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(Nome e Marca Registra(los) 
Do Pl1armaceutico E. A. GONÇALVES,Joillville 
Diplomlul0 llelo Faculdade de IIp.tlicinB do Rio do Janeil'o e Universidade de Coimbra 

f.' o Ideal: é um grandioso patrimonio legado a thé-. 
rapeuti ca dermatologica, ailos:20 annos de acu~ados . estudos. 
Uura toda a qualHlade de t"eridas nóvas ou ve.
lhas. tanto humanas como de animaes, e' muitas doenças da 

~~:;~ae(~~O~~b~ça~o~~~~~~~~). 't~~~~::~;;liiN~l;sge~s.a1:~r:oa:~ 
cancerOi;as , frieiras, Suores dos pés, Sarnas, I'annos do 
rosto, etc. etc. Indispensavel .aos futibolistas e as damas 
para ad herir o po de arroz e esterelisar a pelle. 

Curcl.s maravilhos3spor toda a parte. Aonde a ltIina~
enrn vae chegando. as curas, a reputação e a sua procura
vão migmentando, dia a dia. Quando iodos a conhecerem 
~t'rá o remedio de maior triumpho em todo o Brasil. D. Ca
roiina l--'alharcs , de Joinvllle, curou com uma 50 càix:inha, uma 
ferida de annOM J Temos centenas de curas Bernelhantes!II 

Ad Cl ptada iã em muitas casas de saude e de grande . 
clinica medica-Licenciada em 31-5·915, sob n, 91 

Cura da Embriaguez ~~~~~b~'i~~~~~T~~~~~~oal~~~~aell~~~~:::; 
I"!"' :>:!.:e:: (!e familias que vjv"G'"rnríãiiiãfor miscria causada pelo triste vicio. . 


.\jlrt. pelo D. n. da S. P. em 3015-915. sob n. 87. 

J);1o-se 2:UOO$000 B qU~.}ln. com prOVR.H, denunclhr o~ falslfi CRdore~ o u contra._ 

vcntol""e~, o. E. ";O~ÇALYE~ &-; C., e m Joinville-.(Santa Caiba.rJna) EnvjJull~~O llitas 
de Jlre~os a Quem a~ deseja.r.

fi . A' venda em todas as 
~O~§~~~G~~~~~~ 

Hotel Cent r al 
RERTRAM EBBRT-SãoFranDimo do Sul 

San ta Ca tharina-Brasil 

DrSTA U)l 1lJNUTO 0'\ ESTAÇ:\O E DO PORTO 

A]JORPutos (Ie ] a. Ordell1, ~oziJlha 


slIperior, hf..·h l das naeionaes e (,x

traJ)g~iral-l . .Banhos quentes e frius. 


UllI CONSELHO 
Na tpncha actual em que 3 Tubt'rculose faz lanlas 

Vlct mas, nao tralar das brondti(e,. t05Ses, fraqueza ~eral. 
anemia , atc .• usando a SolUÇa0 ::Saphrvl. po~tlvamente o 
melhor toníco dOfl: pulmrJes, constitue crime e um aUen· 
lado a. vida . 

Lembrai·"OI d~~alavr31 do notavel CIJOICO Dr. fer.. 

=~:I~ ~~~~pl::~ 3e!f~:o~V~O~J=Oe":~a; 
o catarrbo •• 

Ueoncudo 

Jesus 
Passos BHospital d!! Caridado 

ELEIÇÃO 
Devendo proceder-se á eleição 

de Consultores que tem de com
a Meza AdminiBtrativa deBta 

e Hospital, para servir 
~~.~~2:3~:~~tod~oC~~: 
compromisso, de ordem 
Provedor convido aos 

irmãos da actual meza e aos ttue 
em qualquer !empo ~erviram nos 

cargos de Dignidades e Consultores, para comparecerem, no Con
s:storio desta Irmandade, no ,dia 
2. de Maio proxímo futuro. á$ 4 
horas dS! tarde. afim de proceder
se A referida eleição. sendo per· 
mUtido aos eleiler('s, que não pu
derem comparecer. remetterem à 
Provedoria suas listas fechadas e 
assignadas.

Gonsistorio da· Irmandade, eru 
t4 de Abril de 1925, 

O Secretario 
Calltitllo AI ves 

I C.lLIl'~IJ"O'-'_O[lce:l'ta 08 ve· 

c 
Artlmr Ln~ 

apresentam-se noivos. 
Fplls 19-4-025 

Pílulas de 

Reuter 


'\ 
e 'erminar-se- hão 49 


enxaquecas recupcrando-sa 

o bom humor. 

ma m~l~~lia . ~rm 

)'-Traz grandes prcjuizos na vida do homem, da 

muiher, ou da criança I ... 
2·- 0 corpo . enfraquecido está sugeito"ll contrair uma 

mOlej~~~~~~~ ~~ ~ua saude fortificaíldo-se e evitando maio
res prejuizos~

4'-Para restaurar as forças, e ganhar bem estar deve 
usar apenas 3 vidros do extraordinario Vanadiot, recon

heCi~?!~Ov~~~i~1~ior~S~d~a1~a~r:~~i~~ f~~;fi~~~~;es 
~~ ~~~i~.as no Brasil, Argentina Chile Uruguay e America 

6'-Os homens, mulheres e crianças, podem usa,r o 
VauadioI em qualquer epocha deI anno; não tem dlet3 
e é de um gosto delicios.o_ 
que ~'ab: qc~;s~evl:~;~df~~f~r~~;jti~;~~nYea~lS~~~~~rP{f~;' 
fortificantes annunciactes. ntfests.ndo iS5<1 a sua g rande sa
hida, sendo ' usado em quasLtodas as casas de ~arnilia~. 
dado8'p~~ej:u~o~!~d~~ ~;:: ~i~Omda~~xee~;áata~:n~l~ °a~:;;~

'd d 
~~~~~ng~~~ V~~adr~~r~ ra~~a~~~e~~~~~~ um VI ro Q

d 
~~~~~~~~~~~~t~o~a~~~~~~~~~ 

OUNL.OP 
~I 1lI'll mlllmtll ! 

~l 111,11 ~lItll~11 ! 
Os afamados pncumati

cos e eamaras de ar DUN
LOPJ são preferidos pela
sua grande durabilidade, 
por terem maier- espessu
ra e elasticidade. 

A grande confiança de 

á in~ 
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I	.€jura toSSes, bronchites. influ
e)Izas c molt"sliílS do peito emOIUO 48 horas. 

A' venda no Laboratario Sannen· 
lo Barata. Porto Alerrc. 

