes; ~ompanl!ia de Na'vegução "I{el'l' Steamship Company. Inc. (New 
York): A llH'ric(/iI, Steamship Ageney COmpanYi Companhia.~ Fl'ancezas de Navegação "Chal'geul's Réunis" e "Sud Á tlanüflne"o " 

.LL\.~el1tes eUl todas as principaes cidades do lnündo 
tiLtJB EXtlELSIOR 

Rio de janeiro. 20 de Julho de 1919. SERIE LIBERAL o V~nho Creosol.tlo (or
llJmop. 8nrs. Vlnvn 8i1n,ll':l & Fllbos. J. J. RecelÍB & Cla. Llm.ltada tlfica ".. que eofru:. pllthl

.lclI do pulll'llo • do lario,_,
Hio de Janeiro. . . Capital 300:000$000 cuu:Hlu'aI ,!oando em prl.

meiro ,rAu; clUl.lIdo l.adl.
Pela presente. cumpro o dever de ihes comlIluni-12508 premí08por !Dez-l>o:oOO$ooo por 1>$000' Ulnlen\e .1 trOJu:hlte. duo. 

nle.. e ellthmatica.; e reor.( . ue trabalhando em serviço lld e d.1.S nbmc de lpa- De8de Outubr. de 1921 ostá. devolvendo o total das] ,a..lsando a econom.le, , ...,11 . I. - - ,- .- . s ""' - mensalidade8 pagas 808 seU8 prestamistas, por exceuo dc trabalho.. 
nema, IUI accommettHlo de um 101'-1E' res!natto que · me aecrescf.do do jUl"e de 10010 quer latelll!(t.... quer _. 

Inlael. <&'al"C{,U sobretudo a l<.ryllg-e, Total devolVido Rs. 480:650$000 O. iadl'riC!uOll Ilcuutlll.. 
alcos, os lIer'rollOS, OI alH'

roi;> beI!l; ac;;nsdhado pelo s:..:u digno auxiliar Sr Resultado do Sorteio ,"i('o~ e !:hlorotlcO$ e.lCc~. 
ltulo, ao Vinho CreoHwItarrar F. de Mello. usei, are"", urna garrafa do seu reaUsado em ~6 de Janeiro de 1925 tado, a cllra duttl mel~ ..... 
tenhofU que .mamenta=.,preparado Numero oontemplaCLo 01 S52 que accuotam o.. C"darCII 
tu e DO- peltOl, encontra. 
1"10 tarnh<em 
.ho. ~ reronatitulnle d. 

VINHO CUEO:-lO'l'ADO No. 01~~~2IOS contemplado. pelo novo PlaW:OoO$ooo no referido VI

restabelecen(.J·me inteirame"le. tendo yç!taJo ao meu No. 01.653 ~:OOC$OOOI pt!meln ordem, IUlme"tu_ 
do e qUllltld.d. dt leite,

primitivo estado No. 01.654 1:000$000 (ottiiCllll.do por ,.11 un!lrecta 
as c~ell.ndntae. 

Para provar, minha immofn:doura gratidão,envio. No. Ot.655 500$000 N. conl'llescebÇll •• ao
.Ie!ll/l.1 .,U.I,lI', no 'utlo e

lhes minha photographia. JulorÍl;ando a sua publicidade No.. 01.656 a 01.658 (3) 400$000 1:200~000 fTllqu~u que .. I!lM.lrelta. 
tfepoifl ..·.Ua., o Vlllllo C,.... Peço vcni. )Jara me flfr"ar. No.. 01.659 a 01.664 (6) 200$000 1:200$0% oflatado " o r.orc:ant...ad.r 

D V V Sfl . tt t . d Nos. 01.665 a 01.679 (16) 100$000 1:500$000 hll'por tlXCelltlld•. S&I1'o • 
midada, o Vinho CNO••t .. . e . o' am:go. a, en ~ e cria O Nos. 01.680 a 01.779 (100) 60$()()(' 6:000$000 cto nlo exile dieta; ao coa. 

Fmna reco"heclda ___o. ~~IISJ'-:..I_ (~bcl__ Nos. 01.780 a 02.159 (380) 20$000 7:600$000 yw..SiMirU·f)lho r.-tIrlo, "IIe uma .UIU.av.
15".,,,,,.,,,..,,,, çlo Corte e e\lcclllent&. 
~o....,Nos. 020160. 040159 (2000) 10$000 20:000$800 

BJlJpregado COJlJ ••ce.I,,& 
ole n'Q'ula'el SloJ••,i,aI':

2608 premio. DO valor total de Bs, 60:0001j!000 ,,~;~~n:~~'Tt 
"E:l..aTA,~PORTO ALEGRE,2u DE Janeiro DE 1925. ....o_..... _ao..... TO$'Iu, !lr_c"'lt_, Aatll...I· J. R,ECIiNA & Cla., LlmltQ.da-Antonlo Tavares Lelrla Primo Tllbtrculow &Ié • 1.- art..

CaI.UM pul__ar, a..frl.Fiscal do Guverno Federal 
A.TTENCf'ÃO ~ =:.~:~irJ!:..°J:.': 

A Lista contendo todos Oi titulos contemplados por ordem de 
localidades acha-~e á disposlçàO dos interessados em nosso eicripto I VENDE-SE EM TODAS AS ~ 
rio. O proximo sorteio da Serie liberal (Novo plano) será realisado 
no dia 26 de Janeiro.1 ~~~~~ACIASEDROGARIASi 
Escriplorio-geral, Rua João Pinto, I> B- Caixa 
Postal n. 8. Agente-geral: Arthm' Nagib Nahas 
AVISO·-Communicamos aos nossos prestamistas que não nos res

ponsàbilisamos pelas faltas dos nossos cobradores, devendo 
por isso, quando não procurados,effectuarcru seus pagamentos 
em nosso escriptorio.

NOTA-De accordo com a. nova lei em vigor, desde Janeiro de 1920, 
todos os premios soHrem o desconto de 10 010 para pagarmm
to do Imposto respectivo. 

