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CASA DAURA 
Rua JoãQ Pinto n. 9 

O propri~~ario da ".Casa Dama'" tendo '"egressado do Rio e S . 
Paulo, convida as exccllentisslmas familias a fazerem uma visita ao 

estabelecimento afim de admirarem o seu bello sortimento em 
crepe marrocain de seda, crepe setim. crepe da china, cre

pon de Jersey, palha de seda. seda lavavel, tricoHllc de seda, 
lisas e listadas, para camisas e vestidos, zefir, Ch(lrmCllse de algodão 
em todas as cores, grande variedade de voi! e crepes a phantasia. 

l\'latri,cu~aS ~~~I~~?r~eeS~~~g~l~~~~dge1ãl.iSI~s:r~itj~t~~t~:I~a~1;~d3:~ed:.ab~~~i:~~; i 
-V .De ordem do Sr. Dlrc.ctor do sort.imento de tapetes Je vCI[udo de seLla artigo egypciano. Cambraia 
O (N '" R'st d ) de A~tes e OffiC10S está. de Unho, toalhas de banho e rosto. morim de diversas marcas. crc
~ I 'Qllle e l'r.l.arca . egl . ra · OS 	 a mamo;,la neste. estabele- tone meio linho, cobertores, colchas.., acolch(judos. Lindo sort. t!H1 
_
&!oi Do Phal'lUaC(1utico Il~. 1:\. GONÇALVES,Joinville d~.ensl~o watu1!O ~~~o~ pplseiras de vidro e celluloide,collares, cintos, cabuchons ,9unbli 
A!. Diplomado pelo Faenldadc de lhIlIEI,e100'ldd!aR):iOéd.urnlangO,I.rnOd;o.,oUDIp'.'t.,roI;mo~n.;do.leolg••dCo.iambth~ I a 10 uc malO, \..1.1111;;' nnas uj~ra-chics , IHi55.lmgas, fiü missanga, ~o!las para '-'C!'>tidf), Ht:1S a' '
":l#I 	 .,. . . ... _ aulas em 15 d.e ~a!o.. phantasIa gregas e applicações de seda. cmtas el:!.stiças para senho-
G rapeutica dennatologica, "ilôs 20 annos d~ aç.u~~dos estudo~ . noctu~~~~!~ d~~I~I~~ ras, lÇa.llas. e ...-zJisas. Calçados. para sell!i9ra, artigo moderni~Eimo e 

li ~h~~ t~a~~'hu~~~::f~~~6d~~n:::~~i~:sft~oe~:a:d; -..."~.'!;.,, ,- ".,.--. ~~r~~ ' ~~~i~~~t mult?~ ~utros attifrOs. i~ara Ilqúldar! pelle e da cabeça: Ulceras, Queimaduras, Empigens, Sarnas, serie só poderão Grande sortmlento de palhas para cII apeos de 14::::000 por ';:i500. 
~' 1 inha (favosa C tonsurante), Ulceras syphililicas e algumas menorcs e adultos ~OOO mts. de peliueia phantasia de 3~500 por 2g500, 
§ 	 ;~~t~~ro~~~: ~~~ir:~~HS~~~;;~eldO:osPi~l ib~I~~~:sS'e!'::n~~m~~ do serv!~~ seda~speramos pelo 1" vapor um grande sortimento de astracilm de 

! paraC~~~~r:;a~n~i?hg:a~r;~: fOd!t~e~~~[e,a ~~\ll~·e a lUlnan.. Todos estes artigos sorffreram o de,.conto de 20 010 
~ cora vac chegando, as quas, fi reputação e a sua proclua Não se enganem CASA D.A. ~RA 
~ vão augmentando, diA a dia. Quando todos a conhecerem Rua jOàa Pinto n. 9
G' 	 será () remedio de maior triumpho em todo o Brasil. D. Ca~ 

ii9 r~:iid~ J~a~~~~; ,! dT~~i~: :~~e~t;~;~~ec~t?:a~n~~~~I~~~~~I~i uma 
-~-

~ A~optada já em muitas casas de saude e de grandeta 	 dinica medica-Licenciada em 31-5-915, sob n. 97 

«I Cura da Embriagu~z ~~~~~~~i~~r~;'~T~nd:~~oal~!~:~a~n~?i~~~!";
C: mi,;':;>:.·c~ de fa.m ií ;::l.5 que 'i ivj~iTi i{zmaT('f miseria causada pelo triste vida. Hot el Central~ A,:J . p~lQ D. n, da S.P. em 3015-915, sob n. 87. 

eti Hnt~~:~~_~C:ft::I~~~1'~,aE~u~I(.,C~~ !;~~~~.~h~_~(~u:net:rC:lh~;rl~~)a~,:v~~~~~:o~~~:; 
~ d~ p,.e';o:'i ao quem a!'l de'leJflr. 	 BERTRAM EBERT- São Francisco do Sul 
~ A' venda em todas as 

Santa Catharina-Brasil

7°~~~-~~!"~~"'~Ô~-	 MINUTO DA ESTAÇÃO E DO PORTO. .	 DISTA UM 

ma. Aposentos de l a. ordem, cozinha 
Os cnndjdotos a matricula de sll}>erlor, h@hHlas naciollaes e ex~ 12 	 1 qualquer das tres series deverão\j 	 tl'allgelras. llUllltOS quentes e frios.satisfazer os seguintes cxigencias:

i~ .. d,} jn~mparnvel 8(~e~~1~ ~~ ~~~C;~~;~~igo;~~ne;~~~~sqdl~J::~~ OHDEi\i. ASSEIO E PROMPTlnÃO. 
. alcançado em ~i;co~las<IJ~~rn~~~Pb) ig~~~;~~r ill~~1! PREÇOS MODICOS, . resulta- que deseja curo3r, seu nome, idade 

tlle,ap,,,,. Itd;C<elSS~~~ s~\~r;e:~ ;:~~en~iil~a;~~ual.nacionalidOde, e

I r~ 	 r~ditar~r8a~s~~~~fri~:s~~~~~~~,: d/f~~~~d~a~;~c!t~o de . 
meo_g~ral.. . .. Si for verificado que () 

~ lIa muú; diffcrcnça no a~pecto das pessoas j NlIú o pos81vel dizer mnlS sobl'o o fez declara-:- ôcs falsas será· (;)l4:)1(~<~~KI)tClIOtoI(''+Q'<::+':XXC~(ÔlaQ«~:ltC~i t.{'..lC: cuidam d() cabello e {bs que nãô cui(lam. \ 	 valM rIe lI!n pl'eparndo I .0 clr •. Rus- da m~tr;cula. Todo curso 