:·lic. D. N. S . P. ~m 24 de Maio de 1916, sob n. 73. 

"··':·_·:....~IIPelo ,Desporto !A situação emi 
. tI

\. ~ VIda Socral ~ FJ'le~~~~~~l1" o I , Portugal 
Fazem Au1:tOS hoje: · La Vic Sporlj'/e· , . 

conente , annunclando' 
Soras: Ollndina Gatrolli Koe· te jogo dos brasile iros. 

rig, FrancIsca Nunes Torre~ e b~r.go.• diz que ':1,j-l ando Se tratar i 
'M,ar.ia luisa de Bnho. _-, . ,'- , ._de .log~ , em, que'_: entrem OS tira 

SrtAi:: ·A~eIaI~~ f .. Nunes, Ma~ sil.ejr·~)s, - .-não ! é , possi~e l mais ,duo 
ria -Virgina )Çaviê!"e Paulina pl,)r~ vidar d~ que,lado està a victorh. 
relia. Por 'isso o Q.uadro brasileiro nM 

cly~~~"~~r~~~,j\6~~rou~:~o~~ fe~= _~r:~:~~ --~-;:!~ ~~ri~~~lO~-~~i~i~~u:e 
reira Bandeira". 'capm. tnte. .João ..La Vle Spo:tive-•. e preciso ago
Ferreira, de Sousa1 José _Cruz. ra fazer realçar um nome: exlra
José Maria Taboas Junior, Ewal- ordiriario do mundo do esporte e 
do Mund e Iracy BiU~nc\)urt da esse nnrne é Friedenreich. Como 
Silvr:ira. a Noruega produziu Nu rmi. assim 

o Brao;jl produ~iu Friendereich, o 
Està em -festas, hoje I o lar do assombro do Péb:Jla moderno. 

nosso e!timado conterraneo sr· Tal como fizeram os Estados 
RaphaeJ Digiacomo cães. exma.llunidOSI cuntract.mdo Nurmi p:ua 
~!1a. pela passagem do primeiro inspirar 'JS jovens das universida· 

6~~ii~~~S~:Y~~i~e~~~I:~~~~~nte ~~~~,m t~~~~~oI~~r\.~ti:t~!~~;mi:
\ - . IFrança. convidando Friedenreich 
i VIAJA~TES Ipara inspirar seu povo n"i agili . 