Mais informações na séde :lI 
168-l"{Uél -Ria(ghuQlp-168 •it;ndereço telegraphico In;CENA-Cafxa Postal n. 8" 

. Telephone 1086, Central I 
PORTO--ALEGRE • 

B.R9SA clf._..._,...._ ,.....',_ ,_ 

** * FUNlilÇÃO DE TYPOS,·" " •••" DEJ:\'ÓSíTO' DE PAPEIS * * *"t 

B1:EREOTYPIA E GALVANOT:vPIA , . PARA NS 'ARTES GRAr-'HICAe, 
DEPOSITO DE M.'\CHINAS E FABRICA DE CARTOeS DE VISITJl., 
,MATERIAES PARA TYPOGRAPHIA COMMERCIAES E MEMORANOUN.e 

lMPORTAÇAo DIRECTA 

} 1 67, RUA LAVRADlO, 67 

.10 DII: JANElaO• .'" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO · TerÇ'a-feha;17 Jé· Março de 192õ 

8TUDEBAKEB 

Ac:c.eitae somente os legitimas Cómpritrlldos de A?pirina que são preieg1. 
dfl5 ao mesmo tenlpl) pelo nomê BA YASPIRJ.~A no envolucro c! pela "Cruz 

B~yer" em cada comprimido. Esta marca registrada constitue a melhor ga. 

ranll" de prOlllpto AI,VII) . B,\YASPIRINA não affecla o coração ou os rin.., 

nem catlsa a menor perturbaçâo gaS!rica quando e tomada de accordo 

';: 0111 .h J,; {;-\..,,:l.ê~ t:: .. ~;:;O; .,;~o, ~:l!"8nl~ "'''1I0S annos. receita<la peloS 

. ~ mcóico!'.. ,';i.eré~HJo, punamo, cs;;,a cor.fjnry~?_, nã!? .C.jliS:ü.! }ogi~o e 
q ue recuscis qllalquer Qui ro ~ubslil1otlQ? &1' '-' 

A jragal/ti? c alltíseptica l''ipu'KJa do 

Sabonete de Reuter 
limpa e refresca ,,'I. ncll~ o, ':tn Cllr(o tempo~ 


torna-a suave c t,:,r'<: rt ~omo ~ de uma creança. 


Eiiiiiili!iiii.ii.~li1mm~m~ii!i~~~~

I Uma m~l~~tia ~rm 
l ' -Traz grandes prejuizos na vida do homem, da 

mulhi.r~bu c~~p~ri~~rr~~'~'ecido ec, tá sugeito cI contr;ú lima 
mole... tia grave! ! ! 

3'-Cuide de sua saude fortificando-se e tlvitando maio
res prejuízos. 

4'-Para restaürar as forças, e 5;"anhar bem estar deve 
usar apenas 3 vidros do extraordinano Vanadiol, recon
hecido pelos medicas como a mais energ-ico fortificante. 

5' - 0 ValladioI é usado cflariarnente por milharBs 
de pessoas no Brasil, Argentina Chile L'ruguay e Amcrica 
do Norte. 

6'-05 homens, Iliulheres e crianças, pouem usar o 
VnnadloI em qualquer epocha do anno; não tem dieta 
e é de um gosto delicioso. 

7' -A classe medica prefere receita.r o Vanndiol por
que sabe Que o Vanadlol é positivamente o melhor do~ 
f~rtificantes annunciarl9s, attestándo isso a sua grande sa
hJda, sendo usado em quasi todas as casas de familias. 

S'-Seja pobre ou rico não deixe para amanhã o cui· 
dado pela sua saude. um dia mais lIerá t:lrde e o tlrre
pendimento muito maior; portanto, compre um vidro do 
maravilhoso Vn,nadlol e faça experiencia. 

A vend•• em toda l'arte 

,. 

! Em Bagé como 
I em toda a l)aJ-te ... 
i o conhecidíssimo e muito justa-

Ig~~nL::~~i"~~os~uezd~~~~~!Ot~~c~~: 
cançado um exito sem precedentes, 
um SUCCéSSO sllm par, sendo por 
taes motívos considerado como o 
melhor de quantos depurativos tem 
app ~rêcido até a datá presente. Os 
mcdkos e os curados consideram· 
n'o efficacíssimo, inegualavel mes
mo, e como tal dispensam-lhe a I 
mais franca preferencia. Os que têm 
usado o LuesoJ são os seus mais 
fervorosos propag-andistas. Entre os 

I 
11nr\!..!mef<J" e dis!!nctos f(iJ'ul!attvos 
I Que iá o applicaram, com r(!aes nn I 
tagens, nos casos em que o seu uso I 
é aconselhavel, figura o dbtincto 
clinico bag-eense d. Lybrio Vinhas. 
que, em df,cumento notavel, assim 

.JA VIU? 
ÊxaDdne 08 novos e 1nBupelav~iB 

.aú.tomôveis STUDEBAKER -: 
Rewiindo todos os apertei90~Ple~io~Jn.ismo
~6rn ...CI ...CI n ... ..,ns 6ftin-n..,.;i:I§lTnn'Il!IlI'1{1I!'R..,,, . ....yAl', 'Y~ .."'. V •••v.iii.v • ..,..,., <., .. ...,u~...,....... _ ....t 

eonstituem a ultírna palavra, 

a grande sensaç~o 


do mundo automobilístico n 

Os I)O\lOS ClutoO)o\leis 5tudebaker bateram o· 

record de \lendas mundiaes tt 
Na semana em que foram expostos, nos Estados 


Unidos, a Fabrica vendeu 


9_700 automoveis! 
Bm~iIEUI IIIIl O :lU miDhlilo • • • CO"I IOEO um "SrUDB!AIER" 

() ,Agente. EDUÂRnO HO«N 

, syphiliticos', o folem))re (:om os1 ~~i~;8~e~s:~ ~~!~c:t~iu~~~i~~n~:; :~::~~~~~:~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~ 
melhor(~s resultados. o prepa
rndo. Luesol do dístincto pharma
cculico sr. Souza Soares. 

Não é f.-reciso dizer mais para se 
jult:ar o valor de um preparadO. O 
LuesfJ I exerce Ilma acção segura, 

r certa, garantida e como tal deVI! 

I~~;r~v;~dgr~;r~d<;)~~ ~~Iep~~ foi 
4-:.:-9i7, sob fi. 355. 

Associação aAsylo de Moudici
dade Irmão Joaquim 

Convite 
De ordem da directoria convido a 

todr.s N:J flr~. ~oci,)s (l JilUM (-xma>l. 
famiiíns a RSflistill1m à mIssa que, 
em commemoraçitQ, 8.0 164 nnni"er
8ario do IlnSCi ml1ntr1 dI) . 
Irmão .Toaquim, o grand e 
da Gnriflndc, se fcali za.rã . 
de corrente, às fi h0ras, na 

do Aflylo. 


Secretaria da A~Floei .. çãn c 
de M",nrlicidarle Irm:lf) .lOafl'1im, flm 
14 dI' lUarçn cio luN. 

O I' Hp.crefario 
Clementino do Britto 

Vende-se 
Uma mobilin tle vime f:ompl)!Jta de 

9 p<'çuplra 81\lnclcvisitas, 8 quo· 

Mais uma honrosa Garta do grau·
de scientista brasileira 

IJr. A. ]<'eUeio d08 Santos 
Rio, '26 do Agosto de 1919, 

Caro Amtgo. 
Recebi a sua segunda remessa 

de V.ERMlüL RIüS para os po· 
bres . S. Teresa, Agradeço-lhe 

lira ;;';d~d;' n~~o:x~~~!'nÍe°~~~eOI~.n~ 
vcr~inose l: um terrivel flagello 
generallsado no nossso píliz, e 
especialment'! na classe pobre. E 

qUantas vezes é desconhecida essa causa d..: soflrimentos J 
~ VEh1MIOl. por mim administrado tem produzido mara
'n!lJas, e até q~asi resurreiçO€':'·. Em alí:uns l:aSQS é sl1prehen 
dente a quantIdade de vermes expellido:> com um~ unica do 
se, t: não tendo visto jnconv~nicnte ou Clccidente algum na 
administração deiTe. 