:I()Ill~nllf) e lImll das l~~tB J~gltllnnll e bem assim a matrlcu 
gb rllUl do '~or)lo modlCo rlO-grau
deofit! . ! 	_OTricOfero de Barry dcstroc " cnspa I 

f 	 .;;o: dá formosura ao cabeho- f; dcliclosamcntr I O "l:ne!!ol " va.e .de tri!linpho 11m. UNDERWOOD
t.riumpho, conquiafando á conliuça 
d~ todos: tnedicoe fi doenusl por to
de. part.o OIl Ve-lIe refereuciu el(.~io . 
SU 808 IIr.U. l'f(f.itoa tlurprehendtltlt6l. 

i~ ""rfumad~:....___ ~ :.:J 

App. pel. D. N. S. P., ... ti-12 A' Gl .·.d oSud.'. .\I'ch, ·, A machina de eSCloever 
I~H:tOfij~~t)~Ç@~S«~ifla'~t!!~ftflfi&ifI;ftt.a 917, oab. n. aM, (~ do Unlv.·, mais resistente 

UM CONSELHO perfeita• 
•Na l!:pccha actual em que a Tuberculost! faz tanlas 


vlct~mas, na,., tratar das bron~hile5, losses. fraqueza Reral, 

anemia. etc., us;mdo a Soluç:lo ~aphr'jl. po~ihvamente o 

melhor tonico dOll pulmnes. constitue crime e um atten

lado ã vida. 


I...embrai- ...ol dll<; palavras do nolavel cliniCO Dr. Fer

nando AbboU, fali ando sobr.; o valor curativo do 5a· 

phrol: -o Sal,hro ) cl t)ló\lnfect a o p ulmã o o IIIeooa 

o 	ca.~, rl'ho." 


licencIado fm 11 de fevereiro de l!)IU. 

Deposita.-Rio de Janeiro.-Glorla 62, 
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mailto:I~H:tOfij~~t)~�@~S�~ifla'~t!!~ftflfi&ifI;ftt.a


A OUEDA DE . I, N oticias ~aeV0'lu~â0 " 
Olo/lImaoCATANDUVAS ~'o, 22, o sr, general ROndon 

, . 	 I ~1:9!~r~~O~IZ~~dS~'q~~ ~O~~:~I~~ Segunrtu tele~rammas recebi-I IDesembargador Ayfes de Albuquer
'I Çao eSlà terminada com a entrada dos nesta capital. continua a I que Gama e rnmilin, Celso Ramos e 
do 6· curpo da Brigada do Rio ubter o maior su..cce~so em Porto 'I J ~I ' 1' d U b

f< I m geral da empolgante a"çilo Grande do Sul n. foz do Iguas- Alegre , notatilllss,.ma (;;~mpa-I 1aml ia, oão , ello e t8ml la, r. I a
apor age 	 su ' nhla de 0perclas Uiordan1DtI. - "'!1!!!!!i1!!!I 0..0 MuHer Salles C senhora agradecem, Ide cujo repcrlorlo constam a~ Ir,:: do fundo d'alma ás pessoas amigas da. 

. -- . maf:s modernas peças enscenadàs 'd d d S J é 'd' I 
SALTO 5 de Abril de 1923. Icu Idades do terreno, outro tanlo r O que diZ uma se~horlta nos palcos da Europa e da Ame ' Cl a c e . OS que com 1I1exce IVe 
Foi finalmente tomado oba· acontec\!!ndo á Brigada Glucha A senhorita EsmeraldIna rica . bondade e dedicação os auxiliaram na 

luute rebelde de C~tanduvas. As !que leve de sustentar vigorosa dfds,. residente em Cachoeira Na Livraria Moderna, oi Praça enfermidade ê os acompanharam com 
forças legaes enltanm avante na enerRia e denodada ()}mpetr.l (Bahla),__de~lara em al1eSlad~ Quinze de Novembro, esUlo ex- artecto Da sua im:nensa dnr c ás demais 
f()rtalc!a que_--OS rebeldes conSI~:1r():). - dos- c r~bel4es nas-"Cábeceiras data~o de 31~_de Agosto de 1910, postos. em 2 gra!1d~s c;uadros, pessoas que comparecel'am ao sepulta-

I 
dera.vam- - .. u . -' T -d.., - Cajáty: .- ' ~·a · c, .is. .SOfir_endo .,~~ ~~_~le.2 a os rel ratus de varlos aClor~s e mento do 8ua inexquccivel filhajnexp. .g.naTcl_ . odos o~qU ta da picã- Que ..., . . nnos e irmit e 
foram bravQS. tof!.os ' foiam he- da do telêgrapho~ ' 3 t!leses, de umae:Crzem3, conse- ac1rlzes da 1roupe Glordamno. . llI'qocl'''lleUalll~cunhada Ircne Mlllle" de Alb
roicos. todos. e'infim, procw.ra- ., . - - gUlu curar-se 'com ·0 E~b.ir de que dentro em pouco nos visitarA, ... , '..I .... 

ram cumprir ô seu dever: A acção do _' ~Oestacamento Nog!"alra, ~o ~har'"!l : C~lm. Joio estan~o marcado para o dia aS quaes hypothecam a 8ua pcrenne gl'atidão, e convi-
Do plano delineado e fielmen- I Mariante> da Silva Silveira, Isso ,depois _' ,' de ,malo a sua eslr.sa no .•-,',,__ "'_ , . ~"'''.' os meSIDQs ::parcntcs e pessoas de suas pa

te cumprido resultou ,firmarem , Ao -Destacamento Mariante. 	 usos de . e- ' .. .. I . m . á! missa de 7· diaoutros - rem _ d.e .CaIvalhO co _ 
S~ os cr-edltos, doS chefes supre- foi coofiada outra -nâo menos " , ,,-Prasqulta. , de P. Lehar. 