De Biguassu. chegou kontem a dade athl etica· 

~~~i~~~,it~~h: d~e~;G~~~el;aá~ll~ ji\lario Autlracle c onta, 
tiani. CQnstrudor. I COlltO nturco li II tIl 

: goal. 
BOD~S D~ OGRO i ~Quando Bouiot. preva lece0 

Festeja bOle as Suas bôda:.; do;:: :do-!';e de unJa aUQpel.lçãQ de 
ouro o distinclo casal João Mar- !Nestor. coHocou a!bo!a em nossas 
tins Haberbeck e d. AdeHa Lo- !f<!dcs. sen:i orno uma vertigem. 
bo Haberbeck. IFrend S2e, levando a bola na 
E~ r~gosii.;) á data foi ct!l.:bra- 1fícnte. Aré! ken pega a pelota I! 

da missa votIVa na Cathedra l. a paSS3.-a para a direita. Eu, com 

~~e~~i~:~~~~~~ d~~~s;~~il!~i: I~~~,Z~~~i~~~af~~t:d~r~;sSaoOU~i~ 
gas. !peito, cêgo, esrorrego·me por 

O V:r.tUTO.S,! casal,. que v~ pas-I enlre os franceses; levo fllrlissi · 
sar hOle o 50 anmversartll do 
seu (ossoreio, tem a seguinte 
prole: filhos, João Lobo Haberbe

--c.k. Oswaldo Lobl) Hõ.berbeck. 
Sy?~iJa Haberbeck Qla\'an e T~e 
lesdl3 Haberbeck dI! fl!rrelra 
Bandeira: netos Arminda. Nair, 
Ruth, Carlos e Orlando, tilh?s de 
Joao Lobo Haberbeck; Mana de 
Lourdes, Catharina e jor~e Ge
ía1do. fil~os de Oswaldo Lobo 
Haberbecki ': Gerson, ~arja de 
l:ourde~ e Joan .Ze!i(;H1 , h!hos de 

mo esbarrãc, mas me detenho. 
Ü zaqueiw Dupoix pula à j 

nha nnguarda,mas fi;;!o-o fadl · 
mente. Mordo os labios. ansiildo 
pelD des~jo de marcar o ponto 
inicial dos nossos. 

Bonardel e depois Vigl:ole ten
tam tomar-me a pelota. 

T rab31hO baldado. Faço meia 
duzia de fintas, tem:!o a . 
são de entrar na meta ccom 
e tudo- , depois chuto fIrme 
pelota. qU e!. com a rapidez 

Custod lO ferreI ra Bar.celra; gen - . raio, foi dúrmir no fundo 
fúS: CU5todio de Ferreira Ban- Ir~des francesa::;. Passavam 
deiTa e Jos~ Francisco Glavan. e nas 16 segundos, após a 
nor35: M~tla do . Carmo A~reu 1 ta do pon to franrês. Menos 
Haberbeck e Mana da ConceIção 1meio minuto! Frledenreich e ou
Ni\varro !"'abcibêck. . i tros abraçara m-me, emquanto eu 

Ao feliz .casal, seus hlhoS'lsentia as lagrimas cah irem-:\le 
ge!1ros. nm..s e net0S os nos!:'(lS dos olhos e um nó na ga rganta •. 

sin(erc.sj).r;ab~n~. I ~lANTEIGA 
\~ISITAS j Em lflta de 2 kilo!l 13:')500 

Afim de nos as:;rat.ieccr ôl i .de· ; • • • 5 ~ 36WQO 
rendas quefiunlo5 ao passamento (;;l$.l .Jnsê Carvalho 
de sua querida e inesquecivel fj· Rna Gunse'beir tl j~hlr ·l u. ~b. 

~';:d~~~~OJ~en~~.ffi~~iOs~~jd~e~ti~sr~ .....~~~~~~~~= 
r:~~~~~~~i~~~~ v~~~~ri~~i~ri= da Silva, 2° officíal .extincto '-da 

b!.lnal de .Justiça. Al~~~ej~~~:.~~ae~~~~!~t" resta
beleclmtnto. 

digno deputado deito ao Con 
gresso Estadual, deu-nos hoje o Acha-se. enfermo: Q sr. Miguel 
prazer de sua 'visita, .lpiOveifan- DigiacQma, negociante nesta pra
do o ensejo -para nos - agtà~ece-rça. 
as- referendas que fizemos ,~, p6r 
O(c35íao do seu annlverulto na- PALLEOUIENTOS 
laHcio e apresentar as suas des- Falleceu hoje pela manha em 
pedidas, visto ttr de parUr, hOi-:1 sua rcsldencla o sr.Joao Vieirn de 
ou amanha. para o Rio do Sul Freitas, anllgo e estimado des
(81umenau), onde ~ adiantado pachanle da AlrandeKa desta C8
industrf.aHst.a e íDlluente polllico pita!. 

Em sua companhia, eSlcve O cnterramento do seu cad::lver 

o sr. Erme:·mbergo Pellizzetti. 

~~n~~~ ~~~au::~iI~Od~~' ~~~ I~~il:r~~~e~~~e~p!~hill!t:~~~~as. 
enlhuslasmados propu&nadores 
do progresso daquelle dishicll\ !tUSSAS 
blumenauemlJt· Na proxima 3--feira, os filhos 

do sr· dI. Bulcao Vianna farao 
rczar às 8 horas. na Cathedral. 

enferma a missa em acçâ!) de graças pelo 
SU'i'a. 26- anniversario de seu feliz. con

so:-cio. 

de Lisboa que I 
ordem em todo I) 

completamente 
norm""za'l~ ! 

por mais !-5 di <ls-. 
~Rio, 22. lnJoTnlam de Lis~ 

bOil que se reabr iu o Parlametitn. 
O presidente ~ Jo· ministerio,_sr. 
Viclorin!} Gu ima rães relatou os 
acontecimentos revolucionarias t 
as mcd:das fumadas pelo gover~ 
no para suffoca r a r... bellia:o . 

t~.;h [:rto li~e!!me.r!!l

• . l\odolph1u)\ T lloellmann 
pf':rt"'cipam aos seull parentes 
e pessoas df' RIUl :! relações o 

. nmicimento tle sua p:'imogeni

hl U':ATRIl :E. 


Fl)oli!l, 22--- 4-925 


I"""':>@'''''''''''C'''''''-~ :''''''''''''<W,,§ I 

Durante muitos annos 
O sr. An tonio Henriqt:e da 

Silva. neg,o,ciante, residente no I 
~If·rval -R!O Grande do Sul-de
clara ex. :nteS!3 do da!?!:! !} de 30 
de Janeiro de 1916 que: soffreu 
durante muitos annos, desde o 
seu nascimento, de 
peUeJ curando-se com o 
fIe NogueIra, do Pharm. -Chim. 

da Silva Silveira. 

Commcrcio com a lnglaten·s,. 

-Rio, 22. Ui::-e rn de Londres que 

o Ministerio do Commercio an

nonda que o Brasil occupa o se· 

gundo lugar entre os países da 

America nas relaçôes de commer

cio COf}1 a Grã,Sfetanha. 


Em 1924 o volume de nego

cios da Inglaterra com a Argenti

na foi de 25 000,000 ' de libras; 

com o Brasil, 17.000.000; com o 

Chile, 13,000000. 


d. 

Copação 
Comer Muito I 

' Beber Demais ! 
Quaúdo tiver .prath::ado algu ma im

ou .extra~a!tal1dia.-.' comido 
ou. ·bebido , rtiui ;t_o'l yinh~; r~uila 

Licores ou - .âl1frâ t luá1quer 
Alcoolica, para ·:) Ião ~pai1h ..r 

alguma indicestã.o ou oulro- Des;\r

app.ueça qualquec Complic:t.çãll PeIi
g:ou e Molc5tia Interna ou ExleJ.. ! 

VENTRE-LIvRE é o ReOlerlig d. 

ranjo do Estomagoi do · fixado, "'" " ,', r"".,"no 
Baço e inles linoSi, convém muito 
á Ilol~. quando fór dormir, Duas 
Tros Celheres (das de Chá) -de 

ções Toxicas dos intestinos e-slâ tI1n\t l) 

arriscado a pegar as mais Grave.. 
lesbas do Coração, do Figado 
terrivel Arter;o-Es.c!erose. 

Para não padecer b'io 
Doenças tenha o seu Estom~g-o e 
telõtinos scn'pre bem limjll)S t' bcm 
nifieados, usando Ventre-Livrei 

0·0 

Estomago SujO! 

Um Perigo! 


A's vezes, sem <;;tber porque. I~ÓS 
nos sentimos ~e repente muito inconi-. 
modados e indisp·ostos, com Mu:c.:.~ ~ 
e.rande Abatimen10 GemI, ÇQm Mrt! 
Estar em lodo (} {'orpo e Preg-ujç'~ 

p,lra fazer qualquer Esforço. aié Di)" 
ile"S e peso no EstOma!-!o. lia C.1beça e 
no Vetltre. emfim sem vontad? Ilén 
~ragem nenhum.. de traba Ihal" ~ . 

Sempre que e s tas Perturhaç.ties 
apparecem ass.im de mpente. <t ' 

soa deve tcr logo certeza de que 
Estomago e in testinos estão 
Suios e Cheios de Materias 

Jx ;~~r'~~,'~;i~~a;,~;: 

altendendo,"a soUcitaç~.o ·t1a 

ctori=:~2~!t~~':h~g~~C:~J óPt~;~: 
shl) nas séguln!es , tias:' .',' 

Dualte $chutel , tAtrf" ; Conse

M3rfana de N. S. do Bom caftas ao Ipre6ldeot~ Canseibeiro Marra. enl:-e FeUp'p,e, 
selho. commemorará a festa do Centrooa Or. Osear de OIl-\SChmldl e Afa:..ca; Felippe Sch:"7 ·~ 
sua padroeira, cOln uma sessão veir.a RamG:l o proressor Affonso m1dt, .:nhe Padre Roma e Duarte 
solenne no salão do Tbeatro d~ Wend.er1ey Junior. Schutel; enquanto durarem os ' 
Gymnasio Catharinense. --... serviços de e"cavaç30 da ponte

Visitas . e.reilio Luz, ... 

Quel' ~allha.l' SOlllIU-" 
na Lotel'ia '! 

A Astrologia offerece·lhe hoje a 
Riqueza. Aproveite-a sem demora 

constguirlt ~orhllla. e felicidad~ 
Orientando-me pela data do nasci
Rlcnto de cada pessoa descobri o 
morlo squro que. com nllnha ex

rnl~~~C~é':<):~r~~~d~~!agasôharv:~~_ 
!U.and.e seu endcre'Çl) e oitocentos 

em sello do correio par-a envi· 
graUs. .,.0 Segredo da For-

No dDmlngo, a 	 ausencía Ibebo Mahil e Felippe SCllÍTlidt; 
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I 
eram muitos das lJ'alditas 
sadios e são o encanto de nossa casa. 
afim do Sr. ficar 5at.endo o bem que tem 
propaganda de tão utll medicamento. Pode 
uso que eiltender. 

Subscre~o-me amigo obro Cf. 
{Assi ) Albertina de Souza Lima 

O .VERMIOL RIOS. de Chrispim A. Rios--Vcrlni
fugo. ~ur~ati\'o ( Sa~vador das creanças) purarnen.e vege
tal . mialuvcl e moffensivo, vende-se em todas as Phar
macias e Drog~rias do Brasil. Depositarias: Silva Gomes 
& Campo Rua l' de Março 149 e 151--Rio de Janeiro. 
(Bulias em Portuguez. Hespan~ol. Italiano, francez, 

lnglez e AlIe~o) 

?E N 1-1 ORAS ., 	 " APptrr: ~çÃo CONSTANTE DA 

PHILAGYNA 

'::1~~,~~·.~;~:~:~'k~}?~:;;:(;;:~~·;~~~.~~~c~~::~1 :\( E~SAL. pn.;,,·L r..< E~!;~i~~ D~ ~t9:1:~~~tfo.QlJALQVER 
E:>':. -=- ODAS Pli .1.RMAC'AS l! DROt:!tAJl:IAS 

t!-WOJt~AÇIlES: CAIXA POSTAL '12 _ RIO 

LtaNp.N. lO6S-D. N. S. P. -19-12-23 

UNDERWOirD 
A machína de escraever 


mais resistente 

e perfeíta. 


des,co'"he~:ida a grande pracma da LtJteria Cathnrinc,hiC em 
, especialmente no Ria de Janeiro (! snO Paulo, t: como 

t;.tllári,né.,,.·s. ~~~~~a s~~sb~::n~~sd~~~ :~~~~te~a~~~~:d~~gia~ue os 
('vitar que a so.rte vá para fora do Estad/) . 

. Os bilhetes s~o divididos em vigesimos, cttslando inteiro 2·JO..~, 
meiO 120S000, quarto 60$000, decimo u.rooo e vigesimo 12$000. 

O valor dos bilbetes podem ser remeUidos pelo correio, bancos 
commercis"!'s, dirigidos aos Srs. La Porta &: VI.scontl "Fia

o Dcpolls da extracç.1lo scrà rcmettlda pelo correio a Lista 
premios. ; . 
as'demais extracç6es peçam prospectos. 

úlua prag'a faluiliar 
Não são raras as epidemias fa

~~:k~~~le~t~, ~~:~~in~UJeo~i~ovo: 
meça~ ou simplesmente de . 

ra•. Mesmo entre pessoas 

tamento, basta UUla 

co~ esse mal, para 

das ai demais. As' vezes 

é discreta, localizando· se 

gumas reiiões do corpo: 

ve:r.es, extende-ie e torna·se ' 

portavel, atormentand0, s~rialllen · 

te \) paciente. 


Rebelde aos_ tratamentOll com
mUDS, pelas pomadas irritantes e 

nojentas, constitue um verdadeiro 
martyrio. Felizmente resolveu· se 
ha pouco e de modo difinili\lo,. o 
tratamento desta praga, por meitt 
de um liquido oleoso, quasi sem 