Muita paz e alegria lhe deseja no Senhor. 

(Ass.) Dr. A. 1"e1ici~~~~ig~ntoB
S~ P. Pode publiçar estes depoimentos; df!sejo que 

ellesà"f~V~R~rótaR;&~:!d~Ç:jC:r~s~~~ ~t~l R~:~~~~:~~l-
fuga Purgativo (Salvador das creanças) puramente vege
tal, inlallivel e inoffensivo vende-se em todas as Phar
macias e Drogariíls do Brásil. Depositarios: Silva üomes 
& Comp. Rua t- de Março 149 e 151--Rio de Janeiro. 
(BulIas em Portuguez, Hespanhol, Italiano, Francez, 

Inglez e Allemão) 
Evitem aR imitações e falsificações, exigindo 

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

I~r;:/~n~~la srl:dj!\!l:;~:a :J:e~:~d: "iI~Dlii~i&Ci~iOOG~IIIHIiI'ICH:llaIOO 'Ia&:M'CliG 
Ill)uvafino, compcdramarmore e vi- 'Ii!i 	 'I 
dto!!, 3 c0Iunaa, e 6 cadeiras. Ilys
tema (Austriaco) Um gnnnla roupa 
~rnnde e cama para solteiro. UmA. 
mezinha (Jom pe{lra ml\rmore. Um 
bom filtro m,c. Jo.:dllard0 Ribeiro.Uma 
meza para cÓjin. Uma mezinhA. pa'fll 
costnra cóm 2 cacll!iras. 8 cadeiras, 2 
!;anco,:" uma m(':za de ferro, e 6 tinas 
proprias pn.ra jardim. 

N. 1ft A' trabr·sn na Avenidn 
Trompowaky n. 9 !lnll 8 horas da 
manhã as G da ..arde, ou na Avenida 
ruo BI anco n. 22. 

DevolVe-Pf~ O dlnbelru 
a quem fizer uso do • PEITO

RAL RQUSSELET, e não ~lc~n~ 
çar O resultado desejado. Mais de 
15.000 pessoas completamente c u 
radas em pouco tempo garantema 
Incontestavel efficacia do .PEITO .. 
RAL ROUSSELET. em tõd'os os 
casos de TOSSES" ,b8 dôs>'rnais 
eminentes MEDICOS attestam ser 
o .PEITORAL ROUSSELET- que 
supera a todos. Leiam 'com attcn-

f~~c~.fO 
USSELE 

outro qualquer, luçr~ na<~.;....en,da /o qué estrilgar':' 
vosso ,Óestôrnago·esperdiçandO vos
so dinheiro. 

Ap. D. Q _ $. P. sob o n. 165 
de 18-3-1014. 

o CON'I'RA'I'OS8E 
li de effelto sensacio
nal. Medicos notavem 

Io l-aceitam. 

CI'ianças· Pallidas, Lymphalicas, Escrophulosas, 

~ ?o~~;'~M~~~~~~~~~~~d~~<~~~~I~~I;,~~
~	rOlO tornco rJepuratn;o c Il1Ih·ucroplluloso. que nunca ralha no 
tratamentodo.s mQlestloll consumptivas lcima apomadas.. S' 'uperlor 80 aleI) de ligado de bacalhAo ,. suas emulSões, 
porque comem em muito mlJor proporçúo G jJdo rJtge14lilado 

•• 	 ~n.~~:~;~~;:?,~~~~~~Qir.:~t::I~~~~I:!~".;:n\.~ . .:.~ft).. .':g~nn~ ~1.
• 	 slldor, 19b uma [6rmn agrada..-el ejnleirarnente 8uimilnel. 

::;. um :lt&rope saboroso quc' não pertórba <> e:,h>maiJQ e os iD
tcstinos,çomo {requentcm{lme !luccedc ao oico e as emulsões; 
dahl a prefcrcJJci"·dad.8 ': 80 JUGLANl),INO pelos mal, 

~~.; .< ... . . . " ...linícc>e, . , < " ' 80S seus. tro... ...'d. ' .•.•.•• n ' 10 ... .. q.ue.~() ~cel~am diãri~~ent~~ . 	 ' >: ç~N,~g!:GLY~E:~pito~~~i~I~ó~OIJ '~ VINHO ·IO o 
'; " ,~'~ . Encontram"'e: atllOOl n .. bou dro,arl.. e pbu.."Ild.. 

deltacldadeedo. EstadOll e 6odepodto ,er": 
·,•. Phàrmida .' lII'DPí'b·" 'lIlICISCO 'UfGIII " 

- . .~_ ' ................. '7 - ..... "...... 


I!e:lIOtOaOll~DQl(:lCX)IC>.COlClaOlCXX)ICOIC'-
OR_ MED. O. MOELLMANN 


Formado pelas Faculdades de Genebra e PQrto Alegre 


Cllnica. medica-;-violl u .. lnal-Ias 

Consultorlo: Rua Joao Plnlo n· 13 (SObrado). ~a. 9·11 .3·6 


'·f 

,. i 
__ ~~i 

emplastro-l" ExcELSIORI 
cura o rheumll.ti~mo, dyspepm, 
a!lthma, anemia,. eatarrhtt." Ile
vralgia, dôrllS no eora~i.o, J'in~. 

: figado, pulmões e inle!1tiaos.1 
pontaaas, coqueluche, " cont\l~ 
sões e outras enfennidll-des qõl.e 

,req.eiram medlelmentos e.der~ 
ncr5" .,. ... jf 

r E' o Iwico emplastro· tortili .. : 
cante e ealmBllfe recomll1enda· J 

, do pala llcienei.. medica'l 

'J3r~ X:b;o.,~er:~:~:}!h'l 
~ Ri~ d& J"n~in; ....:( . 

