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OOO.OOOOOOOI!JOCN)OOOO O~GOOCIOGOCIooe:t 
II Pomada "'Minancora" : 
o (Nome e M.....ca Registrados) O

'I_ Do Pharmaceutico E. Á. GONÇALVES, J oinville :I: Diplomado pelo Fatuldlde 4. lIoe1l".o do mo de Janolro e uu,horold,Ido do Coimbra a ', 

• 	 f.' o ê um 8nJ':~rà~o:~~r!~t~d~5t~J~~: a 
• 	 feridas novas ou ve- ., 

animaes. e muit3:s doenças da ~10 ",~'..maauras, Emplgens, Samas, VI
O e afgumas ""'D !'annos do ~ 
O e as damas g 
• 	 co~~:: chegando. asPO~uras, aa reputação e a s~alUdr~~~;; it 
• 	 vão augmentando. dia a dia. Quando todos a conhecerem G
U. 	 ' serã o remedio de maior triumpho em todo o Brasil. D. Ca- U 

rotina Palhares. de joinville, curou com uma 50 caixinha, uma .. 
• muitas casas def~~~~ed~ ~~n~;a~d;eJnos centenas de curas semelhantcs !U G 
.. clinica medica~Licenciada em 31-5-915, sob n. 97 D 
• Cura da Embriaguez ~~~E~b~i~~~~~~T:t;:d::;oal:~:~a~~~~;;:l; G 
• milhares de laromas que vlYr.mtl1ãiii'ãror mlsena causada pelo tnste VICIO. C-ii App. pelo D. O. da S. P. em 30l5-9i5, sob n. 87.. G 
• l)iio..se 2:000$000 a. qu~m, com provas, d(lnWlc1Br os jBl~ifica.dore~ ou contra-. ~• x:n::~;:~ ':.~;.:~!~~~~!.&; C., "Dl Jolnville---(S"uta CalhaTlOa) Envtam_~o lI!olta" i'@ 
• A' venda em todas as drogarias e pharmacias , O 
.O"OOOO~~~~~H~l$o1!G~ 

.....U N .0~ !Govt,..no ~IuniCipal ...., 11-......., Editai , 

I 
1 De (I!cj('!!! dQ dr. Superintenden 
! te Municipal aviso aos intercss.'\dO$ 
que, durante o corrente mês, se 
procede nesta thesouraria à cobran
ça de tod08 os impostos em atra

~I maia miatllllll ! 
~! !Ull ~r~!!i~la ! 	 In~d~~~S:~D~~~~~O~eo~~ ~e~~;;

Iserão entregues á cobrança exe 
cos e camaras de ar DUN

Os afamados pneumati . 
.:utiva, avisando·se nominalmente 

l.OP, são preferidos pela t ~~~eT~ital aos respectivos respon
sua grande durabilidade , 
por terem maior espessu· I 

Thesouraria da Superin~enden(':a 
ra e elasticidade. • Municipal de Florianopolls, 3 de 

A grande confiança de Abril de )9'25. 
que gosam é d.'vida á in A. Coelho Pinto 
superabilidade da borra~ 'l'hcsourelro 
c~a c0!D ,que: são fabrlca~ 
dos. ' ,,: Gonn'no MunicIpal

Na ultima prllva de tu Convido, de ardem do dr. Superismo SãO Paulo-Ribeirão rintendente Municipal, aos credo
Preto-São Paulo, os pneu· r~s. desta ~uperilltendenci<1, r -.: rmaticos DUNLOP foram dIVIdas de exercidos findos, incl uo
usados em 21 automovcis, ' sive I) de 1924, a requererem a im, ~ ["'ndo obtido a MELH Q , cripção de seus credit( $ para 51!
classificação, pois tiverarn re-m pagos QPportl!namente.
a porcentagem de 22, 7 I. Thesouraria da SuperintendefJc;;,:
quando outras marcas (i CONSULTE AAGrHCIA fORD HAt~ PRóXIMA tI Muni.cipal de l!~iorianopo1is, 19 ut: 
veram 77, 3 '1. de pontos Janeuo de l '5sõ.
perdidos em accdentes de A. Coelho l'into pneus. Thesoureiro[SCOlna OTYPO DL CARRO QUI Y.J.PRUfR[! Agente EDUARDQ ::a::ORN 
____________ ____ ,____ _ Instituto de Sciencia 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::._~IIII~~r=~~~~~~~.~ Psychica

U' 'I·t 	OOTI' 3U~~rd~-sCU~~~· ~~y~~t~o; · c~·n~:IEmpresa Nacional de tante das segumtes materla" a) Ar-

A s t-<io r.lOrtrncante3 
en:t::J.~u~t.:as. tambem nos 
ma-:>tee:n semp:-e de mUlte NaVmeg8çA~:ePCb ma m~ ~~ la rrrav~ ' , ~~~~:j~~~~~i~,r{!~~11!#r1l 

.~ 	 .. .y g~~;:.rt~r?;' ~~Y~~ i;~ "f~~~~~iO~ 
Tac,> inc0".;n(dos t-::em ~ : 1' - Traz gr~ndes preJulzos na vida do homem, da diariamente das 8 'j~ 9 horas po

Re.a:;'r;~Tl.l::: Vir causa a ~. . mulhi.r;-'&uc~~p~n~gyr~~·~·ccidO está sugcito t1 con~rair uma ?r~~~~lci~<~~l~~e):~:~~hi~~~s~~~~~
má rk:<::s~::n Tomem TC' 

gu h.rrnente a." ': • Q;. """. .,.~ . ~ mf)lej~~~~r~~~! 'sua snude fortificand('-sc c evitando Illtl.io- ~~s pelo psychi s! Ernesto M. Ben
res preJuizos.PAQUETE 

Reuter 

('-Para restaurar as forças, c .o;ranhar bem estar devePilulas de MAX usar ap~nas.J vidros do extraordill.ario Vauadiol, recon PIANOS 
Sahirá para Laguna no dia 27 do hecido pelos medicos como o mais energico for tificante. Albello Gropps CQIl!'ltructvr 

corrente ~s 9 horas da noite. 5'-- 0 Vanadiol e uSlldo diariamente por milhares afinador de pianos e iutrlnonios. 
Recebe cargas, encommendas, de pessoas no Brasil, Argentina Chile Uruguay e America argilas etc. avisa :-1 0.<; st!us fí(' 

valores e passageiros pelo trapifhe do Norte. guezes e ao publico que, tendI) 
e ,erminar -sc-hão .=:!.!I 