~~~~~a~~U~~~~ô~t 11 roupa, de-
Foi descoberto pelos chimicos 

cios laboratoril)lI Bayer. de Lever
k!lsen, Allemanha. e já nllo 11a me. 
dlco algum no Brasil que o nlla 

rej;~~~~;:nd~me~b~~~~~o r:~f~e;:r~ 
vez: -da pelle,vae attingir Oparasi 
ta da sarna nos seus escondirijos, 
destruindo·.s. UiDa Ollduas appli 

bastam para' curara doente, 

!lecessarío; outro trata-

Artas B Offmios 

1\'Iatrlcul"s 
De o:-dt!m do Sr. Director do 

Lyeeu de Artes e Officios está 
abcrtn a matriru Ia neste estabeIe

de ensino gratuito e po
"a 10 de maio, come
aulas em 15 de maio. 
noctumo, e5tà dividido 

Arithmetic.a, 

~hi: A~~:~r~ae':l:,e.ci"lm;"nte s ede 

Governo l\funic1p'11 ~~oP~~~~~~ cs~:s~:z;cu~~~~; ~~~~ 
quer estabelecimento de ensino. 

Edital n~~r~~!;~~~h~~~e oPe~~f~~si~~ 
D~ ordem do dr. Superintcnden- Dactylographia, Tachygrapbia. 

te i"lIunicipal avi-so aos interessados Desenho, Typographi'l, Encader
que, durante o corrente mês, se nação e Carpintaria. 
procede nesta thesouraria à cobran- Ne'ita sene Doderão ser matr:cu
ça de tOdOR os impostos em atra- lados tOdos que se aoresentarem 
zo, com as mnltas de Lei, em condições á juizo do Director 
findoe~se prazo, lodosos do Lyceui sendo limitada a matti
serão entregues á cobrança exc· cuia nesta serie, de accordo com 

~'utiva, avisando-se nominalmente os programmas respe;::tivos: este 
por Edital aos respectivos respon- timit,"! da matricula em cada aula 
Sô1veis. desta serie não será excedido de 

Thesouraria da Superintenrlencia forma alguma. 
Municipal de florianopolis, 3 de Os candidótos a matricula em 
Abril de 1925. qualquer das tres series deverão 

A. Coelh~ Pint.o satisfazer as seguintes exigcncias: 
'l'hesoureiro 	 a) apresentar documentos qu.e pro· 

ve seropcrario ou serviços domes-

Gov.ct·no ~Iunici~al ~~O~as~~~m~~p~)~!~};~r ~"!~f! 
. Convido, de ofd.em do dr. t;upe- que deseja curlf3r. seu nome, idade 

rlntendente Muntc.,pal, aos. credo- filiação, nacionalidade, e 
T~S. desta Sup~r~lItef!denCla.. por actuat. 
~1~~d~sd~Ct~2:'IC!C:~~~~~~~:~1 ~n~~~ attestado de vaccina 

cnpção de seus cred.t4!s para se- verf8~d~l~u:~n~:~~id::_ 
rem pagos opportunam~nte. . . deClara, Ocos talS3~ . será c::
. TI~e?ourana da ~uperlOt~<ndencla miElado-da matrkula. To\10 curso 

i.)funJ.c.lpal de ]!'lo!Janop.ohs,l\:Pde 1: gratllHo' e bem assim a Illtltricu-
Janello de IOs5. Ia· 

A :';'~~~~~~r:;rl~'to o,~~~~~~i:40d;YAblri?cd~\.rll~b~ 
O Se<erctJrio 

Vomlc-so uma pequena casa .João .Jnl'gc tio Cnm),o~ 

~g:sU~aCI~~!~b:n~: ~~ ~: informa· &1G@~~~~iU]!e},~@,*:~~~ 
1 
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Matdz· FlorianopoHs 
. I CA IXAS POSTAES 39 E 4(§) 

Endereço 

tODIGOS--A. B. t , l)a ED:, RIBEI~BO~~~~~~~iItl~
!!!! ' 

l . 