Preços (le A!lI<uc:u' 

DA 


Refinação l\ "apo.·

DE 


LINO 80NCINI 

5-Rua Trajano-5 


TeJeg. Relinação----Telopho"" 59 
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o lI'.8TADO - Terça-leir•• 17 de War:ç. de 1925 

INTERNACIONA1 CINEMA/Como se comba1e:OS B~~~'tSR~~~OS " g~~~~~·tlClíOlCXu)IÕICII~ 
--0-- Ia carestia no Rio Receberao> a segulnle earl., 	 (\YPH li" I1I . 	 -Sr. BedaC:lor. Me"s I " 

Amanhã I 2msO!!, és 11/2 e 11 83/4 Amanhã! GraIJde ~~~;,~:.::s:~ c::.~~o e 	 ~ U • • 
G 'lb 	 tI : ' t· t .' b bo - penallsado da lDagrt1aJ 

O
hn I ar, O g OrlOSO ar 15 a, reapparece no ~ e.. o~ p!rt!ÍlIJ!, !ilIDido., iDsllllarlD bres burrinhos Que qu"lIdllana-1 


hlm em 8 longos aetos uma grudt Imprela para ~:.~. m.;;,~r;!:~ .~:~;~I~ça: 
 AlIlrlosl Chagas Ilnvalidaz !LOBO :a:UJY.rANO b I. - d ' b d , ~lI..,ar o pau _ t:'~!~~I:::~~:.~lim~~I:Ç:~e::~ Bb!tumatiSDID I &cl8mu! 
Elle dá-noe o belIo poema: :- J~ealllo,u;se 'DI: Porto .Alegre queUes "-nossos Irmlozinhos in

..No mar da vida. ao uivar da ventania, uma ' ~e"nJ.o dos prop,lelarlos ferlores, ~ E(fcetlvamcntc. sr. re
.VeJas $Citamos á aventura. dal ,pnnc~paes pac:.arlls. 316m de dactor, quem viaja nos n(,$'os 
-lllalJ, .,..que praIa ou Ilha deserta Uni dia, tratarem da or~antzaç2o de uUla bondu e que os tem de lomal 
..Quando esse mar de-Y3lu se recame, empresa . d~ :pa.dic3ç2() que reu· na Praça. 15 de 'Novembro, na UM Hij~lWR !I! 
clrem{js filar. roto o velame? ' , ;tIrá em ~mR IÓ as padarias que ponta de inicio, fic&de veras pc-

E' uma verdadeira. joia o film que amanhã apresen- deUa queiram fazer. parte. EISa nalísi1do ao vtr os pl)bres aoi· 
t~remos aos nos~os frequenta dores. empresa serà. dota~a . ~~ .mac~l- . . deitarem olha res s" ppllcan' c1utr~S~~'W!~.~~U~:':;~I~O~Il~~g~C~~it:< :eP~~:Fr~~ 

Sb -no Intcl'l1acionai Cinema IníS':lloS I forno~m~derno~, · para . ' em "certas horas cos_ Produz Placa., Quéda do cabcllo c oaà --unhas, faz as 

aS~lm correspo~der a todas o numero de pessoas Repugnantes I Ataca,o CoraçãO, o Baço-, o fíga


do , 08 Rins, a Rocea, a Garganta, pro~uz - o Rheumatismo, 

Purgações doa ouvJdo1, Ec.zemas. E~çOes _ da , pelle, Fe· 

ridas no corpo todo. a Cegueira, a Loucura, emffm, ataca
!:.w_• .,'Q.... ~~ ERRARE ãüMAlüM BIT ~f~~:n~~sni~:p?~rõ~~!~.:: dl~:e~x~~: 

. fundos do Thear Y+d S + 1 	 ga.lzada, o pre...o dç pai) ale af)S todo o orgenismo. Eliminae a Syphilis de casa porque não , panhará as oscillaçoesdoI I a oela havf;ndo Saude não ha Alegria.O no "O vesperhno .0 Esm- as despe.as serao diminuldas, o Q .. 
do- no seu numero de sábado, d t d d"d ue esforço maudldo fazemV= dcu:no!3 a nolicia de que no ar~ pro U~C? eye.ra ser ven I o a os pobrezinhos para arrastar os ~!;~~~sa~!~:'q~21~:~~o~a~ffe~~:~~~od:gy~ahin~e~ 

.Fazem onno~ hojo fal?1 de São José de Ubà. no Es- preço:lO Infena.e! t a economJa carros! da BOba: 
~l'as: Fernandma .v1achado lado do RIO, o JUIZ de paz, o será f;lta !llo sb na compra da Se não fosse o receio de me AINDA lUAJS !... '" 

Gr~ner e Berna.rdtna R.>c~.:J.' \eSCrivao e um poliCIai. pagando á:!:~e:r~~a'e~~:~ ~.!::t~~~~: tO,mar~m por maluco~ eu, quando o ELIXIR 914 não é só um grande Depurativo 
como um'energico preparado contra a Syphi!is, porquecoustas M", pzl'I forn's c Carmcha com a Vida a temeridade do seu I \ P ah eShvesse, de-scena para, na 

•Ram~:i. _ . <' acto, assalt~ram a casa de uma cuQ!'anto ao ta ital, será rova- subida, dimInuir um pouc~ o tem Hormophenyl 9 qual destrõe os microbios do sangue. 
Sr Joao MelTcll s Jumor. o.~ VlUva, que ~en(fera uma bOIada vehacnte de 1.('&)contos.di~jdido peso e mesmo dar uma de m,ao. E' o unico sal que deve ser usado por via gastrica pela

laven Oswaldo l\l:ichado t: o Inw peta Imporlanc:a de trinte • no- d . . A Idéa do nosso bom amigo sua acçiIo bactericida e porqnB não ataca o e8tomago nem
nino Gilberto /\' eirelles. t d é entre .as pa anas que queiram sr. Couto e Silva édlgna de ap' os dentes, nã,) produz erupções, ao contrariO, secca e faz 

- ves~o~~~os~: ~s~persticiOSO, ju- ~~~~~I:I!e~r:;,Pr:SÔ'rDóc~:~fotR~e p18U50. desappalccer as reridas. Não contem arsenico nem iodu
Sra. Fernando :\laohado. rarlfl que o Insucesso desse as • - Eu deseiando auxiliar aqueUe recto, sendo inoffensivo ás creanças... CommCmtHa hOJe o seu anO!· saltn foi devido ao nilme'"o treze, cha, mtendent; m~nl~l.pal, que amigo em tão merHoria obra, O que o doente sente. COm O uso dO ELIXIR 914: 

versaflO nat<lhclo a exma. sra. pOIS, !la partilha dos contécos plOl'lttteu o s_a aUXIlio desde peço licença para suggerir uma Appetite, regularidade dos intestinos, melhorando os 
que soffre.m de prisão de ventre. Desapparecimento de to 
das as manifesi.ações syphiliticas especialmente do Rheua . Olmdl3 Machad 1 . espOS3 do cu!Jlçados, naturalmente caberia Q~~ ~o~~e c~,:!a~~:~tI:ss~r~ço outra idéil, adapte a Carris Ur· 

!r ~alor Fernando .\-\achado. aqu'!la 'luantnJade a cada um P p banas, a titulo de experlencla, ~' matisrno e aUecções dos Olhosjfinalmente a saude em pouco

tuncc:onano publ 'c'I estadual dos ~SÓCIOS.. p~::adoaa~~~~~:SC~~aSal a seeuinti! mande:. dar um Pi)u:o tempo.

aposentado. Ponderando o cas-IJ. bem se ç I I d h . de mrlho aos burrtnhos. na razao ATTESTADOS .:


Nllssas re:ip~lt oS.lS Ichclt,IÇÓes pode formu~ar esta pergunta:- ex Itene as a yglene de" kilos por dia, sendo 2 kllos E' o qnico Depurativo que tem att~stados Nosdos 
Y1AJA~TE8 Se em vez de serem mOltos os pa;. primtira reunião pela mõmhã e .dlJiS a lardlnha. pilaes, de especialistas dos '011105 e da Dyspepsia Syphi

titica.ra~a~fg~n~a~~r~~,S~~~l~ s~~~~~_ ::::;~n!e~'I~~~s~~s ~~:~S~II: m;; c~rrt~~i~o~s !~~~~se~~:n..t::1 d~ue ~anJ:n~~i!ealb~~; ~~.4 kllos para ~ UASA1\IEXTOS : 

~o n I~sptr:: jo po_eta do "ASCe IdepOIS t!guem o'! ac!.!sas~e ~e ~~~; e-;r; r;s·;"ífrAO·" ara; ,etc.. Tenuo piena certeza ~ue, em !. 
 Não so case sem prim.;i.o tomar 6 vjdros de ELIXIR914,

i!' o mais baraIo de 16dü~ os Depurativos porque faz ..{ terlo:" sr. AraUJO f,giH:red '), OOs.\ autoles do Crime Qllem dana P P poucos dias, Virá o Dubllco e a feito desde o l' vidro 
Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a tomar o 50 dlst;octo collahoraJor e mem- crédito a esse 3Igu~m? de :.10 estabellcimentos conlcna· Cams Urbanos com que velocl

bro da Academia ç Itllannense Nlnguem, porque todos lhe les. _ dade correm os bondes. lad.elra ELIXIR 914. 
de Letras e Centro Ld!1anncnsc diriam unârllmes A" rd d d P _ acima, e o trabalho que vai ter Vende·se e:n todo Brasil e naS Republicas do Prata 
de Letras. -V~cê está dOIdo, ~omem! mUDIClpa I a e e orto o ínspeclor de vehicul,?s para 

Como ê lã possivel que um juiz Alegre vae abater o lad9, bem regularlsar o transito nas 
Pelo P?Cpict? ol:G,mmnndandc de paz e um escrivão ~e ombrei- vendendo-o ao pu- rua~ por onde passam os 005S0S 

C.apcHa~, dc~emuarc~r,~m n~sta Ci\ ' em com um simples policial e blico bondes! 

Pltô~a~~r~~U~~\~e~rfcJ~~~~~~: C'unha desçam da. sua dignidade ,para O dou"" Qctavio Rocha, 111- S~ essa idb falhar re~orramos 

camara e Jo.Jo Cllll h ~. I executar tao horrendo come? t~nd~nte reunlcipal. deante da entao ao bando pre~a!orl~. , 


De Pe io as. Manoel Au;;u'ito INem dI:! leve devemos ter lao aflilude assumida pelos marcha0' PO)(rF~(' J)~ S1 
Pires. I forle slJspeita Ilesde manterem a alta da carne 

I:?e Ril Urandc; 1',H:l 1,I.ruro, ;\n- II E, 110 entanto, an.. , a verac. I· resolveu iniciar a compra de ga! CUl"losa reivindica- I ~Iantenha OS rills 
ton.1O Gentil e Anton:o Silva dade do faclo, conijrmada pelos do queooseri ·-abBtido-pela muni· E b' 1O lh t . do ex-Krolnprillz r 

. - cada\"crt:s daq~eIe4 Ires repre- palld;;de, aUrn de ;baste~er os U 10 co~~p::at~vn~- ;) ex-kiOmprinz recta-\ sãos 
N~1~r~ ~)e\~()n M aci l ~d f' cv l1lr~- ~~~~~~~e:cv~~el~~~t~Ç:~'iletl~d:~ne~: :~:Udga~e:e~~u~~:~a~~ variaS pon° ~:~: ':~~:;:.8~~:~~:.;~P:~ ~:?; form!~uS~~~.i~Oe~~e~~a~~ 

clou casamento c0n:t a s~'nhf) fI' voz : Para isso incumbiu o lotenden. todas as pharmacias desta que existe no mundo. cujo valor 

nha lima CJ bra~. iJllc cta. fllba UO -E' verdade! Quem diria que dente a dois entendidos no as' capital. . excede a meio ml1hao de marcns 

sr· rlordoardo Cnbral, Insp':ctor um j ui~. . de paz, ~m escrivão e sumpto de.percorrerem os muni' e que lhe era destinado. como 

esc?lar. . um poliCIai conslitul!:Jem uma be- cipfos viziahos, comprando herdeiro da curO". dizem oS jor-


Nossos parílbens ! la tremj)e na Jadroice 7... em boJas condiçOes a naes Que eSIla reivi!1dicaçAo será 

Emfim, ist~acontece aos vivos... fazendeiros Que oifereceram. Uma bomba que era destina. r~solvida por meio de llm 


ViSITA. Joio d'AI.....em O dr. Octavio Rocha seguiu da ao minístro Felix Pache- cllo entre quatrocentas

Em ct;l1lpanhia do sr. dr. Car-	 dia 8 para Pedras.Brancas, afim 1 d' • prussiaNas, que foram as Milhares de homens e mulherss 

soffrem de fraqueza d08 tinI! 8em~~ 1i.;~i;l~;:~~~::i~~~a:'i~~1: '.AImpr.ns. a.....t.nt•. _~~ ~~Oem~~~ri~S~:~~~~~r~If.'i~~~ :!;r:\i~~~:~~;J~r.~:~x~ ~!~e;..c~rtn~p:r~~~lIe serviço a. causa de IH:\lSaaber ml\les. A ta
cer-nos i". nn\ici ,l que demos so- Rl,O, 17 Intormam de Berhm que às matanças, qnan~~ for ..m 'eltas plodhl no carro-correio refe do~ rios li R de filtl'llr 08 vene

nOIl e impurezns 00 sangue. Si 08 riua 
bre seu fI;~rcsso a esla capital, e ~~~~~~~~~~ ~~~a~sS~e~::~fe:!~ ~O:nJ~~~'mt::~~Jl~rsal~:odV~d~~' de Flore.a,lRo 8e enfraq llecem em conscqttcllcia de 
tambem p,.! d!r·nos notici.:!ssemos bre a questão de Dantzig e Sarre cias a re.speit? rcslriodos, comer dema.is, fRita de 

descanso ou qunlqllel' outro D10t it'o,~O:e ~e~~r:c~~~~~~ I~)q~~Ji~o.íe abr i u no seio do Conselho Executivo Umn commlssão de açouguei 	 Sabão ·Cerne" nno poderão exercer na sun ~ fnnc·da Liga das 	 NaçOes. tOS entregará a S. S, uma hsta de O sr. 	 Raphael Testa, rõcs; o resu1t1\do serA. qne as tn1\te-RESTABELECI;\IEYTO - 70 nomes de collegas que dese sentante da 	 Fahrica de çias Docivas e impllrn~ ficarão n(>GLAXOAcha'se re :;tabdecido da en ' 	 jam abastecer'se de carne de ga' Ewiky ci Cia., de Joinville, offo!- rrga.nislDo, vindo dahi dh'ersns mo
fermidade qu e o accomclley. ( 	 do abatid.o pela municlpalidt'lde. receu'nos hoje ~Iguns páus de oestIna. . 
nosso conterraaerJ sr. ManoellW' A mesma com missão re,c'r;;I'~~:~~~:c~:,~~:~
la, revisor do nosso collega -O LE.UITIMO 09 nomea de mais 21 d.~ saMo Irarca ~Cerne·t product~ ma~sd~~n:.h~~~:~ :ad~r c:~:m:O~~88d~ 
Tempru. perfazendo assim os que mesma bomba. daque ~l1e .se re~o~ pontadas n(l~a firma, e JJa8 cl\deir.1.lIj fortes 

menda pela sua espeCial quah~ quadria, nerVOS1::IlUO c(ln~t..."\nte e !!eu. 
FALI~EC!;\,UjNTO S L'tta 6 000 vão ao encontro dos desejos da ========== dzdc. tlaçio de aiJa(ilIlcDto, fill to. de torçns,((. Inl,ndencio.