~ -~ 

~~~e::~g~~ee:tet~:~~i::a~.~~:= ! ~::s~~t ~~~~~f~~~e~ ~~~~~~a~!: congresS;-de Uoma.-Rió', {i\1~#~·I~i~~~~~d_~iUO. R~O 

de o General R!"Inan:;'l ao Gene- t contra Bande' ra e Centenario, Notirlam de Roxa que. em 21 · 0_-5r: almirante AI~xandãÍno 

ral A l e:redo Co.utii1ho, , de~de o ipontes esfesonde o inimigo vinha . pl~naria, o Congresso 1n- de Alenta-r, _':I,ue 'se -., encontra en
Cl)f,)ael Oiymp:o ~a Slllieua ao Ide ha muito oppondo forte e se- terna~lOnal Parlamentar ?e c'om- fermo na casa de - saude do dr. 

Coft'!lel ..l,lvara ,...·brõ;mt.:-. desde o ! ria resistenda e ac mesmo attin- IllcrCIO tratou das matenas refe- Pedro Ernesto, teni- apresentadO 

C;rpitao Goes A\omeiw éi? Ca·! ~ir a I!slrada de rodagem enlre r€~tcs, aos acOr~os inte!ntlcionahi melhoras. 

;fita0 Mendonça Umil. flhs:cr é ; SJlto C'itanrluvas. ferrovtanos e a orgamzaçao da 

confessar tcrr:m seus nl')mes tica- \ Pena:l frente da Bandeira se· arbitragem entre patrOes e Quenl perdeu l 


~~r!~~:!e~~-n:r~~i:~~~iP~?,~s~~i~ I ~~~~e~a;~~ ~'2" CB~ rarias. 	 o jovem Os_:::ar Carneiro Ri

Ihar3m egregi.)g o caminno da] F57.eidã Fk:~:;t;,. . con'he .. i~'<""""''''->@;>-''''='''*-''ô.JI~:~r~eaíl~~:~ ~~ :e~~~~,C:i~, ~I~_ 

Honra, dispostos a mC! rrer 'JU :l I~ ; {b {l·~ r - ',3U:ltl:t , , E b I O Ih t' POSil,1U neSla redacção para ser 

veR~~ão tinham os qUE affi rr,; ::- 1~~~;~~", ".1õ~n~:~i.i~~~~ de .u ío co ~~epO~ra~~~~ li quem t) reclamai. 

\"am s~r a posiçao de Cantadu- j foi mandado avanç:lr o batal h ! ~~~~ ~~:sna;~~V~~~~~s~ p:~ 

.... as a ~Verdum· du sertão para- : bahiano. tendo como agente de todzs aS ~harmicjas desta 

naense.. Pela irente, de armas. na í iigação com O Quari:ei General o i capital. GIGOLETTE 

~:in~a~n:,~O:~~~~~Q:edar(j:::a\;~a~~ I!~~;~ec~~J~~~,:e':fs~iat~~d~I~J~O~~~ ! C\,;alTOS popUlares da 

montanha. As trinc~eir~s rebel- l agente de ligaça.J com ,,,',,," """'''''''''"''' Companhia Sanit.
o Quartel I'i'Y-~" "",""""-
des. nauseantes e de]cctlcas. "-er-! Ger.~ral o Capitão i\.'liml1so Rlliz'l 

dadeiros ninll'Js de podridões Itendo como missão apoderarem-se O sr. Pllulo de Frontim e o Hygienico8 (seUl colla) 

obcenas, 010 po~eriam: s~r trans- j deste importan1e ponto, porquan· padrao ouro.-Rio. 21. Dize~ de iv."'E3>"'''>E3€3 ''....«OE:;.....''' 

postas pelas legIões maiS a~ro-l to, co;;seguidC) tal, ficariam im- Romn que na sessão prenana da nervosa, 

jadas. Só um plano de manoora I plicitamente interceptadas as com Conferelic13 lfire l-P,u:amê-ntai dê Chamamos altenção para I)
Loteria
proficientemente architectado P~- I municações dos rebeldes. Cc~~me~cio [) s-r. seilad. or novo vidro grande que conle., 
la rectaguarda e flar.cos PÇldenJ AUina,ir a estrada de rodagem de ti rontm maJs -Emulsllo do que dois vidroS 
quebrar :15 energias rebeldes , le~ representava para Qualquer dos posta, i I . , . pequenos e custa menos em pro-' ca'o, ·parecenuo 
vando esíes a dépor as armas JDestacamentos _ -u tropheu que tada. da <:::dopçào do porçao. 
perante, a imp&ssibilidade de ga- f iria cobrir de louros o chefe qwe bilsl! para a conyersão 
rantirem o abastecimento feito I tal consegl.l.isse primeiro de ine- monctltia. S. :;. falou longamen
ao longo da estrada - d~ rodagem {bríar em arroubos de le sobre os vaIares c pes'.s das 
vinrla da Foz cto 19uassu Cuayara los heroes que f.al cOnSegUiSsem., moadas ll·)s dlverso~ pa 

Sanl~ Helena -e, Santa Crul' • 1 Essa victaria coube, in contes- monstrando profurõdo 


Ft:?l a acçãc Cio -Destacamen,o I· tav.etmente, ao "'Vest<~ca ml!nt", . mento d,~s s)'s lcnl a~ 

Mananh!· rechaçando os rebel- Mariante•. Cadil uma das sllas Ido mundo. 

rles com os BaralMes bahiano Iunidades cumpriu as arriscadas ' - 
l" - cathajiner,se auxiliados pela , missoes que Ibes haviam sidf) J!'eira InterDRcional.-~io , 21. 

3" Companhip. de: t-.o\ etrathadoras Iconfiada3, não obstante por um _::! O consalado da. PoJonia 'envi~u 

Pt's,,".cias em Falen~a ' floresta. manobra rebe lde, daqu clbs Ql, e um convite á Liga de CommerclO 

se~U!da da tom::!dJ a a~ma bra~. , surgem d,.s bravezas dI) sertão pcdind(J a rrpresentaç3:o de tiro 

ca. Ce Fazen1~ Quetma ,p.e,o !como phantasmas de magic:a, le- mas brasileiras na Feira Interna. 

Ba1alha.o d? Ma Jor Lope.s VIeira, !, rem os sequazes de CélbanJs cor- a realizar-.se nos dias 3 a 

IIue determmou {) formldavel a- fado a nasça retirada na picada 10 de maio vi1:d r!uro. 

bafo no moral das (orças rebel- , do Sitio. 

des. pa ra se entregarem na frenle ! 

de Catanduva.s num supremo !Corte da n(}~sa rectaguarda Telegramma retido 

g!'Í! O de "alve quem !,udrr. Por vari as vezes procurou {\ inj~ No Telcgrapho :Nacional
I 

miWJ cortar a nosssa rect~guarda retido Um telegramma
A acção do desta.camento Ina picada do Imo-Fazenda Flo~ para Gor:z.alina TaTares, 


Almada _. I~e~t~às~:ci~~~t~ea~m~D~~~~~~\~reell~ 

A ordem de op~ra~oes desle Ito Mariante•. De PetropoU., para a Uh.

Destacamento consIstia em ala- ' A primeira sortida foi levadél a do lUjo. Rio, _21. Regressou hon
car o inimiga pela frente: e recla- eHeíto no dia 28, nv segundo passo tem de Pefropolis o sr. presidenguarda. _ alem da Fazef!da floresta. onde te da Republica, dr. Artbur 8er~C/m tal dispositivo) emquanto o; n0830$ pac!Iole1ros foram ataca· nardes, que seguiu -para _a I 

do Rijo, onde ficarà alguns
o 7 e 13 -R I. 13 e 14 B. C., 7, dps quando conduziam varios fe · 
g elO Comparihias de M. P" Odos. concl uindo a - men-sagem 	 nomeu os 
um esquadrão do 5 e li~ peJo' ImYn~!&a 2' 	 Boa~Morte e, 	 apresentará na proximaeo do 4 R C D. as baterias do ' do Con2"resso, ' para estudarem os 

do funcclolJall~mo do~ tI 9 : ~. ~~:m~or:~~;;~ad!)d; j No sorteio do dia 18, mesmo mlnlslello . d'!flr.lndo 3$.
transmissoes e o Bêtalil~o Mo·1 presa Credho MUluO Predial, foi respectivas c3tegorias e propolt 

~~r: ~::~.z,a~~O~~~~:~~e:t3ó:~ I 	 contemplada com 2 contos dt do as vantagens que a cada um 
ré is . a prestamista d. Silvanlt 	 competir.

raJdo R&cha. _-Paulista e 'Brigada Mari3 da Rosa, residente no S:lC~ 	 Podemos hOje accrcscenbr que-Gaucha -foi confíá4a , .a mlssao dos LlmOe! 	 esse trabalho serA 3presenladode iibdren1'ca(Ja quà!-:à sua plca~ ao Congresso Nacional. ainda u_
da, de modo a allinr:-irem .a rt4 te anno, de a~rdu com a dispo~
claguarda dos rtbelde.s. na es' 	 Compra-se ~l:r~~:s~: siçao do 3r'· 36, lella E da LeiIrada de. rodar.em entre Canladu loira. por Xaviol' Pinllelro, de Despesa.vai e Salto_ dn DlYINA OODIEDl:A, In

A acçao do ·Oeslicamenlo AI- r<.th.,rinc~",,: t'oJ'mllçêfc8 ne8t.... redncção, 
ma~:. desenvolvrtJ-se na 'renle o CON'l'RATOSSE 
de Catanduva. conforme indiquei é de etfeito sensacio

em minha ultima reporlagem, sen nal, àledicos uotavels 

do iniciado o :llaque ~8 5 horas I'tlCel tal)}.

da manh~ de '1:1. 


Por mais eslolcos e arrojados 

que tivessem sido na frenle os 

audaciosos solldados do ·De~la-

camenlo Alma~a', nao Ib.. foi C~~~:'~'.~~~~~"";;.•~~:;~:rr~~!~~poIslvel, como a alnguem serl3. ~I 

desô!loJar o (nimigo dai SUU lor~ 


mldanJs pot.içoe.s.

Por 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nlatriz·.,Florianopolis 
CAIXAS P OSTAES 39 E 40 

I, 	
El;"lOereçO T81egraphü~Q T R I ~ O 

I CODIGOS--A. B. (i 511 ED., RIBEIRO (Two in onel BORGES, MASCOTTE E PARTICULARES 