, \ G~~(o1Tlmissões~ tfla~ões o~o 

'~U~'~'~'~l!,~S:~~, x.,.\ =n~e-:n~~,!~pf~~sucar~ . 
que, Louças. Ferragell!', Assucar. Sardinhas, Soda Caustica, Ca- Feijão, Banha, Café, Fl'uctas Verdes, Couros Seccos, Cêra ,1'Abe 
llella, Papel etc. ete ilhas, Crina Animal, etc. etc 

~ - 0,. '. _.. _)~ < _ _ _; , 

AG:Er\TE-The Texas fompony (South America) LiliJitedi Pe1'eira Cct1'1teil'o & C., Limitáda (Companhia Commel'cio e 
l\; ,wgn~'ão) : L10yd Alhllltico-S. A. de Seguros (Seguros:M'arit.imos e telTestre~); Tlle Stuelebakel' COl'pomtion of Amel'icct (ctutomo
1'(' ;'; Studeuakm): Wd!el'~' C. (Material de 1:oda especie para extincção de }ncendios. 1\'1 achinas dé desinfecção Uctyton); A. T'!wmas 
.I;: C.. Paris (Automowi~ Delahaye); Companhia Usina,ç Nacwnaes; Lompanhia ele Naver/ctçiio "Ken' Steamship Conipany. Inc. (Now 
"York): .A tnericuu St~~[onship .LÍ[Jcncy C,olnpany; CO'lnpanhia,.;;Francezas de Nal'eua.çÜQ "Cha.J'gelu·s Réunü;~' e "Sud .Atlan.1iqi!e"'." 

A~entes em todas as principaes cida(les (lo lUllUd o 

Rio de l ::nci ro . 20 de Jll lho de 1919. 

Illmo!<. S lJn. Vinva I:Hh'círa & Filhos. 


1<10 de Janeiro 
;Pe!a presente: cumpfo o dever de ihes com muni

car ue trabalhando em serviço ude das obras de Ipa
nema, fu! accommettido de um forte rcsfriaao que me 
atacou sobretudQ a larjnge. 

Pois bem; ac(.mse1h.ado pelo seu àlgno auxiliar Sr 
Itarrar F. de Mello, usei, apenas uma garrafa do se' 
preparado 

VI~HO CREOSOT.A.DO 
restabelecendo-me inteiramente, tendo voltado ao meu 
primitivo estado 

Paia provar, minha immorrcdoura gratidão1cnvio. 
lhesminhJ. photographia, autorisando a SU3 publicidade 

Feço venia para me firmar ~ 
De V V SS. amigo atter.to e criado 

Firma reco;,hecidá CII.l'tyle Poubel 

~~I~~ilijjfjiijjiiiii~ 

5 ~~_ 

tLUB EXtiELSIOR I 
SERIE LIBERAL I 

J. J. Recena & Cin.. Li mitada I 
Capit,u.l 300:000$000 

2508 prmnlos por mez-50:ooo$ooo por 5$000 
De~de Out,ubro ·· -d.'e'-:l:92-1 e~tá devolvendo o total das 

mensalidade8 pagas aos seus llrestamistas, ir 
aCCl'cseido do juro de 1() 010 

Total devolvido Rs. '485:000$000 
Resnltado do Sorteio I 


realisado em :':6 de Março de 1925 

Num.ero oontem.plado 40.02a I 
No. 

No. 

No. 

No. 

Nos. 

Nos, 

Nos. 

No.. 

No.. 


Nos. 

'l'ltulos contemplados pelo novo plano: 
40.028 10:000$000 'I 
40.029 2:000$000 , 
40.030 1:000$000\ 
40.031 500$000 I 
40.032 a 40.034 (3) 400$000 1:200$000 
40.035 a 40.040 (6) 200$000 1:2oo$00ú 
40.041 a 40.055 (16) 100$000 1:500$000 
40.056 a 40.155 (100) 50$(}()(' 5:000$000 
40.156 a 40.535 (380) 20$000 7:600$000 

40.536 a 42.535 (2000) 10$000 20:000$:)00 2508 premio! no valor total d. lls. 60:0001j!000 
PORTO · ALEGRE, 26 DE . Mârço ·DE 1925. 

J~ RECENA& Cla., · Limitada-Antonio Tavares Loiria Primo 
. FiScàl do G/)i!mw Federal 

:ATrENCC'ÃO ' 
• A Lista contendo todos os UluJos contemplados por ordem de 

localidades acha-~e á: dlsposiçao dos Interessados em nosso escrlpto
rio . O proximo sorteio da Serle Liberal (Novo plano) ser' rcaUsado 
no dia 26 de Abril. 
Escriptorio-geral, Rua J 01\0 Pinto, Jj B - Caixa 
Postal n. 8. Agente-geral: Al'tllll.l' N aglb Nahas 
AVISO·-Communlcamos aos nOSS05 prestamistas que nllo nos rcs 

ponsnblllsamos pelas faltas dos nosl!os cobradores, devendo 
por Isso, quando nlo procurados,eflect\larem seus pagamentos 
~m nossO e5criptollo. 

NOTA-De aceordo com a nova lei ell! vigor, desde J aneiro de 1920, 
todoS os premlos soHTem o desconto de l a 010 para pagamen
to do Imposto respectivo. 

Mais InfOl.'lllll..;ões na sé d e á : 
168-r~ua :Riô@h UGlo-168 

Jo;nderevo telegraphJeo lOX: ENA-Calx-a PostAl D. 8. 

Telephone 1086, Cenlral 


Bmp:regaflo com .II'CCIl'....a.. /õ"g~iRU. mole.ti•• : 

I VENDE- SE EM TODAS AS 

I PH AR MACIAS E DROGARIAS 

PO L'tTO- -.A.LEGRE 
B . ROSA & FiLBO·S·del-lo-I903 

• 
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JIImo. sr. dr. Wictor 
M. D. Secrelarlo do Estado 

SaDIa Calharina. 