Rita Maria: 6'-05 homens, mulheres e crianças, paliem usar o regressado de BlullIenau pode ser 
Vau8(UoI em qualquer cpocha dc, snno; não tem dieta procurado para serviços dc :;lIa 

enxaquecas rc.:.uperanclo-se PAQUETE! e é de um gosto delicioso. 	 pronssão, todos os dias, em sua 
o bom hu mor. 	 7' -A classe medica prefere recei!::!r o YU)IIu!iQl por re:.idençia á rua Fermmdo MaChaANNA 

que sabe que o Vam,uUol é positivamente o melhor dos do n' 28. 

fortificantes annunciarios, attestémdo isso a sua grande sa· 

hida, sendo usado em quasi todas as casas de fnmilias. 
 Vcnde·!:w uma pequena. ca.s~

S'-Seja pobre ou rico não deixe para 3manhil o cui · na lua Curityballos 11' &t;, ill[ornl<l .
dado pela sua saude. um dia mais será tarde e o arre- çôes na Ule:Sllla ru<l n' I','. 

~~~:~~~~~ ~~~oa("~~r~ fao~~a~~~e~~~Ji~ 11m vidro do 
A venda em toda palato j\]uga-~c~~~J(~c:iI~:::ltc~~r 

"iIillillJ1I~iiimiD9Iigiiili!iiillilglil.iIrlld_ente;; n' 14. Para trnt:lr á rH ,l 
• 	 .JOitO Plllto 11" 9. 

Pensão I~amilial' de 
, HeI ' 

eilio Santos Souza. lI,' Avenid:~ . 
Rercilio Luz, esquina da Rua Ge,sENHORAS neral Bittencourt n' 7, O malsagra. 

A APPt.!CAÇ,J;.O CONSTANTI! DA davel ponto da cidade l prcdio es . 

paçoso, com ql1artos a~ejados, to
PHILAGYNA dos com ja:tellas; a maxlma hygie

fie, opUma comida. 

HYOIENe COMO o MEI.f10R OOs ANTISEP'fICOS Acccita pensionIstas, diaristas 
I! J)RECISO 'NA,O USAR NAS PROXI:,UOAOES DA E~ (ornece à domicilias. ' 

,MENSAL, POJ~~r.E.t~i~fA I)~ ~:l~~"o~sç\'b:QUALQOelt Tudo por preços modicos• 

'MPOe.SE':: PARAA'TOILrn~~~,TfPARA A BOA 

.EM TODAS ,PHA.RMACIAS e Oll:Olt"lII:f.u 

INFORMAÇOe...,= CAIXA PosTAL 412 - -RIO Autolnovel <'Ford., 
V~nde· .e o auto n' 6. Prtço de

L.a"'ÇA-"', )06.5·0. N. $, P. -19-1 2--21 Ote11110. Tratar com o cbauffellCõ 
domtamo. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Noticias da SegulJdo escl'utlnlo P -I D t
1 _ Revol ução Quarra-!elr •• ás 19 horas...-~ e o espor o 

unrm-se, os obreiros da Loja 

i 'RioJ 23. O bOIetim" ;OffiC!RI d~ ~~~~~i~;ar~Reage~i:I~~~~ ~~h~~~ , em. Tubarão Quarta (e ira, ~s 7 112. missa• 	 bo~tem,diz que () gen,eral ~ondon glflldo cscrufinio, dos cargos 'de O resultado dO) c communM.o no aliar de S José; 
communicou por telegramma Que Ven~ravel, Orador, cha~cheller de ;oot-balI reahzado hoje :'s 5 horas da tarde . reun:.tlo das 
a vanguarda do destacamento do Ie AdJunctos de . Secretarto Ora- I en.re o F. B· zeladoras e sub teldoras do Apos' 
coronel Mariante cheg')u no dia dor e TMsourelro, por não te- ,lo e 0. cHennQ~~ .:B. folado. 
21 a 18 kilometros do porto de II rem os eleitos na sessão de 24 C." fOi o seguJOte: 
Santa Hele!:õ\. sem encontrar re- do cerrente atti!1gido a maioria H. Lage l. 
sistencla. ttndo os rebeldes des~ absoluta exigida pelo RcguIa- ---=... 
truido a ponte sobre o rio S. menta Geral da Ordem Maçoni - Hel'riGt á frente da Camara sões. Sexta felr_a, ás 7 112 missa 
Francisco. . ca e respectiva COristitu:ção. Rio, 26 Noticiam de Paris q\le e communhão geral do 

-O falso deslacame;;!o do o ex-presidente do conselho de lado, A's 6112 da tarde 

capm. Theodoro Mello, ex-franco O «l\lAX>:- mini!itres sr . Herdol, foi eleito as nO'tenas do mês de 

da gua rda do norte, esta\'a. no O paquete -Max' , da Empre . p'residente da Camara. A oppv· fim, bençam com o 5.S. 

dia 20, a 30 kil('1!iH~. :rOS do porto 53 de Navegação Hoepcke, sahi- siçãa abste-se de vutar· . to no altar do S.Coração 

de Artoza. rà hoje, ás 21 horas, para Lagu- __ .. sus. Domingo, c(~'mmunha:" 


-O coronel Almada cheg')u a na. .\ campnnha preliideueial, Rio do Apostolado de homens "A Saude da Mulher"éo -melhor 
Foz do Iguassu . 26 Informam de Berlim Que o or- crianças da catechese. Durante Remedio contra ;~ Doenças do-Rio] 24. O destacamento do 	 pm democratico Zeitung-Tage O dia. exposição do S. S. Sacra
capm. Theod(ll'o Mello chegou a c3lcula que o sr, Marx \'encerá mento . ._ Viero e dos Ovarios. Combate
3 kilometrl)s d'l .porto de Artnza. PAULO EAUTZEUTHER na campanha presidencial com Começou hOJe, dia 21, o.a Ca
havendo combatldoanles com um uma maioria demais de 1 milMio thedral, a preparaçao para til. com vigor as Irregularidades
pe)'Jtão de rebeldes. Que se dis RI\-U1A HAL.!TEUTHER de valos, O mesmo lornal de. c.ommunhão das crianças a rea
persou, deixando varios prisio· clara que as apostas e~tão sendo Il:ar-se no dia 21 de maio pro- . Menstruaes, como Regras -Escas
neiros, inclusive o offieial que participam aos pluentils .. pil ';· re ;fas na razão de 2 x 1 contra XI'110', Haverà, duranle esse tempo sas, Regras Excessivas, Regras
co~~an~~r~an~ d~\Sal~~~~en~~irou ~~:srI~ec:~~~~~~_~Çõd: :n~oní~í~~ HindenbUig. 	 ~~u~~lr~~ n~~asl:;~~~I;:.S \ehr~~~~ Dolorosas; as Suspensões, as Coli
hontem em contacto com os re- f;:hd~iOli::i~a,o sr . Jd\f' Pe· quartas, quintas e sextas feiras 
voltosos em frente ao pano de eas Uterinas, os Corrimentos. E' 