~~~~~~~,~~~ ( ommisspes- -~onsigrta~ões@~G 
'~n~s~'~a~!!S?:.~~, =n~eF=o~~I!.~P2.~~sucar,XaJi-\ 

que. Lonças, Ferragt'll'<, A"~lw'tr, Sardinhas, Soda Caustica, Ca-Feijªo,Banba, Café, Fructas Verdes, Couros Seccos, Cêra ,J 'Abe 
u ella, Papel etc. et<, 	 jlhas, Crina Ànimal, etc. etci 

li 
AGE~TE-Tl:e '{c.ra., Compemy (Souih AllleiÍca) Lir.liLed; Pereim Canwiro & C., Limi1ítda (Companhia Commercio e 
~;rH'gação): Lloyd Atli.lItieo-S. A. de Segmos (Segmos:Maritimos etelTestre~); The Studebakel' COIpo1'lttion of America (automo
reis Sfudl'bal;r'} ): \YalieI' ,~. C. (Material de toda especie para exthlcção de IllCCl1dios. Machinas de desinfecção Uayton); A. Thomas 
S:: C. Paris (Au t01lloyeis De!aha.lle); Companhia Usinas Nacwnaes; t-ompanhia de Nftvegaçtio "Rel'l" Steamship Company, Inc. (New 
Y 01'1; ;: rÍlIIl'l";nlll Stemll.~hip Ag(,l/cy C:ompany; Companhias F"(l:licezas de Navegação "Ch(u'gew's l1éunii;" e "Snd Atlanti'lnc"." 

A~el!tes elll todas as principaes cidades do lUllndo 
__o 

Forte re~friado tLUB EICELSIOR IYl:Nl1g=C=.-R,.:c-EÕ=--.::".~~c..:::.~~_...::....:;~~..::..::.~~~,21Rio de j"neiro , 20 de lt,lho de 1919. I SERIE LIBERAL 
i!l1l10~, 811,.1<. Viu"" Silveira & .Filhos. I .J. J. Recena & Cla. Limitada I 

Rio de janeiro Capltal 30o:oo(J$o(Jo 	 , ~!~;~fr~~~::~~::f~a~I
lIIelro cr:iu; c:unndo rltdl:Peia p.esonte, cü"'pro o dever de ihes communi-12~o5 premios,por mez-50:oó'ó$õoo por 5$000 I ull'm::nte .. ~Ilc:laite. càro. 

c.lr u~ :pb3,G~llJ~O f'm s~rv !," o ude das obras de Ipa- De8dem<!~1~'.!.?tda.d~~ ~:~s ~a:: s~~~o~~:~~-:nr8::S~1 das 

nerDd l fUI accommettido de um / ortc res/riac!o que me nccre:setdo do juro de lO 010 
 ª~~:a~fá:it~:~é5,'.11.11". .atacou sobretudo a larynge. Tolal devolvido Rs. 485:000$000 na 1B.di",lduo. ~~t:.taalQ. 

..~, oa neO'oso., o.. Dtreis bem; ac::msclhado pelo S(u digno auxiliar Sr ltcsulta<lo do Sorteiot I 	 110.' <:0$ e c:bJorotlco. tato." 
Itatlo, !lO Vinho Cl''''.o_Itarr ar F. de ~'lcno, u;;:ei, apeoa5 uma garrafa do seu reallsado em ~6 de MaJ'~o (e 1925 ~ I 	 tlldo, ... cura de..tes males. As 
~enhora. que am.amentam..preparado ,Num~ro oontemplad.o 40.0aS <p.....cc:u_ dÔltl l!!!S e_

'ITIYllO c'nEO"O'T 'DO éIltulo8 contemplados pclouovo plano: tas e n... p<titos. _contra. 
tAo t:l.mbcrn. no rer....irlo VI_

• ~, . . . Ü · 0 -"- No. 40.028 10:000~000 nho. 'olm te'"ol1.!ltitnmte d.
restabelecenco-me mtelramtnte, tendo voltado ao meu No. 40.029 2:00C$000 prllJlll'llr. ordem, Auplle!ltaa_ 