Com bUlante interesse li 

$eU artigo na revista -Artes 

Sciendas- . Iranscripto do • Tem' te o 

1'0- s .•bo titulo -Uma entrevistalPor 

COm um sabio 3I1em;io~. porque nhum . as ideas do pr,,(essor Dr. Oscar Ilevar ao 

lo.:b se unem num ponto com 50S 


as mInhas conclusOes c Ibeori3S'I . 

ás quaes cheguei, ha já bastante nascl~o 

tempo) em pesquizas sobre 'di ver' quenclôl naluralis,.im. 

50S assumplos que despertaram ménloS' consangumeos•.. 

. 

o meu 	 IOtcresse e~pccial -O Nosso- é: como se 

"Ãpaixonado que sou, como hmâllcnllaço d -A Nota •• 


amàdor. pe1vs cstu.dos dI! assunf bos. sem nenhum pudor. 'U"O"'"_"'_" 
ptos que ab rangem a Chimica, ram-s~ amorosa~et~. 

dedico-me. nas horas vagas. ht1 Rauo podcr8SIssIme d. 

muito tempo, á pesQuitz. sobre tar _que de certo tempo a 

grande Quantidade de mol~sUas ta parle -A Nolil- andava 

difiicilmcnte curaveis, pO!, . não vco,!e Impanclo cle amblçO"es 

se conhecer aSU3 verdaaeir.a. vomll'u maneias e , .. ndlcas. 


" origem. _ nato um dia, cA Nota. , amanhe- A Companhia da, á 6 
Nas min nas pesqvizas cheguei ceu enfraquecida e febnJ. Deram· alllgnatura, rom as 

a uma conc1usáo qt.:e incide nas I~e. eollo.' para .acalma· la uns operetas: 
Iheorias do prof. dr. Oscar Loeb, .C0'!1pdm1dos Baye~ •. O,a, ten· Fruqolta(F Lehar), 
contidas no seu artigo acima ci- do a _aspirina ~ropr'edades eme: (M. Custa), E.. (f. 
tadO, o qual diz cue a nossa po- nagoga~t O effe_lto n.:lo se (ez el XlZuru Aul Os ba,hLnçO!l dllS iu
pulação em gerai tem falta dei perar a poucas horas depois t.Et- daou 4elle dustrias rennidas 

~ alcalinc,s no seu organismo fal- la~ .dava ~ . Iuz um , ral?,~zln~o ra- bardO), Prloelpe..a caarda Matarazzo, em 31 de 
ta essa difficulta a funcção nor- chltlco e bilioso qUi: iO,1 b~~.lladO (E. Kalmam) e DOTe ca.ta 1'11· 22~I~~:~m:~ ;:~a~~:~~ aR~~'1 !!'''lt''''''''''''.I!>___''''''_''1! Dezembro ultimomai do organismo do individuo. nas aguas do Letfl~s com o nome laudo la (F. Lehar) 

Nas mil'lhas p~sq!..!jzas e theO· pomposo de cO Olarlo,- ,Na Livraria Moderna acha'se mara approvou por 304 votos 1dell'b'OOHO Couf,lDhO . Segundu os bafan.,:os agora 
dados á publicida1e pelo ..Dia·Ira 218 a mutaO de 	 erias aventurei·me para um camp" I O h - f · ~ t aberla a lisla de assignaluras, Senhora rio Ofhelal· de S- Palllo. sabC-5emais VõlstO e mals diffidl, e por ornem. nunca OI nem _ 0- frisas 60S, pfJlittca financeira do 
que o aetivo (j"5 Industrias ReisSO não posso concordar com a J tal~enle mau; nos momentos de lO~. _ 

~articipam os parentes e pe!8 unidas Pranc!sco MalarõllZo mono
affi.!'GJçáo feit~ pelo dr. oscarllUCldez cite telI) alguma . 
Loeb e outros scienlistas, soble dI! humano, de bom.. ,Preclsa- Conltrucçlo de 30 mil usu ~::t:~~u;c~rnMI~:~~t.l'!:.s:;, lava, em 31 de Dezembro Undo, 
a faaa de alcalinos no nosSo or- mente agora estamos num deSies Internacional _ Rio, 22. Imponante lirma }-'peJis, ~ 4-!)'lS á vultuOSõl ciFra de ... 
ganismo. . estados d.'a~m~ em q?e se tem inglesa apresentóu ao gO'/erno di:) 	 194 620.'024$430; que os lucrOS 

O nosso organism'J .não tem ~~ cad~ lntmlgo um Irmao. Por Chile a proposta de cónstr'ucç!\o ~""""'~_""'__"<3"",,!@;<1i liquidos, dUr3nte o .:!nrl'J trans' 
tanta falia assim de ca1cium. TO_lllS~O, a .... ons~lhamos que se esta de 30 mU casas popular~st me. acto. loram de 21.56Z.o26$870, 
do o di.; ~Uc amontoa m3is calei-, crlanç~ .c.ontmuar assln; doenll· ?;~~:~•.a concessao de varins PostoL~%;;':;~Ll loram dlS.ribuldos 
um pela alimentação. porque este I' nha e ['Il~IOSa, é convemente 

é um dos elementos que elle me- se lhe decm, sem perda de 

nos dissolve e expulsa e, ao con- po, uns frascos de Ponto Chie Para exercer o cargo de ·...,_. IITIm"m-enoo "YO;.ctol"",io 
trario se desposita no organismo l fontoura-o Para ~stes casos Em reprise. será exhibido o Ii:\1,:.;;l,,,",",,,,~,,,.<l<@=---~ carregado do ~ Posto Espêcial do 15:'!Í16~oi6sii7O:,-'~;;;- -
para a sua formaçãQ I'! ctescimen. ha melhor remedlo, não ha, eS8 grande film cO IOdlgo dos bomens lUa.l'iq, DOllntnlaL. Maya luga~ Lontra; -no 'districto de BêI
to. De maneirJ queDa0 é este I' tamos certo... . " do ma~-. da Paramo"nt, em e la AlIiança (Blumenau), .foi -. n0 8 

alcaEno qye falta aü nosso orga- Callo8 da E ga actos. Wlllla.ru A.lfredo JUaya mead0 o sr. Alfredo Hàger. 

nismo em primeiro lagar. O cal-I -- participam a08 parentes e p8.i.