AGRIMENSURa Caixa Beneficente dos Sa~N~~:~ado Ig!1a ssu' a Situ2- ~"'~"''''.'''"'''''''~''''''''' 	 Divisões, demarcaç.ões, pregados do Ministerio de .uma notavel efficacia eontra 
çao está completameTlte dom' Cnth:l.::-ina P. HaUtzcuther 

da pelas forças legais, 
 ., vistorias judiciaes ou a da Fazenda o Reumatismo das Senhoras e os 

~lo3o Pel\I'O ele Oliveira migaveis, projectos e Males da Edacle Critica. 
i:'~~~...4iE~ aprcSC:"i::ll:-~e noivos 	 orçamentOS de COiistruc Esta !lovel associaçã.o be

ções civis, exec.uta com
@ ':gberto lloellmann ~ Fpoiis,18·4-92Íl 	 nefLcente pagou hoje â vluva do ~=:::~~~~~esmero e rapidez O eng. 
ra a 	 ~~~~!~~~~::=:~_seu dei'lssoci3do capitao Freitas implntanciaJJão Viei-de~ Ro.dolphioJ!. ~ lIoellmann ~ ~~",,,,-';=""""~''''"êm>,,,,,,,,'''" I 	 geographo. 1,200$000. 

~ psrt' cipam !lOS sens parentes {, H.\LTH.\Z\R IH: SOUz.\ ~ e pes:sons de !HI.RS relRcões ("I í! LOJA ORDE:H 	 E' este o sexto peculio Que Contra o á sra. protessora 
~ ;:t;'~~~lgÊ.st1a p ·im~~~ni- ~ E TUABALHO Flurianopolis ~~s~o~~e:et~~~t~o~sSociaçao paga Rio, 26 Inrormam de Vienna OJyrnpia Ratisbona 
~ Fpoliil, 2:2-4 - fl'25 ~ Em sessão eC r"' nncr.h:-n , Tcunem ' E' de !ouvitr.se a presteza ClJm que em todos os países dos Sal As in!elligenles alurnnas da 

Que a Caixa satisfap. os seus k ,1 ns Iransilam correios de agen - exma sra. professora ~O ympia~.~O'!:$~~~~W~ ~e~fJI~ á~ lr~'a30$~7~:~'It:~~1;~i~ compromissos. tes diplomaticos especiais entre Ratisbona, foram hontem, às 15Concurso p ara - - nho os Qbreirn~ da Laje Maço-	 __ diversas capitais. viajando em! horas. à casa dessa apreciadaescl'i vães de pazInst;tuto Polytechnlco ri;" Ordem < Trõbalho_ 
De J rôrdo com o t:dital publi. _.Co,nso!ho de D~f~9a ~g~icola ~~~s ~~~~~~~o:s pear:e~~p::~~~, ~i~:~::~ rl~~~~~e;~~~ ~~o'v~~~~

Afim de t~ci litar a estudan:es 
de fóra , a directo ri:l do bstilUto Só 2$500 

c11,'. cn,:;:rrou ' se, no dia 23, o K!O 2~ :sobra pleSIJenCLa ao sr ctivos governos, os quais se es- g~aiidão ti: carilitiü, pela :;U(l dc~ 
PoJytcchnico res~iveu prorogar Deve p ~ g;!r hnje anles que se ~ escriv:les de 

(00(;11:50 para pr ·)vimento cHec dr. Mlgu.el ....almon, ~steve hon- forçam pela adopção de um me- dtcação e esforços empregados 
até 30 do cnrrente mês, as ma Empre!-m Caibllrinen-se de Sor Uv o dos ofiíci, )s r!e tem reumdo o ~onsclho Superior tlwdo de ac.;ao deicsiva destina~ em prol do aproveitamento das 

tr icuias nos dIversos curSOS de teios Limita4hl p~ri'l POd:OT iece· 
p.1Z dos 4 di r.trlcfos d,l COffiJrca de Defesa Agncola, sendo toma- da a esmagar ocommunismo oos mesmas aiumnas: 

especjali!~çao do mesmo bsl itu ber o pre'nio que lhe couber de S. Jnaq 'lim da Cn ~t3 da St;rra. das, .enlre outras resoluçOes, ~s Balkans. Essa carinhosa homenagem ter-o 
to, 	 nest e sGr :eio . a s.lbc r: (} 1° ria Sede. o 29 de f,egumte~: a) declarar mlerdl- - Telegrammas de minou com uma Iwra de m!.lsica . 

Soccorro, () 3" de Uruby e o çttldo o Estado de S. Paulo, onde Vienna "izeln que a e em que tomaram-parte diversas 
de Sanl' AllL1<l . Os exames e.xiste á .n~s~a mediterrane;"l·, estàcon<'c ntrando forças na dai alumnas presentes.

Governo do Estado Vapor .-TUCUffi"ll' pubko~. d,~ ilCMrlO com as di spo flc ';I ndo .prohLb1da a exportação fronteira da Bulgaria, a fim de 
o sr : cel. Gnvernadcr do E3' 	 E' esperado no dia 2 de rr.ilio sições do regulamentu baixado ~~~;::~J~~ fa~cae;~~'ram~~~~~u:r marchar. immedi.atamente sobre 	 A toda a pessoa Que ;J(ir prolado darà aucliencia publka. em entrante, o vapor alemão .Tu · com odecrelo nO 229_ de 21 de 


Palado, amanhã. das 12 ás· 14 cuman", proceden ie de Hambur Dezembro de 1904 ponto do pais; b) estabelecer at- ~~~een~~'~~\~~i:ci~~~~~a c~m~~= ~:~ o~Odli~!~~~:' re~!~'::~~~~: 

horas . 	 go e escalas, trazendo carga pa 

ra este porto. 
 ~eas::~~s f~:c::sn~e~~J~:~~~d:n~~~ nista que se annuncia para bee- a Emulsão de S~ott. que se im 
1- de 	 Maio 

pOflação para o estrangeiro; d ve':""'De Berlim informam que ~?i~d~~:S r~~~~~~v!e. suas proPI'UnleHSa 	 Para festejar condii!na e bri
fornecer attestados de frigorifica- c.ouye ali ierio c.o0flicto entre 	 Chamamos attenção para nUma senhora que soflreu lon-	 Df. AntonIo Bulnão Vianna ih~lL~cmcnlca data de 1l} deMa;o, 
ção nos portos do Rio de Janeiro fascLstas e communtstas e repu- novtl vidro grande Que contemgos annos de hc rrive! bronchite MiRr.a em acção IjA I:;l'aças consagrada á glorificaça:o do Tra
e S.:mtos para as fructas desti- bllcanos. O numero de relidos é mais Emulsão do que dois vidroS asthm:ltica e-uma sua irmã, de Dr. Achilles Gallofli e senhora, I . , as c!<lses operar ;as estão 

rebelde e pertlna7. tosse, n!.. pio e filhos do Dr. A. Bulcão Vianna, o animados preparalo· nadas á expoftação para o es~ elevad/}. A po:icia clfectuou a pequenos e custa menos em pro