QQ i\ quantldaot. de 1.tte 
primitivo estado No. 40.03Ó 1:000$000 fOt!ilicnlld.. pgt .... "dl~ 

as cr~r..cinhu_
Para provar, minha immorrcrloura gratidão,envio. No. ' 40.031 500$000 NlI _.::on'fal~~ça • 

l~tiu allldu. 110 rutlo ..lhes minha photographia, autoris&!ldo a oua publicidade NOB. 40.032 a 40.034 (3) 400$000 1:200~000 ~~:'I:Z;'''~:,:Y::~r: I" ero ""n', p--a ~,.clr-a· 	 Nos. 40.035 a 40.040 (6) 200$000 1:200$OOú 
osotndo ê o reorganlu.dtrf I• ' . ...,'~ ';',"": '" .", . Nos. 40041 a 40.055 (1'5) 100$000 1:500$000 ~d:.ld~.C!.JVI~bOS~:o:'~De V \I SS. am~~o.."hento e cnado 40:056 a 40.155 (100) 50$00r 5:000$00U do !I"o cxi~e dieta; ao co. 

OalL.vle POllbel 40.156 a 40.535 (380) 20$000 7:600~000 	 tr..no, e..mI,,,, unu, aUmqta. 
çlQ rott~ ~ ·sl:Icclllconta;,. 

40.536 a 42.535 (2000) 10$000 20:000$:J00 
2608 premto8 no valor total de Rs. 60:000$000 Emp;egá.~~ com fteo:ft.t" 

0". lIeguinte.. m:oJ;;rii•• :PORTO ALEGRE, 26 DE Março DE 1925. 
T~, Broa.cblCn;:AatIl...I, 1. RECENA & Cia., Limitada-Antonio Tavares Leiria Primo 	 -•.. •rbTv.b.eKUJoM .t'~. 

Fiscal .-do .Gtl1lemo Federal Cltalllllo pal_ar. R...frl: 
,dos, CobstlptlÇ&.. Depe,•• 
,.,....blo IR FlllctlJIUA ~ 

A Lista contendo t()dos os~itulos conlcmplaJlos por ordem de 
localidades -acha-~e á disposição dos Interessados ' em nosso escriplo· 
rio. O proximo sorteio da Serie Liberal (NovO plano) seri. reallsado 
no dia 25 de Abril. " 
Escriptorio.geral, R o a João Pinto, 5 B- Caixa 
Postal n. 8. Agente-geral: Arthur Naglb Nabas

1 	 AVISO- CoOlmunlcamos 80S nossos prestamistas que n1l0 no:s res

ATTENC(íÃO 

ponsabillsilmos pelas lallas dOI nossoll cobradores, devendo 
por isso, quando nlo procuradol,effecluareru seus pagamentos 
! m nosso t'lcriptorio.

NOTA-De accordo com a nova III em vigor, desde Janeiro de 19'.c!O, 
todos os premios soffrem o desconto de JO010 para pagamen
to do Imposto respectivo. 

Mais ln10rmações n a séde áo 
168-r~ua. Ria@huQlo-168 

":nilorcçO telegraphJco UJWENA-Cab:. Postal D. 84 
Telephone 1086, Cenlral 

1"0 R'FO--A.L]Ij}GM ~pp. llJ. N. S.P. sob n' 37a de 13-1-1919. 

B. ROSA" F ILHOS 
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Visla Alegre, ro de Abril de 1920 
Amigo e Snr. Theophilo Nunes 