foram regi strnd o:; DO e<utorie Agradecidos. 	 desordens urinadoll e ÚS 'ieZeN tel" 

riveil:! dõres rbcuwnticas.~~it~:i!~~~~fit;a~:~::I . n~~ d~~~Uir;t: NA PHARMACIA Os açougueiros começam a 
U lU S1l1cltll0 trag'ico doE::~ia':,I1~t~:: ~tJSt8~i\~I):I!~:

16 do ,orrCnlc. 	 ,adherirS t 	A t· h No dia 13, na Estaç2u de Cas- q1.lenCiSH tataes acarret.'lIldo calcu·no~~i;i~t~~I~~'e V~~~~ch11~ ~~ro~;l~ 1 an O I1OS In o O doutor Octóavio Rocha, lo' cadllra (Rio) lodas as P~SSOdS 10.8, pedral:l, hyoroJlisill., lesã.o 110 
ça; Walmor, de 3 mcse" IiIho do 	 tendonte municipal,depois disso,6 	 que aJi se enconlravam foram corll.9io, ~Ildurcc:imento ~tlg arterins 
sr. Salvco S~lveira, victima de En-	 i' foi procurado por uma com' ~~~~~~~~~~ sac!.'Hdidas por uma !?cena horri- ou o terrlvel mal ~e Bnghl.. '" . 

_''< terite âgnda; d. Maria do C;j,rmo - DE ~ missão de.retalhistas, que lhe fi- '=-K""f""::"i" '---~~----- 'leI que se passou, Um rapaz Notne quo n.s PduJas de F os-
Andrezo, d-:! 22 annllS, casada, vi- J A dA F""":a zer:l entrega de uma lista de 70 I"Ot~S rehglo.sas ml1l1o jov.em, de repenfe 	 I os rl~:rlcl~~iSe~~a~~~:~~~~:ctima 	 d ~ Chymatose pulmonar; e e "O" 0&.1 proprletar1os de açougues, que 
Zulma, de 8 meses, filha de Ro· se compromettem a vender a caro Ter~~, ql!arla e qUlOta-felra, se em biuxo de uma remedio mais antigo e do maior 

hora. tnduo cm honra de qUe! chegava entre todo:!. Pergunte 1\(1 visi~~~~~0?~~'2V~!~~~,~flh~t~:PI!ig~ O cllodidat-;do. pop"UlI1a. ~e verde abatida pela municipa· 

lino Andrade, v!ctima d-! Bronchite buarol - Rio, 17. Dizem de ,hdade. , quirt.ta-ieira missa Çã~(')ig~~I. 


JOIé:, às 7 hora~_ m\!ntos do .Capillar. Ber!im q\lt os populistas ba~aros Isso passa'se no Estad::J vlzi. 
19 u~~!:~al~la segulnté ~ ~i·lti~i,·::csiii~id;,-;;;i.M~~~~s61~~:a~! ~~r~~a~:~ada, ~eslgnaram para seu ~a~dldato nho, a dois passos da nossa por. 


de 52 anllOS, victima de arterio a presider.cia da Repubhca, o _t~ enquanto oá!!t aqui. vivemos 
 q 	 Sou causador da morte Ir~~---:-----... 
mIe . Tenham compalxao desclerose; Estrelicio .i\I:.rcell.ino, de ~':: ~e~d, ..~c~ual chefe do gover- .. merc(> dOl oque-nül I,~pingem 
Infeliz alma. Meu neme ê: Hugo

90 annO"i, solteiro. victirn... de <lU d.....avle,a· , pIes ·mj.c~olcoplc;ls é c.r".e:~.riva· '';''''.'.'. - .-'-'0 Srdeken Araujo, moro na :oua 
~~;,n~~t~Jc a~~~t~di~iY~:: 'Vdi~I~; A Empres;;iharlneI:l18 -de ~aan~~ 0550"$ a um preço exorbi' Vaz Toledo n' 11 9. Vou ' me re-l lil~=*~=.!:i!:::.z~=:~. 
de arterio scleroso. 

....GRADECIMENTO 
D. 'fiOSSO prei:Eidt"i contemineo 

s r. Al varo Lima , chefe da Esta· 
ç;1io do Telegrapho Nacional, rCe 
cebemos, em seu nome e no de 
sua uma. famllia, um telegram
lUa de agradecimento ptla nlltl 
cia que publicamos do falJecl ' 
mento de seu genro sr· Marcial 
Ve iga de Ftlrla,' 

~""""""""""",,""""":""'!~:~
Orne em .\thenll.--Rlo, 17 . 

Commu::lcam de Athenas que 
rebentou orna greve dos opera
rio. das U"lnu electrlcas, do 
I." do. bond... . 

Sortelo8L1mlta~• .avI5a-aos seus! , ~:: E por falar em carne. vem a 
prestamlstas,.desta cCapital, que , talllo dizer qUI uma r..peitavel 
nao lern co~r!(I~rts. ~~s ,mc!1,s~lI- lenhora nOI esarveu uma carta 
dades deyem ser paga.s no 'St:U em ~ue nos co'ftmunlca q\le, ten' 
escrlptorlo,;I rua Joao PlOto n... do mandado hoRlem I criada ao 

Inereado, Js i boras, compnr u.m 
Os sorteados da classll kllo de mne, rcc.~eu .• morea' 

de 1903 ~~r~~J~ ~~ Yfr~l~·.r·wj' ecom 
Todo. OI commenlarlos do 

A ler Circumscripçao de Re- dispensados. 
CJuramento rarA no dlll I' de 
Abril p. a convocaçJQ dos sor# 
leados, da clnse de J903.. O NJo é ..;onvc:al 
contingente a fornecer é de 2.270 alh::ade : a ElDprN&~.t~b~r!n"."'1 
h·)mens. dos qual. 166 urJo da- te Sortolo. LI,,"t... cobra 
dos pejo ",unlcl,lo de florl.no- Zf500 de menllljdade e pala de 
IXIII.. '.cto $1000.000. 

unir I lIIi:1ha mIe. 
Ao que se sabe, o suIcida, em 

virtude de suas leviandades, fnl 
e o causador do suicidlo de sua 

Flolel 	maeEs: v:is~!ra' teÍn provocado 
muitos cOI_mentarlos · 

JUO C J,UD. c lR"" rro" oh te
(LIUJ"·OVROII) 

MIS'llUnA FLOU IJonro 
Rroh...l leo" " lI.borolloll 

DOS ,..09908. 
O" cl..arr". "Almofadinha

..lia, COr..p,."',I.'8~..~, II 

rOSTER.HcCL.ELLAN Co. 
•. 	 CaixaPottal 106~ 

Rio d" .J3IleI1'. 