cumprimento de uma prom~s3a, ~aO~~~ei~a~ar~s ~;~~~li~e~as àS lf~l~i~;; r: ,1:). ~~aona:i~~~t~~ ~~~h~~i~a .ao~~t~~~:~ prlscio dos promotores do mo- porção. 
Serão reali zadas sessOes com~~~rt~C~-S~e~s~~;i~a~e g!~W:!~ em :l~ção d~ graç~s pela passagem me'llora!ivas da magna d;::;,ta nas 	

tem o caspidititus pl'rniciosus. e Um. o CAMBIOccydia pumoaella". ~,,~"'",M>>!>-",.~..,.~,w.;ill>"'1de identico mal o remedic que ~i~,2~~ea~~J:~~-:::r~~I~~r~;!!n~Dn;;~: sociedndes União Operaria e .!la 90 d/<: ;; 13/H i6$I~O 
a~ curou. Pede:s: ás pessoas c~- xima terça-feira, dia 28, és 8 horas, Liga Operaria. 1I0llar 9$iGO 
ndosas trariSmlttõrem esta notl- Da Ca'.};/.'dra!. Eubíol ~() ~~~~o~r~~r~~ l!~raDco $500 
tia aos que s("!Hrern. Cartas ~ ~<.)E3$.Xi-l;E3-=''''''''-E3j~1 ,Ivllhy. e .Bragança para cr~anças, adultos e peso I.ira $400 
Sre.. AdeHa Rocha, caixa postal Estão sendo esperados do rlOr em Escudosoas edosas.-Vende·se 	 $475 
142. P<1rt" Alegre. Impost,o sobre o GIGOLE'l'TE te do paiz l o vapor .,fvahy- e a todas as pf1armacias desta 


('apital chata -Bragança', capital.
t: lganoR popll1.ares ~1:.t,o homem Na suh·DircclPTia de rend Js ()omlla.nhut.- Sanit, 	 A.lfal)dega 
Não é ~onvel'sa fiaria, é a re- w.~"'''''~~~~''''''''_'';;;:&J<'~ AAlfandega desta Capital ar· 

o"( arran ha_céo :fl ~~oJ:~C~~~~I:oá dC~br~~!~dl0;e~t~;~I: , llygionico8 (sem coUa.) alidade: a Empre8a Catha.rillens6 	 hoje a importancia de 
do SorteIos Umltuda cobra SOl·telo sendo em ouro: •. 


Este não nasceu na America ~a~ ::l!~i~a~ ;e~~~f..~~~' :r~!~~~i~~~~ 1';'''''''='''''~E3<=_>:E3'.,,.&l 2:'500 de mensalidade e paga de Effectuar-se ·á. 00 dia 29, mais e em papel 1'687$510. 

do Norte .. f' brasileiro legitimo mestr e dl1 r.orrenle exerci~jo. lacto 5,000$000. um sorteio da Empresa Calhari· 11} até hoje arrecadou _ •.
Paquüte cIAnna" 
e riograndense. Chama-se Adeo- Os colleclados 'l ue deixarem 	 nense de Sorteio Limitada. 120:4\1S420. e em Igual periodo O p'lque:e c An.na. fará a viadato Sctneider, tem 23 annos de de pagar agora. p'lI:l crâ o fazel-o A ro,isão CODI'IUtnclonaL 	 do anno passado 59,623$827, hage m de 10 de maio p. viod nuro idade e mede Ires metms e um no!) meses de Maio e Junho, com 	 ·0 Jornal ... em artigo de Superior Tribunal de vendo uma dillercnça para mais ' para o Rio de Janeiro, escalando acentimetro d~ altura, residindo muila d ~ 5 <lI,., e lO 0/.. 	 do, commeotando entrevista d. 60'793$593.por I1ajahy, São franciscv e 	 Justiçaactualmente no municipio de S. 	 do sr. presidente dr. Arthur Bi:r 

los.Luis Oon'laga. Conla o jornal No mês de Ju lho será Iniciada n<lrdes, concedida a -O Palz- , Em ~eSsã,)ordinaria retinem-se 

cEcho do Sul·.de R. Grande, que a cobrança executiva com a _.- referlndo'se á revisão constitu · amanhã, à hora dI) costume, os 

o _folmidavel.. moço decJarou multa de 15 n,'o· 	 PRECISA-SE clonal. mostra a ;nconvenlenc;a membros do Superior Tribunal 
que percorrerá brevemente as 	 • , de um plano pa~ de se discutir a questão no mo  Justiça.URG[NTf
cap;ta;s d .. pais, afim de exhlbir- QUEI-JOS DE HANSA ~: ~~~ar; Paga- mento actual, que o pais se encon· 

se nos respectl'los theatros .. Para DõU e Weege . em agltaçao e dominado Uma Portuna em poOIlU

começar. a emprez:A do Cinema Vendem-fil'l 11. 1)$500 o k,ilo na P~~~~lo~~aj:õ~ A~signante da Calx·a paixOes politicas. 

Guarany, de POrlO Alegre, já fir- JOFlé CarvaJho, Quer ficar riGo? -. 

mou contracto com o gigante bra· Rna Cous!'lheiro Mafra n. 25. Delegado espectill de Ganhando muito dinheiro no 

si1eiro· Lyceu do Mos oOfficio8 , Ti.jucas Jogo do Bicho? Não ,depende de 


Oapihl. 	 Garantimos ganhar emJuizado de Direito Na secretaria do Lyceu de Ar	 O sr. tenente Olivio Feijó foi Milhares e Centenas. Um gesto do No dia 4 de maio proximo, tes e Omcios. estabelecimento . para exercer :. car~o de Com nOiS8 t3bclla nlo se 

turgo Benavente encerra-se a Inscrípção do con· gratuib e p(lpular, está aberta. a especial do municiplo f(Un~emos a tabella 


Foi muito commentado em Ma- curso para preenchimento da va matricula até 10 de maia _p -fu· palpite certo pAra nm 
 -.:;:;::; PARA o BANHO_
drid o g~sto do dramaturgo Jacin· ga de Jujz de Direi to da comar· turo, devendo começar as suas 	 da lakella com o I 

• 
EMBELLEZAA A PELLE

~haOq~;n~~nn~~~~a~r~~ih:Opr~t::: ca de Chapec~~ I' enlrancia. aulas nO ·dia 15 do meEmo m~s. le:<"$'~I"""IR>~I_""IV_"" BANHO DAS CRrANçAS 
sõmcnte este mez 
em res:::ishado eom a Ar.t';

cto., btl1l como U insígnias Ja -- IdolpboJ\'o Coutlnbo fiar ferreira da Cunha'" Compan BARBA. QUEtMAOURA8 
OraR-Cruz Affonso XII. Devem a u.-.,ft.O<II.'U--,'" 1 hia-Caixa Postal 1~89· Rlo de Ja E QUAESQUER FERIO....

Esse g~to do UJuslre tbcJ)trolo --ELIXIR-- • neiro.a.té o dia 30 SonhOra USEM SEM.RBgo 101 mhtlvado pelo embur~o, - MEIA MASSA
-VENDE-SE-- se~jçol~l~rt~r ~o:~:~~~r:e~tar~ partiCipam os parentes e pe!~ O sorteio ~ a 29 do corrente 
~~~~gf~~uTh~~I~~a~s;:nh~í~en a- na Pbarmad" 5 A .. T O 	