}'eneira 

~~~d~ee~ó~~-S~~da~~~n~r3do 
perto de minha casa um prospecto 

~~;I~~d~C!Ve~MlõrmJII~S. ~~; 
o Snr. allrat'8 sempre que , p~s

de 	minha casa Quc',fi
estrada de ferro, .., e 

comprei C hata Bragança 
aos meus E' esperada brevemente do nor

Quais te; receberá cargas, encommeodas 
estão Ie valores parn os portos de Haja

I esta by e Rio de J"neiro. 
i fazendo NOTA-Previne-se.a ',quem in

fazer desta o tereS5ar possa -Que d~oI1l avante 

Subscre~o-me amigo obro cr. i~;~~~e:, sg~~d:rá ~~~:~r s:.r6g~J~ 
(Assi ) Albertino de Souza Lima do!> navios dessa companhia, me

O ",VERMIOL RIOS. de Chrispim A. Rios--Vermi diante o pagamento de lOS que 
fugo PUig.ath"o (Salvador das creanças) puramente vege será comprovado com o talão 
tal. intal'ivel e inoffcnsivo, vende-se em tod.:;,s as Phar ingresso Que lhe fornecerà a agen
r.:Jacias e Drogarias do Brasil. Depositarios: Silva Gomes cia. 
á Comp. Rua l' de Março 149 e 151 --Hio de Janeiro. -AVISO: Todos os navios da Cia, 
(Bulias em Portuguez, Hespanhol, Italiano, francez, que escalarem neste porto, farão 

lnglez e Allemão) 	 embnrqnes de passageiros, cargas e 
encommendas pelo Trapiche da Cia.Evitem as imitações e falsificações, exigindo r. Rita Mr.ria, onde atmcntilo. 

sempre Venniol Rios, de Chrispim A. Rios. Informações á Praça 15 de Novem
Lic. sob o fi' 445 em 31~3~1905 bro n' 1 sobrado, telephone n. 7, 

en.Jereço teleg-rapbico Dirp.ctoria 

fiO;~'~!l~~~~~~G~~~~»C&~iffíltt~~fHieJ;Il:!!«IIi;j Il!Õ~:;~4 e Agencias NA\fEL-

S EN ri ORAS 

PrllLAOVNA 
1 "I! OT F Isfi-.;:i~ E PARA A BOA 
f} ' ,o: FI ~! ' ;f~ no:: A'<TlSFPTlCOS. 

.\~~~~~~. ;~-·~L;: :;;~:;: ~ :9n~i~r~ ~ 'r~~ii~:~~~{~o~~~,\t~ 
t ~·~ 7 0PAS P:f...R,....ACf.'S e DllOGAp,lAS 

I~ORM'ÇOES: CAIXA POSTAL 412 _ RIO 

LaSÇA.N. 1(I6S-D. N. S. P •• 19..12-23 

"CapiViU y" 
Chegarà brevemente do 

e seguirá após curta demora nes
te porto, para Porto Alegre e 

EJ~~~~~i5:~~~iZ:liZi~~~~~§]~~!1B~ Iescalas. Recebe cargas. 

"Ivahy" 
Do norte é. esperado brcvemen

~~I~e~t~rtg,o~,~b~ee ~~~:la:~&~~à 
be \:argas. 

para m~is infol"wações C'lm 
O agente

l·-Traz grandes prejuizos na vida do homem, da Eduardo Horn 
mulh er, ou da criança !•.. 

2'-0 corpo enfraquecido está sugeito ti contrair uma 
mnlestia :.::rave! ! ~ Preço" de AS3ucar 

3·-Cuide de sua saude fortificandc ·se c evitando maio DA 
res prejuizos. Refinaçf"w a vapor 

4'-Para restaurar as forças, e ga nhar bem estar deve DE 
usar apenas 3 vidros do extraordinano Va.nadio) , recon LINO SONCINI 
hecido pelos medicas como o mais energico fortificante. 5~Rua Traiano~55·-0 VanadioI é usado diariamenle por milhares Teleg. Refjnação--~-Telephonede pessoas no Brasii, Argentina Chile L"ruguay e America 
do Norte. ---,,---,.---;---1

6'-Os homens, lIiulheres e crianças, podem usar o 

VanadioI em Qualquer epocha dn anno; não tem dieta 

e ê de um gosto delicioso. 


7' -A clas>;e medica preferereceit~r o Vana(Uo) por

q!!e sabe q!.:e o Va.nadiol é positivamente o melhor dos 

fortificantes annunciarlos, attest<indo isso a sua grande sa

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


.g"-Seja pobre ou rico não deixe para amanhã o cui
dado pela sua saude. um será tarde e o _arre
pendimento muito maíorj um Vidro do 

máravilhoso Vanadiol e 


Condições de venda 
Conlr.:J saque a 30 dld ou 

2 010 de desconto desde que 
fac!ulas sejam liC!uidadas att o 
dia 5 de cada mC1:. 

Em 17 de Março de 1925. 
Loteria de Santa Catharina 

AOPUELIOO Harmomia entrQ Orosto oA Administracçllo da Loteria do Estado de Santa Catharína lev3 
08 dontas I ... ~~áco~:~~~~nt:n~: .PL!:!~o.: ~~~a~r~a~fa ~';:;hgo:~c~~:::;~~ :rw~ 

Jolll), com o premio maior- de 500 contos de reis, jogando c81e plano 

apenas com r,.OOO bilhetes. 


Nilo é dexonbecida a 

o Pai ....~IttI,lmenl".·~~ 

IIrmandade do Senhor Jesns dos 
Passo~ 8:~~~~l:~Caridade i 

~ . neven'do: proceder-se á eleiç30 Ide Consultores que tem de com: 
para Meza AdministratiY,a dellta 

~~l1g~~~1: de~~g~gj1ah1f.t~t~_eS~~~~ 
formidade com o disposto no' ar- I 

I' tigo 21 do compromisso. de ordem 1 
do T rmão provedor convido aos 
irmãos da actual meza e aos que I ~o ,:O,,!pl,,;!r6'II'EXCI~L,:!~Rl em qualquer !empo ~ervira1ll nos 
cargos de Dignidades- e Consulto
res. para. comparecerem, no Con
s:storio desta Irmandade, 110 dia I· 

2 de Maio proximo futuro, ás 4 
horas d::l tarde, afim de proceder- j 
se á. referida eleição, sendo pel·

.. miftido aos eleitores, que não pu

~ . o unieo cmpJ!l'ltro~ortiÍf_1 ~~~;~do~ramfu~:c~f;tll~e~~~:~~~ ~ 
,~ante e e~lma.:lte rep;omtn~Dd~i assignadas. 

~do pe1a selenClIl, medlca·c Consist~rio da Irmandade, em 

t ~ Uillco depositario ~~ l4 de Abnl de 1925. . 


::e;~,l~_~j:iOJa~!~~~.:L " .... \ cm~i~i~~C~~~e~ 


Governo Municipal TOSSE? 
Edital 

De ordem do dr. Superintenden~ 
te Municipal aviso aos interessados 
que, durante o corrente mês, se 
procede nesta thesouraria à cobran
ça 4e todos os impostos em atra~ G{t~~@@@@H@O 
zo, com as mnltas de Lei, e que, 
findo e!ose prazo, todos os debitas 

serão entregues á cobrança exe ! DB. EU~BNI~ A. MULLEB li 
,' utiva, avisando-se nominalmente 
por Edital aos respectivos respon G .MEDICO ~ 
saveis. ® Proça I;; do NOfombro, 7 s<i 

Thesouraria da Sl1perintendencia @ Das 13 ~~5 horas i 
Municipal de Florianopolis, 3 de 