<'um e, 0:<. a causa da elímin, i Uma .Fortuna em ponlll temp~ Variedades Boas de Bt1I\S relações o nasci

mento de IItl& E.lhinha Esther 

çãO da . .,: :da do ~)[gan ismo S(,b ! nnBr fl'Car I'I'"O? Continuação da exhibiçao do I 
c=!rtas clfcum3.ía;tc1as. . ! 'I' 1/ ••• fiJm policial -A.s aventuras de Fplia,i7.4-925

O que fal.a aos orgaOlS(J10S 1 - Rutha ou .0 mysterlO das 13 

dos inajt.·i di.lús dG ":un!!o inteiro I Ganhand,o muito dmheiro no chaves,' :..........f"'"<!)""'~""_""'_,~~1

são outras substanCI.2S de abso IJog-o do BIcho? Não depende ue 

~,llad~~g~~~~~~~e%t'!;3 ;0r~~~Çã~ ii~f~~~~seGê~~~~~a~~ ganhar eru Em estado grava 
;;~o doentios do organismo, SUb- I Com nossa tabella não se 

stancias o:::S5as q1J~ de~pertam e í F(T" _.~cemos a tabella 

activ.!m as respectivas f.orças e I~~ ~~~efl~t~o~r~ um 

attraem outraS s:Jbstal1c:as para i este mez 
o desenvoivjme::to perfeito da i 	 . 
ESÃe~~~<:o ~h:rta dessas substan I ' na cidade. I 4. iorte chega quando não se 


. "1 ' S. Paulo, vlOha ha mais espera pague o seu coupon 

c-as, ielta lia .em.po p~lr mIm, fúl nelro. de 2 annos de tosse muito forte, Emp'rcsiI Oatharinellso tio . 

a chave qUi! me <lbnu a porta de -- com escarrhos d~ sangue, dores no telos L1l11ibda que recebe 

my5terio~ ma~s _p ro!u ndeS de ~O· I .O ~M ~ o PtlrlaBle~to trancês Ipulmão esquerd~, fastio. emma- o dia 20 de cad~ mês. 

das as m*stla _~ do org;;rl1smo, e , RIO, 22 DIzem de Paris que na 8rccendo dia a .dla, como em IlH6 __ 

baseado nas mInh as rbserv~ções Idecluação ministerial feita a" el:! me encontrasse nas mesmas con· 

chegu~i a _este resuhadc : que IParlamento, o ministro Painlevé d,l/;oes, curando-me ,com ~ ~e ,t~- deteriorado 

p-: sso expl:car perdnte Qualquer Iob'St'rvou Que todos os problemas ~al Rousselet. escreVl a. mmna lia Por se achar completamente 

rl!união de scieõ1!.:.stas a vC idadei- I i1dm inr:5lralÍvos cedem o passo ~~dl.~a~~~d~e o remedlQ que me eSlragad'l uma pa!te do pescado _ _ 

ra ')ri"ge m da 1ubercu!ose, da Iás G.u~sH)es ~e s.cgurança e S~ndo me~ conselho acceito e á venda h~Je. no Merca.do A tonela em em cons
Syph: IIS e do <;~n cr<:. co,:"o de i ei>tab,lIdade hnancelra do pais. posto em execuçãO, minha tia en- . o _sr'. hsc~1 de serviço g . 

toda:; as molestJas:l.~e hOje ve- I Em segUIda salientou a necessi' Ircu logo a sentir taes melhoras tomou. as rrovldenclas neces.sa- trucção no mundo 
 Instituto de Seieneia
rifieadas no lIrgamsmo humano, dade da conservação da embal- convenceu.se haver finalmente rias allm de que fossem retlra
ind icandO 0S m~IOS de trat21-as e xada junto ao Vaticano, demons. i dos seus ma· dos das bancas os peixes em conslrucçno Psychiea 
cur... J·Js. Irando as razOes de ordem poli- em menos máo estado, inutilizando grande seglJndo estatlstica Ahr.{'.m-se a I' de ilIaio. P' v' ~s 

.'\s mínhas descobertas e tlieo- fica que aconselham essa reso· meses t~a.tamento. parte que foi posto fora. revista "Srasil-fe · f:,:~: '3~s ~~~~~t~:~~~~~~; ·:)o~~~ríos abrangem UI1I material !m· lução governamental. _ Appanclo de. Queiroz 
-	 Or:i- tehypnolica e sugiestin; b) Ma~ menso; e.. cOffifJSO agora finahsel AQ terminar, metaãe da Cama- Ã-.;)õQ~· S P b 166- d 1.296.971 ~net!smo Ulilitirio; c) OccullisU1o ~ma s.er l~ dos meus e~ludQs e la applaudiu o primeiro 8-á":"'1914: . , _so n_ '-. ! 

pesqUlzas, estou resolvldoa pu· tro, enquanto a outra 	 .n"ó,,>nr'''~~,.~•.:,~~~I~"~::~;, 1 ~';,fo~I~~~~;2s~:!eF~:::~~ 91 navios pratiRO; d) .\ledicin.l modernll; e)'8 	 França,39 navios Scienclas sccre:tas. As aulas func
blical-a pt·uco a pom:c, conforme lenciosa 	 Italla. 33 113vios clonarlo das 16 ?is 18 t.oras. O.. o tempo e a lucta pela exiSlencia Houve ruidosas manif<,.lOç~,s I 	 e HolJ!ndas com Consullorio Psychico (lIlncciona 
m'o perrnittirem. 	 contra C3i11aux. Os 124.16& toneladas àiariamente das i ás 5 ilo.ra~ po· 

F1oria::opolis, 23 de Abril de Igaler, ias duraram dez dcmdo qualquer peS!oa assistir aos 
1925. Uma tremenda assuada' . de ' Cfttbarloeoll8 deA. Empresa ~r~~~~I~S;::~~::~e~~~l~o~l~B~:'~11. Romanos dos cobriu à an'ligo primeiro SortelosLlmltad" avisa aos seus

\ 	 '0.prestamistas, desla Capital, que'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-=-=".",. _="'''-''-'''-''''' ~~~r:;u;u~J~~~::r~o~s~~~t'~~~f~ n3.o tem cobradores. As mensali
dades devem ser pagas no SI!USeSSrtO de doutrina ca~'1~iJ ~ux Irajava apuradamente escrlplorlo. á rua João Pinto n. 4

Amanhâ ás. 19,30 haras ~averà e, sotrl~do, saudava com aceno; da 
sessão pu~Ii.ca de do~tt1na ~o os seus dmlgos.
Centro Espmta Amoc "e.-,Humd- z=:________L2S Or. Anwnto Bulcão Vi8Dna 
dade dos Apostolos. 111••• um llicçiio do 'I'RÇIl' 

GalloUi e senhora, 

. A. Bulc:ãe ViamfB, 


511as re
t missa 


• 
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SI. o ~:.;;;~;:~~ 
~lIe quando está soffrendo de 

dy.pepsie e ind,gcstao? 