-0 
.se alé o dia 30 do corrente á 'lias de sua amizade o Ol\scl- ainda é tempo de pa~ar de suaAlém disso. Benavenle mandou ,-. .. !RISTOLINO"autoridade competenle. sob pen" menlo do s,eu filho Vhlmor. inscrlpçlo &m pre51 Cat.harln8o· 


recendo mais mil pesetas para a Aogllltll de Flrla 

pagar as custa5 do embargo offe- fi. O O S T J N H O de JOllb 

selem c9nslderados In5ub~ Fpolil, 22 4-{)25 ae de8or&eloa Llcalt,da, a 
Benellcencla Municipal. 1:"__""'_"'",~1"""111l><_" ml"os_ 	 ......~t........ joiO Alnto " • ••
l"..........._ 
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Rua ,J.,á9 Pinto n. 9 
O propTietario da .Casa ~al.ira. tendo regressado do Rio c S. 

Paulo, convida as f'xcellenbssimas familias a fazerem uma v i~jta ao 
seu estabeJecimentoahmdeadmirarem r) seu heilo sortimento em ._.._ 
C\1<'1rmP.lJse, crE pe marrocain de sed;t , crepe setim, crepe da china, crc- I 
pon de seda Jersey, palha de seda, seda lavavel, tricoline (11: seda, I L . 
lisas e listadas. para camisas e,vestidos, zefir! charmel1se de algOd~O I o:ierla e ao a ai arlna 
em todas as cores, grande vaTledade de Vali e crepes a phantasla, . ' 
VellLid? de seda f1çrp.ado e Iis9 artig.o ultima novidaffe, gabardilles. A. O PUBLICO 
ca!ie,m1ras e bengahnes deHI, lisa e listada, 11!antas de .seda. Coll os~1 A Administracçãó da Loteria do Estado de Santa Catharina leva 
~~r;:~~I~O~I~~~P~~sbadnh~e~lur~~I~.e ~~~j~r~~Od~~~fs~l:I~~r;:s~b~~~:I~o conhccirr:ento do public!lt que a 2rde Junho 'dô , corrente' aTino; 
tone meio linho, cobertores, colchas !:I acolch{lados. Lilldo sono r.rP t10 extrahlr um.a L~tcna ex~aord mula c,~ c~mmem\)raçao a 5 10 
pulseiras de ~idro ~ celluloid~, c~lIares. cintos, cabucho,ns, s?mbri- ~~~.~~~o~~~ f~'bi!~:~~:. de 5 ~O cont~s, d~ xêls, jogando este plano 
nhél:s ul~ra-chlcs, nussaníjtas, fIO mlssanga, ç:ollas par~ vest,d·), fitas a Não é desconhecida 3 gra'nde'pfôcífra da Loteria Catharinenle em 
phantasJa grega:" e apphcaçõcs de seda, cmtas el.ast1cas Pllr",: ~enho- tod o o Paiz, cspccialmetlt'e no ' Rio 'de Jane iro f': $10 P.aulo, r: como• 	 ras, malJas e vall~as. Calçados para senhora, artigo modCrnl!!fllmo e já é grande a procura de bilhetes desse Plano ê necnsarlo Que os 
multas outros artigos_ . • Gatharinenses façam scus pe()ldoa com bastante antecedeReia nfim 

Para liqnH[ar de evitar que· a softa vá para rora do Estado, ' 
Grande sortimento d.e palhas J!ara ch apeos de 14$000 por 7~500. . Os bifhetes sao divididOS em vlgesimos oustando Intei ro 240t000, 
2.000 mts. de pellucla phantasla de3~500 por 2g500, . ~eioJ20$OOO quarto 60$000 decimo 24~ e vlgeaimo 12$000_ 

Esperamos pelo l' vapor um grande sortimento de astraC'am de seda. I' .. ,I) valor dO:t bllbetespodem ser rcmcttidos pelo conelo bancos 
Todos estes artigos .50rffreram o de_conto de 20 010 ou casascommerclats, dirigidos llOS Srs. La Porta « Vlaconil '''Flo-

Não se enganem CASA DA~RA Iri.nopoll.... Dep',l, da e, lrRcçao ,erA remetUd. pelO correio a L1. ta 

Rua JOàa. PInto n. 9' 	 I gcra~~~: ~~ed~:is~ extr. cçDe" pcçlQ1 prospectos. 