Abril de 1925. G RESIDENCIA ~ 

A. Coe]]lO PJnto PEITORAL DE MElo,
Thesourein) @ Annida TrOlupowskyn. 9~ 

GUA;COE AOR'IAo : .' Telephone õ 

NUNCA :r'ALHA ! @OG&.'e@@O@H@&!a 
tLIC. N. 855 d ~ 2"'3-1922) 

Pó de Al'1'oz Zicl'etA. LBIUAS LHITH -- mom 
molho1' exisb~ ~\ 

, 'cnda. nu~ta. C<l.pit.."\lSanto Ag"stinho o Popular rfocunun UM flCl!uinteA ca:;l\S: 
Oaalr lllnR, Bor-nnrdo I\lM3, cnfla 

A' venda nas phannacias E' o que 

AlIfct, Collstantiuü AtI.orino. Ger-
80n Ribeiro GoruC!lt, Alvim do Ama·MORPI:lE'A 

Unia senhora que solfrcu desse ui , SilvA. 6 Nlcohm MaCIf.terrivel mal Jurnnte oito ar.nos, 
tendo sarado completamente com 
O uso dt uma formula de um mo
dlco Belga, oftencc a dita lormu~ BROM!L
la em cumprimen.to de uma pro~ 

messa a quem lJeee5Sltar. Escre 'o IOcaro doa aathmatlcos, 

ver a d. MaTia .Meira 1ubllo, Cai 
 ..... rilta ..........
xa Po~tal N. 2497. S. Paulo. 

.1 
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Sempre que os mestres da Rcieucla 

precisam applicar um fortificante 


receitam o VIGOGENIO 

.F"rncos. rachiticns. Hllemicos, depau


rc-rados-, lu','urasthenicOR -usem 

o ViGOGENIO, 


~a fiaquez.'l pulmonar corrvalesccllças 

o seu effE-ito é immeóiato e positivo. 


Lkenó~j~ pel.~ D. N. S. P. sob n. 833, em~O- 11--1919 


Flaxo-Sedatina go~~~~~i~sd~~li~~~~~::~~: 
nas, me;3mo as d<í gravidez, em duas horas: E' o liH:iiwr 

fem'i,;dlo para áS dvenças do uteio, como flores brancas, 

íi1fiamw.açóes. utero cahido, corrimentos, catharra do 

utero. A FLUXO-SEDATINA é usada com optimos re

sultados nos Hospitaes e Matenâdades. 

Licenciado peio O. N. S. P. sob n. 67, em :.l8-6--1915 


Peixes em mau estado f A .',,'.u','.lJU" 
Diversas pess;>as vieram à 'I . R OI 21. Commu~icam 

! ' ,s~a redação r~dama, contra e OI nete do s~. . , 
';:'HJSO, y;'dic ;;!n h~ ,ie no !'vle:r· lÇil que a notIcia . 
c;;do P:.:blic('), em c~'jas bancas Ijornais com ás 
l ;- l vendida grrsnde Quanti~ade Icola~es dd reforma do. 
d~ giUOl.lpaS ccmp:etêimenre eS- 1resUlt?u. da nota expedida 
tr3gadas~ t sr· m1n1str? so~re o 

Ven:Jeiam·se . p~ixes ã razão l <? que o 3.VIS?,c1rcular . 
de 2s::nO J 4';C".() . e que.lev~dos ; e que, a parll~ de 1926, selam. 
D3ra ;j ::; C3~as dos c<Jm;mtdores. 1 as taxas appllcadas it todos os se l:edf;cou estarem comple~a- ! a!umnos, ficando estes isentos. 
iT, f::'i te -moidr,s" j no co~rcnte ano", do :wgm,:nto 

Pa. i«i I) (;:50 dF!mam::ls ;: :nten ; estatUldo pela nova .~el. por, ISSO 
.,;: ~ ~~ :;tu:'}ridad~ C0rr:peienie,! que . ,ao ser esta pub~lcada, y\ S~ Iippe Schmidt n' 36, falleceu 
p .:)!s. além do preju;zo total dos Iacha Iam os ~Iumno~ .milt~lcuIa- hontem. à noite, a ex ma sra. d 
cr,r;sum:don s, 113 a lamentar O!d,OS e prE'~iJ.mldamen.,e lA tinham Alcide Xavier de Sousa 
des::i!S(; da f:5caliz :'!ção. I~~~t~dd~~t:~~!sm:~~~~te v~:e~~:~ digna, esp~sa do sr. José 
Qu.e!' ganhar 8el11 pre! p;:J;ra 1i. matricula Q frequencia 

. na 1.~ute1· ia.,? . " . . 
t\ ,\ ::! :n'o~!,a r!m~rec:'-i:)(~ hOje a " . 

~L~~;,::~~,~~r~~;~~~~ ~cF~!i~r.i~d~~ ~ !3}t~rrl D~Jn~EJia,ti~i~;
Ur {'~!~;;c'o ·r~ pela da!::dona5Ci- ! ~ aos ':j iliUS parentes e pesso.. s 
rctf'::to clt" rad.! pCSS ·-.1 'l~sc(.obri Q I' de, :mas rdações {J ue sua 50
Dad o ~(': urfl q::c . com mi nha cx- I lmnba Roselmda Teive coo
p~' , ier;ci.1. t.JC:03 po:lC::l ga::h:1r na nactG U i:3Samento com o sr. 
~.~~~b~ ~~~ ~~~;<~!Ç()u~a o ~~ce~~~ Arlhur Luz. 
ri.". em S~:'') do corre:0 para envi 
"<,lhe graf, ' o ~,wed<) da For, n".elinda Telve 
l[;;-:,1·. S b Arth"~ Luz 
c~~:~:;~~f;I.S;âtr:;;Z;~~r t\id~fe, 
gi0 Grar<de do S~l. 

Ric , 22, N:J ~r :j -n:t s!.:nan~ , 
'l'nire 13 e i8 da (. D rr~nte. fo,arr. 
v" ~d:C:I) '!'l2 80151 c!e5t;J capH ;; l 
17,000 ~ Z:;CIJ5 de c(lf~ e 76000 
ílssuca r . 

.r N:io é .:r·nve:-sa I'arfa. é a re
~H;ade: a Emprp.sn ('r;tharinense 
dt" SortciQ~ f.imit:.Hla cobr2. 
:::500 de m~n50:) 11~d~ E' p."Iga de 
I?do 5:·J)O~OOO. 

E C!:! /. E,"li \ 
Q Dircctor proprict~rio 


,·Ga7ela de Minas. 

Oliveira. '25 de Novembro 


l~Hij . 

f"o ffrendo na 

f~f~~~:S -';'Jji;';;'e;""s 
11 e boa 

de seu oreD,,,,do-E:hx;, 


Para Curitibanos, segue, hoje. 
,) sr, ;ir. Lllis Llberato Barroso, 

jui, de diii;liü daQucHa comarca, 
RESTABELECIMENTO 

Acha-se restabelecido da en
fermidade que· o ac('ometteu, o 
jO'/e'n Heitor Dominoni, funccio 
nario do Banco do Sul d" Bra
sil, 

F A..LLEU!MEN'.rO 
Em sua residencia J rua Fe, 

~unt.clona~:r rostall'l bC c~nha:ra 

far.:t'lla da, extmcta, para o Ceml' 
leno Publico, 

A' exma. familia enlulada, en
víamos pesames, 
MISSAS 

Amanba, às 7,30 horas, lerá 
rezada, na Caihedral, missa em 
in~ençao á alma de Adelia Con
cClçao. 

-
o .Il5i!H~1\r e o rat~ na Boha Iõi< ..,..r.,..-"'.""~""",."",,",,,_"" I r",E, mlriCn"leen~,Om~"almse'ràda rs.e,"ahd"", 

.1m.1nhã, missa na Cathedral, ás 
a horas. 

Tubarão 
Está felizmente, extin~ta na c!

dade de Tubar:lo, a ternvel epl
demia de camaras de sangue,Que 
muitas victlmas fez. 

Ha ala:uns casos nos arrabal
des, mas com lliaracter benigno. 

-O sr. dr· Alnro Catão uffe
receu Iratuitamente á Sociedade 
Musical Minerv31 a instaJlação 
elec~rica para aS<Ja séde. 

Il1l3l"uhy 
O se. Manoel Jose de Oliveira, 

d.~rconcorrer 
O~ remadores. 

~~i~~;~n~:~~::!fho~~~iC~~~I~ra~;~ va"Ul.nllO•• es,les ,K()\",e~" 