PDSTllHDS g~. nlCBPUDS . 
P orquê ? Porquê estas pastilij 	 11III 	 n~dS sclt"ntihcas levam para o li 
est"mag" o••eus proprios suCo !' 
co. digestivo. na fórma de pas- Ili"I' 
tilh.s. Eliaa digerem oa ali

. 	 rntmto8 pelo eltomago até que I!I 
L:

éll. os ~oa.a d~g.rlr. trabalhan- 1II 

do por •• propno. I.to é. como , 

um novo Ilatom.go em lugar d. 1'1 1 
11 um vêlho. Tome.a. hoje_ I 
11 _ _ li 

~ ""I'~""""_GE;;:a:::;;:sGiii lfiFO" . • - :'~-~~: ---".~ 
Ap: D. N. S. Po, n. 501, 7- tl - l902 

Lut~ria U~ ~~taà~ 
- -DE-

Sla. Catharina 
Distribue 7S·l. em premios 
220' Extração- Plano AA 

29 de Abril de 1925 :is 14 b",·"" 
15 milbares-2.600 premio!! 

IS.Q(X) BILHETES A 8$000 144:0001000 
MENOS 25 .1" 360000$000 

75 O{ . EM PREMIOS !().~,000$000 

PREMIOS 
premio de 

I 

I 

2 premias de 1'500. 


10 51lOS 

20 200$ 

35 100. 


230 	 50$ 
1400 30$ 
!OO 2 U. A. dos 10,~, 3°, 

~ 4° e 5- premios 3 30$ 18,000$000 

2600 	 PREMIOS RS, 108,000$000 

Os bilhetes são divididos em decimos 
A gerencia da Loteria de Santa Catharina obedece à 

direcção do Socio ANGELO M. LAPORTA, que foi 
durante 6 annos socio-gerente da Loteria do 

Estado do Rio Grande do Sul 
Bilhetes a venda em toda a parte; 


Os concessiouarios La Porta & Yisconti 

Administração-PRAÇA 'lHE NOVEMBtO N. Z1 

Caixa postal D . 50 - }'lorianopolis. 


N. 	n. o. socios componentes da firma concesslonaria da 
Loteria de Santa Calharlna, nao fazem parto de 
outras emprezas lotericas. 

De GRACA 
A todoa que ~fmlm d. moluUlt.1I 


do peito, broaabite, utJuGa, toge 

rebelde, cathlt.nho ehl"01lioo, grlppe 

00 &.queza pttImODaI', ~iDo d. 

psça tQD r.medio 'la. UI CJ1lJ'mi, em 

poupI di... X.Dã. eud..... Ma

ria O. d. ADdndIll:. tra•• do Qou.. 

tel, 9. SIo Paalo. 


Atk n:.,ão. Qu:.mdo oedireru CONTRA1 eSSE 

outro medicamento. 


~~~t~!S~ ae~llcr~Op~~SCa5J~~ATSSsi ~~r~~~~;rto~Oa 
Hodolpho Pinto da Luz. R. Conselheiro Mafra, 132. 

GRANDE FABRICA DE CARIMBOS 
-o E-

Estomago, Figado, Intestinos BORRACHA 
Digcst6es diUiceis , azia, pri slio de ventre, vomitas, en


jôos, dOTl!S dc ca.beça, "'l,! r~gens. dor. e peso no estomag<:>, 
 o proprietario da Typographia SCHULDT (Antiga
Cysnc) communica ao Commercio e ao publico em "'eral 

~::~~~;:~_~:s~~\~s~ ~É~~1~te:'~p~~~~~~~gp~~fe~~r Õ~~B~ qlle ,.annexou -ao seu ramo de negocio a fabricnção de 
nicio de Abrcu- l calix rio fir:1 da..> refeições. caru.nbos (le bo~-racbn. e seus annexos, pelo systema 

Amencano, ~~ranhlldO trabalho perfeito, pois para isso 
Rheul&a.tJsmo, Sy!)biliil, Impureza do Saugue dispõe -de offlclaes competentes na arte. Preço modico e 

~~~1~~!~ :~g~~;(u~âa~urto espaço de 4S horas €Wc cuta·se 
Eczemas, darthros, ulceras chroniC3S e rebeldes, curam

se com o antigo e afamado Rob de SumIDa, de Alfredo de faça~ suas enco~mendas na Typographia Schuldt (Antiga
Carvalho--Milhares de attestados de pessoas curadas. Cysne) á rua 28 de Setembro n. 8-F1orianopollsT OSSE), Bronchites, Asthma 

O Peitoral de Juruà, de Alfredo de Carvalho, exc1usi- N. B. Os pedidos do interior devem vil acompanhados
da respectiva import.ancia em vale pos tal. ovam~~:~fu~f~!a~t~s~ad~~ ~~~~~~~Cd~ d~e~:~:: t~~~:das o 

affjrmam. ~;I\~~0I(:'*)+C~.olCiac«~aOl(~~jjC~1Ci0!l0l(x9Neurasthenia, esgotamento ,nervoso ( 
mOI:S~~: ~~ra~:I~~ri~~1DPhgSP~;~:~~ge~~?vaJ:sc;{l~:eSdOd~: 
Carvalho: Extraord inario consumo pelos _proprio's medicos 

que km usado e innumeros attestados. ·~ 


OPILAçÃ0-~\~~~~~S~~~~UC~lt~A raPg~ eV;f~ 

caz com o Phenatol , de Alfred o de _Carvalho. ~ilhares de ' 

curas em lodo o Brasil. faeil de usar, nJo exige pUfganleS 
 ROYAL CLUBA' ventlaem ,todo O Brasil 

Depositarios geraes: ' A:Ute(Jo de Car valho « Cla. 


Rua 20 de ' Abril, 16 -Rio de Janeiro 
 N ão dem oraS. Páulo ' e' Mlnas:--Nas prlnclpaes LJrogarias. 

MedlanW valo poeta] tfC remette para Qualquer 
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 E' 	questão de poucos 
Para fazel· J.;oas compras e pl·eci!!o p1·1- DIAS 

melro 1m- os aUllunclos das priuclpa.es ca
sas commerciaes publicados n'O ESTADO. j\1~XllClIC)IC)lOIC,X)IC:iIC)lIQII~)lCX~IOICI>QOIC:)I(~~ 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:priuclpa.es
http:moluUlt.1I
http:Ilatom.go