Pl'e.;os <te 'Assucal' 

DA 


UeiiuaçãQ IlVUl)Or

DE 

LINO SONCINI 
,,:i-RuaTrajano-5 

Teleg, Refinação ...---Telephone 59 

Condições de venda 
Contra saque a 30 dld ou com 

2 010 de desconto desde que as 
fi\clu ras sejnnl. liquidadas at~ o 
dia 5 de cada me.:. 

Em 17 de Março de 1925. 

o CONTRATOSSE 
é de eífelto sensacio
nal. Medico" llotavels 
f) "i(~cei t,:un. 

_____~~____________ 

d 5 t C h • 

a 	'ille aWlcrlhe, JUE%. 1)08 PAZ fi:! til P<iO) b ~e ]:;..-.. 
l'd:.b .. Republ<ca ..,.,1 J'rni. Dw;ut:u..~r.~o 4", (..0,... •. 

CERTllo·H.: .... ; Q,,~ !>... b!.e~~e' =::+:!o;t ~::.=~t~ '!H!~~~ 
tiempo de &fec.:ione. ~vcs tllI la. pie.{, <te o"'."'" *,5.'j. 
tioo, I.. q'lllÜe••c: mOl!;tI'a.ba... rab..I<J.C!I. " los di'l'er._" .. 
tn.t&mlen!O.I. empleadaJI, re.G!TI·\ " .....I' el !~t_l~!;.( Pto: 
NUOU~lRA por C'ODi"CjO dt ..a amlE"l'. 7 deõtp1feo lIIe . e i ... 
tru~ doi roferido llle4ica.mcnto, .e .o:,nclle,itl,... e.omv1e, 
t;;,m.&ii.t~ ~;'l'adG i por l:; c=l ;;0 ,,:,=:.cll:. t= pu.a;:.l' C>I 'P1'C
~ente certificado, qne eapen. lIerTir' pant. aui"llr i g l r~ 
e.lermoll eu el millmo eaae ;I tl~iUI "esde lueo::o i.~c bu~~
tiQO 1 ;a.dmirõl.blc prepll.r.l.do. putS l'e2.lll.leDt~ no. t;Of!.OCC' nj· 
b~ encll~glr'.t(lo b~tu hOJ , lHI,\iôl; Cf.l ~ p(H,~ leu; r "I: "J1di(,~ 

y 1::'apidolS cfect-. curativos dei J:<...t.IXTR :p~ NOGUeiRA. 
f'lLfa 3.e 10 qe;tJ. lir.&, ... NAlA.IUCTn, a. 16 S('If't:i

embre 1916. 
TaLáAroaQ GO'RDó)i' 

NAZA.JC,&TW - P\I;RÚ M 

O Elixir êe Nogneira ha Vertfl lie iO 1:8_0" e'1.~~e 
as mal" vf\rdadeil'as provas d.,. llt' D vl!lor ~~mfl'a 
• 8)'plli1l8 e todo o seu corteje ie:' ' horri~~~ 
Dlolestiu 

Irem i8V atteltado ~R VOZ do POVO I 
MILHARES de CURADOS! 

llUbares deatteetados do mustrado e6rit0 DlStlilC8! 

" Ivahy" 
Do norte é esperado brevemen

te pcste porto, de onde seguirà I 
;:>ara Porto Alegro e csca1as.l<CCC'1 
be I:argas. 

Parn mais informn~e~;~~e I 
Eduardo DOl'n 

'.a,"""~IUlMiI~;r, ,~ .. ",.... 
h''''.I.. .. ,~"."."IC. 
rr...... I" •• 61'•••• 

1 • • lc~"p'fll... . 


. ",(Ç-" ~ .,...... , ... 

,'IIt"U~...".,...1_"'. " • ..,..u... . 

" ..u ... . uca•.•Ic... . 

d or..,u .......... 


'te...... (••rt,_). 


...'j••••~.•• ,=-:::•. 
4,.1' ... , ..,., ... .......... 
......... ....... 

..".,••" •• 0'.....11. 
....S'• • • 81..... 
_ua •.'.'1IN::90.11 

A' GIm·.·. do 8111'.·. 

Ard....d.o llniv.·.A"g.·. 

Rcsp.·. e SubJ.·. Luj.·. 


RegeneraçãO Galbarinense 
ELEiÇÃO 


2° Escrntinio 

De ord.', do Rasp.·, Mestr", oml 


't'id'l a todos 08 lIr.·. dI> l .·.) panL 

compareoerem, em o reilpautivo t.em· 


I~J~ 2!;ndo2~O~'~I.~!!em(~~:r~8!r!:r~; : 
a. 19 hordA. IH) 2' eSMut.illio dn elei · 
ç.1o ÜOlluhu .lelli,t...Jl•• Vi"Lv (;)lUO o I 
HI'. · .,oh!~ P: l'1I;o ... o.. 'p: sde V..a:. 
OAd.', C"ano.·. Adj .'. ,lo Seo,', 
I 
I~Jç~~:;~·~,:~·i:~~\;~~:I,;~:' :~~:~ 
I f"nuid.. do com n "rL. ·. ::>.... , t10 Reg " 

Or.r . ', d. Ord.·· o Conet,'. 
Or.· de Fpolill, '25 dt'l I hril ('E.'.

V: ) 
.\ .' . L.'. 11.'. It " l ~.·. 

Sec. ' . 