Lotel'ia dp. San ta 

Catharina 

Na extracçao de hoje. da Lo
leria do Es~do, os prem los maio
re!l rouberam aos seguintes nu
meros: 
5O:000w00-1I.167 Rio 

5:00Q$l)00- 2.777 Rio 

2:5OOlOQO- - 7.796 S. Paulo 

.! :500IQOO- 7.943 lolnom. 

I ,~ 4.05t S. p.wl~ 
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o 	Estado- Terça-feira', 17 dl! Março de 1925 B 

·1 L U'~G~Õ-l[m 9rlN A & S~Ã~ I[ 'S2-Á I 
-, do DR. EDUARDO ,FRANÇA . I; OS DOIS 1IJNTOS Rh"l'BESEN'LUl I CAROBA E l\{ANACA' de Hollanda 

para a cura externa, effic~~.,_ de fer!~aSf ~~a!1hros suare!" fétidos, quéda dos I O IDEAL DO TR.t.1.ADNTO f preparado pelo Dr. Eduardo França" 

O rei dos depurativos para a cur3 Interna de &)'piuii., ill,ip"W't:ta ,",o :idogue'l!:!!be!!o: c G:.o..I:"ueõ iiiolt"uÁ <ia }h::lIÇ.-ullJCO 1~'ucdIO brasileiro adaptado .jI . na Europa~ na Amenea .do Norte, Argentina, Uruguay, CllIle, etc. 1 Preço de cada um 3$500 1 rheumatlsmo, feridas, dores, elc. 
Unleo. doposllallOS no Brasil: AR~UJO FREITAS & C. - Rua dos Ourives, 88 e 90 e S. Pedro. 94 - Rio d, Jan,lro -- Na Europa: C. ERBA • A. IIANZONI - MIUO ITALlA 

Q}le faria o seu doutor? ~""'=T~ '_'.!Ie'i"!!I 	 I .i Quando V. S. tem indigestão. e li ~ 

vai ao doutor, que faz ello? EIle I ~ I
 

1 receita o melhor remedio que 
 11 I 
â!; ,

!;;II ! conhece. lia vlNe e cinco sonos '1 "" 
atraz o Dr. Richards receitava o 

melhor remedio do mundo p.r• 

• dyspepsia e indigestão. ElleI	 1~~dUZ~ elicito que annunci~~eSde que'eja~~
chamou a esta receita t'"como manda o rotulo, devolveremos immediatamente o dinheiro do ," 

custo-R. Sant'Anna, 216-RiQ. 
O CONTRATOSSE é de eifeito sensacional , não tem die~a 

~a: ~~r~~~~~l:::mC~q!~I~S;h::mA~~~~:. ~~~~:f::Çã~~oJf:~~e~i:oR:!~ 
tnsomnins, Dores no peito e nas costas. Efficacissimo na TuberpnSTllHDS g~. QICHDBDS culose e hcrnoptiscs tom<:.ndo-o convenientemente. Pela acção do 
Intrato d(! Guaco do Sul e do Thiocohalêm de outros medícamen· 
tos de igual valor, o CONTRATOSSê é tonico fortíssimo e se· 
dativo, principahm.'1l1e do appare!ho larynJo-broncho-pulmonar.Pu"I',!: porque est.va OI:""ri"'fO de sue !Ii f,~, blicaremüs sempre um aUestado por semana, differente, dos mi


rr;édicina. Durante vinle e cinco I Itmrls e milhJres '-lue te:nos rectbido. Eis o desta semana: 

• 	 ann09 fOssa medicina. têm sido a . I . 


Cll~ado de urna constipação e tosse suffocante! Om filhinho
â. p íj:~·,e-ira. do m\lnd0~ durante vinle ' i!~ • rie UIll adiantado e importante industrial João de Andrade Costa I 
I':xmo. Sr.: Meu íilhinho francisco, de 5 annos adoentou com
~I~ il i é ciooo nnco••lI, têm curado dys- III ~I: uma const ipação violen ta e umll tosse Que o suffocava, que o levou
';, 	 \pepsia e indigeSlao. di QUê f.ria o p. 

ao leito. Tendo :ido pela lIlanhã um annuncio do vosso exceJlcnte 

seu doutor? EII. reC<litar·lhe·hia CONTRATOSSe, antes de consultar o nosso medi co, resolvi ex


perimental-o c, em resumo, com um v dro meu filho entrava em
Putilh... do Dr. Richard.l Com- , 	
f)coova!e':icença e com sezundo estava bom. Vosso preparado ma-

ra:iH!ou toda a minha famWa. Podeis fazer deste Q uso que VOS~I'11 ~::~:: ~ ao da droguiBta & 1I i convI e r, 
Rio de janeiro. R. ,Tosé Eugenio, 34, S. Chdstovão. joão de11.Andrade Costa. - {~'irma recnnhccidaj.! . . 	 __,F 

~~~'''';'A~n, SUl . 7_IJ_I9Q2~jr~:-';;; · ' ~ 	..--~tlC~~'~~. ~u~'n~~ ~ ~·~·~::z;,: - ~~~'~~A~~~~;-::y~ 
aC": '.! il2.T vu tru Illcdicamcntv. . 

Vende-se em todas as pharmacias e Orogârias fio Brasil 

I,lNesta C,_ a~Hãl ha sempre (;ONTRATOSSE em deposito n, o D, roga. 

I 
ria dt! XOOQipho Pinto ca Luz. R. Conselheiro Ni.arra. 132. 

'. -,"""'~,,;l;~W~,~~ ! ~-' 6X)ICIIOIOIOICf(~X)ICIK~x<)IOIOIC\ 
. -DE 1 ;'S~~~~J.o.óa@.~fj;~~a)\ !FABRICA DE CARIMBOS 

, -o E-Sia. Catharina ~ Estomago, Fígado, Intestinos ~ 
~ 	 * BORRACHADistribue 7;;",. em pl'emios ~ DigEstbes diihccis, az.i a, prisãO de ventre, vomitas, en- )( 
~ jôos, dores de cabeça, vertigens. dor e peso no estomago, )i o propriet~rjo da Typographia SCHULDT (Antiga 


~14' Extração-Plano EE ~ gastratgias, gastritcs, hepatites, cnteriteszgudas ou chroni~ . Cysne) commumca ao Commerclo e 80 publico em geral 

%.5 de Mar~o de 1925 ás 14 bOI'as C cas-ctlram-se com o elixir cupeptico do Professor Dr. Be· ~~. 
 que .annexou ao seu ramo de ne~ocio a fabricação dé 

v .ri nicio de Abreu-l caHx no fim das refeições, carimbos de bOl'racha e seus annexos pelo systeml
14 mUhares-l.700 prerniOB ~ ... Americano, J~rantindo trabalho perfeito, pois para isso 

~~~ ~~~.TES A 11.000 l~~m~ k RheumaUawo, 8yphll18. Impureza. do Sangue R dlspOe de officlaes competentes na arre. Preço modico c 
execução rapida. No curlo espat;o de 48 horas ex:ecu~a.se 

- ~ Eczeml.ls, doo'tluos, ulceras cbronicas e rebeídt!s, curam- Qualquer encommenda. 