de que necessitava o trecho da 
estrada de ~odagem que liga 
A·ralingaúba~. ..yllla de ,Imaruhy. 

O relerldOo trecho aclta"sl em 
adeantado estado de 
penniuilldo livre 

-Em Aratingaúba o 
sido multe favoravel 
promettendo uma colheita 
dante, 

araranguá 
Em todo este municipio 

ser bastante abundante a safra 

, Ol1 

C~e~~~~~;o ~s/~r~~o~ ora or • ~~~~~t :!te.aannnho;. ~ &randt: a pro mir com tão de!entra-
O se~ cadavee foi dado à -Estão sendo construidos va. nhada explosãO de lyl'Ísmo.

p~ltura, hoje, às 16 ~oras! rios. predil.ls na cidade de ~raeitn. vagabundo. . .. :" .~':: ;
tHn~~ o feretr~ da reslden,"•. guá, hav.endo grande movimento COmo. esses cantores,. ly~ 

de mateflal em todas as olarias . ' ,. - , ,' ~ 
que nao ·chegam para as . encom! ricos nllo tê~ q1~.~,~~}p~~'a:f· o. 
mendas. Conservatono, 'P!~.opomos " 

-- Policia a sua· iüt~l'l;i.aÇtIq . 
QUEI·JOS DE HANSA xadrez da Chefá,~~,~h.:; ..\ 

, DOU. W.ege, llplBito d dIír'd;""' 
'\ enJem-Be a õ$500 o kllo na casa O a' ; ~,: , ~ 

J~~~ ~~:;'~ih~i~~Matl1l n; 25 mOs 

O 
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Que faria o seu douto.? ==1 
li

Quando v.S. tem indigestão, o 

...i ao doutor, que faz ell.? EII. II 
receita o melhor remedío que 

conhece. Na vinte e cinco annos 

atraz. o Dr: Richards receitava o 

melhor remedio.. do mundo para 

a dy.pep.ia e indigestão. I:1lle 

chamou a esta receite 


1

! 

IPBSTIlBDS ~~. nlGBJlBDS 
I'e 

1 porque estava orgu!l~oso de .sua n,'\ 

mêdicina. Durante vmte e ctnco
il ennos essa medicina têm sido a 

>. primeira do mundo; durante vinte


il é cinco ann09 .lIa têm curado ~ys. 

E sereveu o Dr. Augusto R. de Magalhães,: pep.ia e indigestlio.,~ Quê fana o 

medico paulista:I, seu doutor? El!e .é~!lit....·llte.hia "Empregue; muito o CONTRATOSSE naI Pastilhas do Dr. Ricltard.! .Com.~ o emprego nas tosses de qualquer orIgem,I

p~.as Itojé ao .l1li. drogwsta _e chronicas ou simples e com tão grande re,mll.aU'u,lI 
Ii~á bom. ainda não encontrei em outro medicamento)) . 

" ~I ' ".._,,}~
Ap; lJ. ,,\ . :;:,. 1-"., O. ~I , I 11 1902 

-l.~tppi~ ~n P.~t~MI 
UUlUllU llU llUlUUU 


- -DE-


IntestinosSla. Catharina 
Dig,~stbes Gifficeis, azia, prísão de ventre, vomitos, en~Distribue i 1).(. em premios jôos, (!o'res de cabeça, vert~gens, dor, c peso no estomagç,

21!l' Extração-Plano EE ~;:~~l~li:~!_~~S~~i:::S~ hi~:l~te:~p~n~~~~e~~g~~;?es~~r Õ~~o;~:24 de Abril de 192,j ás 14 horafl n;cio de Abreu- l calix no fim das refeições.
14 milhares-I.700 premio!! 

Kht,umatiaIDO, ~yphi1l8, Impureza. do Sangue14.000 BILHETES A 111500 I~o:25i);OC~ Ii~
MENOS 25 -{" .Il 

Eczemas, darthros, ulceras cbronicas e rebeldes, curam.. 
75 -I. E.."d PREM I0S ~e com o antigo e afamado Rob de Summa, de Alfredo de 

Car\jalho~-Mi1hares de attestados de pessoas curadas.PREMIOS Tosse, Bronchite!!, Asthma 
1 premia de o Peitoral de Juruà, de ,Alfredo de Carvalho, exclusi~ 

vam~~~~~~~~!a~tt~5~aa~~ ~:d~~~~~e~~ d~e~~~:: r~~~das o 

1 1 affiri~t:~rasthenia, e,sgotamento nervoso 
fj pl~mios:de 5005 3:ooo~OOO Falta de memoria, phosphataria, convalescenças das 

2' 200. 4:800$000 molestias, . curam-se com o Re~atogenol _de . Alfr~~~ d~ 
28 100$ 2:800$000 Carvalho. Extraordinario-consumo _pelos propnos _medlCOs 
52 50$ 2:6008000 que tem usado:. innumx~~~:~~tp~3bUZIOA POR VE~ 

885 30$ 26.550S0t'O OPILAÇAO--:-MES' in,estinaes, cura rapldac e!fi· " 700 2 U. A. dos )e, ~, 3~, caz com o Phenatol, de Alfredo de Carvalho" Milhares de4" e 5° premios a 30$ 21:000$0()() curas em l odo o Brasil. FacU de usar, ruo fZlge purganles 
A' venUli, em todo o BrasU1700 PREMIOS RS, 120:750$0()() 

Depositarias geraes : Alfredo de. Carvalho .eX Cla.Os bilhetes são divididos em deeimos 
Rua 20 de Abril, 16 -RIO de JaneiroA gerencia da Loteria de Santa Caloarina obedece 

S. Paulo e Minas:·-Nas principaes lJrogarlas.direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que foi ·Modlante vale postal 86 reme1ite para qualquerdurante 6 annos soeio-gerente da Loteria do lnxar 
Estado do Rio Oránde do Sul 

Bilhetes a venda em toda a parf!l 
Os concessionarios La Porta & Visconti ----P-ara fazer boas compras. e pri 
Administração-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21 meiro ler os annunclos das Pl'Íllcipaes C'1i

Caixa postal n. 50 - Florianopolis. sas comme1'ciaes publlcrulOl! n'O ESTAD(). 
N. B. Os socios componentes da firma concessionarla da 


Loteria de Santa Catharina, não fazem parte de 

()utras emprezas loterlcas. 


GRANDE FABRICA DE CARIMBOS 
- DE

BORRACHA 

o proprietario da Typographia SCHULOT (Antiga 

Cysne) co~munica ao Commercio e ao publico em geral, 
que !ln.nexou ao seu ramo de lle~ocio a fabricnção de 
c;ulil1bos <le borracha e seus annexos, pelv systema 
A!Deriéano, garantindo trabalho perfeito, pois para. isso 
dispõe de <?fficiaes competentes na arte. Preço modico e 
execução -rapida. _No curto espaço de 48 horas executa-se 
qualquer encommenda. 

FaçaC;ssn~)~áe~~~~Se::a~e~:JJ;g~r.ac~~J~~i~~~d;Jl~~ntiga 
N.:>6. Os pedidos do interior devem vil aco:np:mhados 

1 .da respectiva importancia em vale postaL ., 

Não demora 

E' questã,o de poucos 


DIAS 

'\c!:)lQIOIOI(:X:tCiIOlOIa:XllClCaOlCIIIDIC:lK:IIOIa~ 

• J 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:dy.pep.ia