Vend e-se ~nlea;~t C::e:: 
pilr .. tratt.r PG ru" OenerAI Bi.~t.eu; 
1l0Qr t 11' 7. 
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S'anta Catharina 
Matriz Florianopolis 	 .FiliaL-Laguria" ~= CAIXAS POSTAES 39 E 40 ç , . , 	 " ~. CAIXA POSTAL 30 

Endereço rrelégr8tpl;liCO T R i" . G O 
\', tJODIGOS--Ã. B. C l).a ED., RIBEIRO (T"o in. on.), ;,B.~H~It~StJOTTE E PARTItJULARES 

r · f1i,;' .,. .~ .." . " , • L N 

e~-m~~~* ~01tltn1SS!>eS- -~OttS1gna~OeS ~.~~ 
IMPORTA ÇAO I EXPORTAÇAO 

Vinhos, Sai, Farinha de l'rigo, Phosphol'Os, Azeites, Xar- Fal'inba de Mandioca, Polvilho, Tapioca, ÁI'J'oz, Assucal', 
que, Louças. Ferragens, Assucal', Sa1"dil1ha~, Soda Cau:stiea" Ca- J!'eijão, Banha, Café, Fructas Verdes, Couros Seccos, Cêl'a ,1'Abe 
nella, Pape] etc. etc 	 Ilhas, Crina Animal, etc. etc 

. .,_._. , ",,, . _ ..._ ,'_.__.,._. - - -.....-------
AGENTE-The Texas (ompllll]J (South Amel'ica) Limited; Pel'eira CaJ'ueil'o & C., LimitMa (Compallhia Commercio e 
Kan'gação): Lloyd Atlantico-S. A. de Seg1ll'os (Seg1ll'osl.\lal'itimos e tel'l'estl'ebl; The Studebakel' COIpol'aUon Qf A1I1el'ica (mltomo
reis Stlldebakel ); Yi'alfer~' C. (Material de toda especie para extincção de Incendios. l\'lachinas de desinfecção Uayton); A. l'!WI/WS 

& C., Paris (Autoll1oveis DelalwyeJ; (ompanhia Usina.~ Nacwnaes; tompanhia de Navega.çiio "Kel'l' ~teamship Compally. Inc. (New 
York): Amel"ican Sfealllship LÍgem:y Company; Companhias Fruncezas de Navegação "Clwrgen,.~ Réwds" e "Snd A llantlifile"." 

A~entes eln todas as principaes cidades do IllllUdo 

Fortt resfriado tLUB EXt1ELSIOR 
, 

Riu c!e janeiiO, 20 de julho de 1919. SERIE LIBERAL 

IlllllO~. SlIl'S. VhHa Silveira & Filhos. J. J. Recena &: Cin. LimU.atia 


Rio de Janeiro Capital 300:000$000 

'Pela presente, cun'l'ro o dever de ihes com muni· 2508 premios por mez~50:000$000 Im!' ,';$0011 


Desde Outubro de 19~1 está devolvendo o total das(J,r uc trabalhando em sl:fviço ude das obras de Ipa mensalidades pagas aos S6n8 ))resta,mistas, 

nerna, fui accommetlido de um 100·te resfriado que me accrescido do Juro de 10 010 


atacou sobretudo a larynge. Tolal devolvido Rs. 485:000$000 

rois bem; accnselh:ulo pelo s(:ü digno auxiliar SI 
 Resultildo <1.. SOI·teio I 


Itarr'ar F. de Meno, usei, 2pçl1;:l~ uma garrafa do se 
 l'ealisado em ~6 de Março de 192,'; " 


preparado 
 Nu~,~!~. !~t~~:!!?p~,!~~o PI=?:·oas
VIKUO CU.EOSOTADO No. 40,028 	 10:000$000'1 

restabelecendo-me inteiramtnte, tendo voltado ao meu No. 40.029 2:00C$OOO, 

primitivo estado No, 40.030 1:00.0$000 I 


Para provar, minha im,YH)r rC nOura gratidão.envio. No. 40.031 500$000 i 

lhes minha photographicl, autorjs~ado a su:! publicidade 	Nos. 40.032 a 40.034 (3) 400$000 1:200$000 I' 


NOB. 40.035 a 40.040 (6) 200$000 1:200$000
rcÇo vf'illa r,nr3 mt:fi.Tn : a " ~ 
Nos. 40.041 a 40.055 (15) 100$000 1:500~OOO,De V V f'S. amigo attento e criado 
Nos. 40.056 a 40.155 (100) 50$00l' 5:000$000firma rec01:hecidó. Vu,rt.yle POllb~1 
Nos. 40.156 a 40.535 (380) 20$000 7:600$000 

Emp..ogafio com .111IicCS'....Nos. 40.536 a 42.535 (2000) 10$000 20:000:$800 11.1!1I' stJgu{D.te. moll1ril•• : 
2608 premios no valor totRl de .RB. óO:OOO$OOO T~es. I!it<mçh[I~, AJt..... 


PORTO ALEGRE, 26 DI! Março DE 1925. Tub~r<:ukl'e ~té • ' .••rã_, 

,. J. R.ECENA & Cia., Llmitada--Antonio Tavares Leiria Primo C..b,,~bG ru1monu, Rurrl. 


,doJJ. CousoJlllç.l". Depa•• 
Fiscal do G()Ver7lO F'ederal r~r...rf .~I<l ~ Frlquen Cillftl_ 

ATTENCf'ÃO 	 VENDE-SE EM TODAS AS i
A Lista contendo todos os titulas contemplados por ordem de 

lpcalidades acha-:-e á disposiçào dos int~ressados em nosso escripto
Ilio. (') proximo sorteio da Serie Liberal (Novo plano) sera. rcaUsado PH'~P,!:~,ACI~~,~. DROGARIASl 
no dia 26 de Abril. 
fiscriptorio-gerai, Rua João Pintu, -5 ll- Calxu. 
l'ostal n. 8. Agente-geral: Al'tlml' N.agib N.alms 
AVISO-CoOlmunicamos aos nossos prestamistas que não nos rC5

ponsabi.lisamos pelas faltas dos nossos cobradores, ch::vel1do 
por isso, quando não procurados)cffectuarem seus pagamentos 
em nosso cscriptoriQ. 

NOTA-De accordo com a nova lei em vigor, desde Janeiro de 1920, 
todos os premias soHrem o desconto de 10 °10 para pagsmen~ 
to do imposto respectivo.