75 ' 1. EM PREMIQS 12Õ:750$OOO~, se com o antigo t aiamado Rob de Summa, de Alfredo de 

S

~"
ri. Carvalho--Miiharcs de attest;H!oS de pessoas curadas. 	 Façam suas encommendas na Ty,pographia Schuldt (AntigaPREMIOS 	 Tosse, Bronchites, Astltma Cysne) á rua 28 de Setembro n, 8-F1orianopoJis 

50:000$000 )'( o Peitoril! de juruà, de Alfredo de Carvalho, exclusj·t 	 premio de N. B, Os pedidos do interior devem vir acompanhados 
I 5:000$000 1"'-4. vamente ve gctü!, é o que 'l1aior numero de curas reune. )E da respectiva importancia em vale postal. 

I 2:000$000 .@ InnumeCf)!l attestados medicl)s e de pessoas curadas o O 

1 	 1:500.000 p. am,mam . ~ '~aOl(XX)lCIIOIOICI~IIOICIClOIIxx)lClIOlOlClé)
I 1'000$000 .,J Neurasthenia, esgotamento nervoso 

i premias de 500. 3:000$000 ~ Falta de rncmori a, phosphataría, cOllV"alesccnças das 


24 2005 4:8OOSooo.Ff\ molestias, curam-se com o Hematogcllol dc Alfredo de 

100$ 2:800$000 ~ Carvalho. Extraordillano consumo pelos proprios medicos S E28 

2:6ootooO ;;( que tem usado e IILI1U l1lcros attcstauos. )E O A Si 

8IQ 30$ 26550SOCO >-~ Ol.)lLAÇ~\.O-~;~~li~~fcs~~~;:u~tr~Ara~2~eV;f~: )( . 

52 	 50! 

700 2 U. A. dos 1°, 2°, 3°, )( eaz ClOmo pucnatol. de AII,cdü de Ca,valho. Milhare. de SSi
40 e 5° premios a 30$ ~~~~~ ;( curas em touo o B,asil. Facil de u;ar, nlo exige purgante. uperiores. -fazendas. de sedas por 

120:750$000 ;( A' vClHla u m todo o Brasil ' pre?os excepclonaes, abaIXO do custo,
iE Depositarios gera"s: Aiíredo de Carvalho Cc Cia. )( esta vendendo, «porem só a dinheiro. 

Cs bilhetes são divididos em decimos * Rua ZO oe AbrÍl, 16 -Rio de Janeiro )( a CASA MACEDO'NIA' T" 
i700 PREMI OS RS. 

A 	 gerencia da Lo.leria de Santa Catharina obede~e à * S. Paulo e Mmas:--Nas princípaes lJroganas. )( • a rua raJano 
direcção do SOCIO ANGELO M. LAPORTA, que fOI :lo( 1!I.~d.i"nt" vale p".lall~~;,~Ulett. par....nalquer )( n 6. 

durante 6 annos sacio-gerente da Loteria do * ' * E' ~roveitar a occasião são artigos
Estado do RIO Grande do Sul ~~"jC~lZCt>lOlOlC.'IOICiOIOIOIOIC modé , ' . ' ~ , :(~

Bilhetes a venda em toda a parte ---- rnos, proprros para as lestas de 
Os concessl'onarl' os La POl'ta & Visconti Para fazer boas compras e pl'eciso prl- Passos e semana Santa.

meiro 1m' os anuunclos das prluclpaes ca· 

AdministI'ação-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N, 21 sas commerciaes publicados n'O ESTADO. 

Caixa postal n. 50 - Florianopolis. ------- 

N. H. Os socios componentes da firma concessionaria da "-~~~'!,""'~--'=-"'~ ~:::~!"!t.,,:,'" 
Loteria de Santa Catharina, nlio fazem parte de ," - - J}.':;:~: ----- - -- .... 
outras emprezas lotericas. 
 ROYAL .ÇLU~BAtOO!'!6~~~«.J:'moledtiu ,O 8.t.4. 

do ",itl), broncldte, atithma, tOflfle. 
rebéJ43e, MUtAr:rbo ehronlc." gnppe 
00: 	 ffilq~~ pnlznollar, en8ino de (f' Mif.NT.ES NA ElIf{OPA : !fJ :t\fão de:rnOra 
P.iI~ tiro remeà.in qne Og cunrn ~w. 

pon. di.s. M.nõe endfll'eço li, Ma~ L MaY~lIce & Cia. 

ria O. de Ândndn, tnl.'V, do Qnar~ • UMA MERChARA ASMÃES€,~"/ , .


9, RTJ? 'l'mJNCHET, PAfUStd. 9, Sio PaaJo. A "YIIJtli"e CIJtulmJflg~ " i ,:,o'-meülOf .ung;lCnfO p.... lCUtSe. E' questio de poueos
---- 19. 21. 23. t,da'" mn. Dt'Vc ter empregada dosde a m:rlUenra in(",nctll . '·:r; conhecida c iludi~~~~~.t!

" . Ad'V4 i .I' I ; 	 ~m todo o mundo. : COnsc rva a ura c u m~ rt:~c:i:14 c: rg"kb.mcnt~ 
Im,;. at CIcôria)Õn• .quelm:r.dur&f~ cbaps c toda. u i~rit.iÕC: 

i rnCnGlU d. Fc:dk. Jnautam em receber a "Ylfllli"t CIUI,6,,1I1"" 

Um4J'I'.5 

ti 	 O Ih1~!?i.~~? Cu.?; 'Ol~HOS: DIAS 
como orlainllmcDtc acondidollad. c "C;l m que tem Q nome da f _ 


oiveise criminaea.Attende soba ~ 

mMOI Cm da capital . a 


hiducri:' • ~ri,pt.orlo Iinflammat;Oes e purgaçOes. COl 


I nha aeceíta C&uau ooDÍmercille., fia 

Praça Pweu;a ObY.tll'1l D, 16. LVRIO MOURI\ BRASlJ. (nome 

J'Jonllllopolil. regJ.lado), Em lodal I' phario_________oi'maclu • droRulu. 
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