Mais informações na sédc à 
168-1QUf.l R,iaehuelo-168 

Endol'eço tolegraphleo m,,>t:tJNA-Gaixa Pootnl n. 84 
Telephone 1086, Central 

POHTO--ALEGRE 
H." ROSA & fif,ií'osdet-'O-'903 

* * * FUNUIÇÃQ DE TYPOS " .... .. .... DEPOSITO DE PAPEIS * * * 
iTEREOTYP.A E GAlVANOTYPIA PARA AS ARTES GRAPHICAS,
DEPOSITO DE MACHI NAS E.. 

FABRICA DE CARTQES DE VISITl\,
t.1AtERIAE~PAR'" TYF'QGRAPHIA COMMERCIAES E ME~ORANOUN.Q 

:IMpORl'ACAGOIRECTA 

'T'ilf..IIPf'fifo..I67, RUA LAVRADIO, 67 C ...TIIt .. L. ..... ---	 • • tO Da ..ANEl_O 4 
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polltico-social- Conversavam~amls \ 
losamente, :Toas a ,olhar c!e soslaio 

para todos os lados, receando. Co O 

provavelmente, quo:: íossem eiU\.'l - nforme se esperava. chegou percurso 
dos. Entretanto , quero crer q~_e Iho~~:~.~: volla dos serlOu do Tendo partido de Roncador DO 
nã,) estavam a fallar mal do · go· _?al~I,Id., ullde _se baleu conl~a os dia 9. As 13 hor3a. chegara01 ~s 8rtu: Amelini'l ftosa da Silva. 
vemo••. De repente, um delles, _sedicIosOS, o abnega.do 14 Ba. 17 à Colonla Mafler Ernesllna B. Maciel, Diamantina 
num gesto brusco. levant:)u-se, talha" de Ca.Qadores,--aquarteUa- No dia seguinte partiram p3ra Oodlnho e a menina Flrmlna

. :: 
~ j 

t 
" " 

'" "• 

f' 

d "'spediu-~e- e 5ah1u- Coi::lcidiu, do nesta capital, e, ~ue tao alto:, Ouarapuava. aonde chegaram Francisca da Silva. 

p~rém , que, neSS3 ocrasião, des- elevou, durante va~los meses de dia 13. · . Bara: Capm-tnle. Antonio Cer
eiam <t Pr~ça. a marchar caden_Campanha., a Irad~clOnal bravura , . ~ 15 parUnm para Prudento Queira. Antonio Telles Pucclnl 

ciadamentee umas oito ou de:: dos cathannenses. . _ pohs. ~à chegando a 17. Sbissa. Ricardo Campos Vieira . 


ra as da Força P!!ff!ica. que se 9u~n~0 uma penna reflecflda Dahl seguiram para Iraty, aon- Hellor Stlvelta, Turibio Silveira 
~es;ina ...am a c":'rtr:o vonla d:J Es- r: . luStlCelra. houver de traçar. um de chegaram no dia 20. e o menino Yoldory, filhinho do 

do. Então.ca>:alhe:roqoe sahi u, dia, as paglllas historlcas dessa I Ao todo~ os dlgnos , servi~ orts sr.OcmctrloOarolallís. : 
taarou , de repent~. na calçada, lucta Que ~Iagou de sangue ~I~a patr.la flzera~ um percurso " ' - . 
~úllon.se para f)S t;e~, Ql:e li a· solo. da patna, os sold~dos ca ·tj5 le~u as, ve~cldas a pêl " . Completa hoje 65 annos dt.: pre

- $ ' d . mes(I e olhou-os ibarmenses serão mereCidamente Em Iraty tomaram ás 18,30 - exlstencia a veneranda St: 
v;la~~ft~~~iv~~ede. C~mjJleh~nde - apontados co~o. ~xemplos d~ horas o trem de Curitiba, aon~e - viuva d. Adelaii:le San<.-hes 
~~~"$" en!re si e, niJInS exploSão abnegação e dl~clphna na defes.3 foram cbegar ás 13 horas ~o dia Torres. 
d;;bollca de ri so , VJs.ii3m toda da. ordem cons~ltulda e das lnstl· seguinte. A veneranda senhora, quo! é 
bilis 'ue lhes in~l!1d ;;va a ,lima (U tçoes republicanas. . A' 1 hora da madrugada de 25 uma distincta cattlOlica tanto co· 
fria ~e fun ; m!)u !os da politica. A h?r3 que.. atravessa. o pais e partiram de trsm para o p<?rlO de ml) zeladora do ApostoladO como 
Com"' nceram.se (e ;rr:sNio !) que sombna.e tr..glc~- ~stão aber· Paranaguá.em trem espeClal)che· dansa activa da bent"merita Asso· 
o Pa;tido R. C"tllarinense. que tos o~ diques da mtrlga, da ca· gan~o ás 7 boras. cilção das Damas de. ~arldades 
bj e indLicl1tive lmcnte, ainda é Iumll1a e da ambição, Que, em }\ s 17 horas do mesmo dia em· onde emprega sua ácUvldade des

• f' 'd. . 1 b '. " -~ .... d'5 nnS'londas aterradoras,. procuram sub- barcaram roo paquete -Itapuca-. interessadamente sem medir sa · 
u~ ., O~~tl:! ~j~~es"'~~~i;~i"'cas~ preci- verte r os rrincipios . ~e tratei ni- mesmo sem com modos. com des- crificios,por esse m~tivo recebeu 
s~~l~n ,p~;~ fau'r eleição munici- dade e cQ.hesão espl,ntual . que se tino a Florial!opo lis, aonde che' hoje de SUilS companheiras as 
S_I e'm B'guassu. de coUocar na fazem mIster à , eXIs~enCla e a garam honlem, As 9 horas. felicitar;;Oes sinceras na missa que 
J?;..Siden::ia d; meS3 el~ilora ! seg,~rança da ?~clonahdade_. . -. en: acção de graças foi cel~brada 
P Es ad- e o Fuzil .Mauser-, I. >:tI é precisa a ~armon ! a de Na Rita Mana . hOJe às7112naCathedral. 
a Se~ia ~ai't"e1. piiOr~5co, se: não I VISl as de IOdos as cld~d.ãOS pa~~ No trapiche da Rita Maria toca- 
f 'd· . I !ll"' r I'l'e para (jS a reconstrucçao m"uenal c rnor~1 Iram as bandas musicais da força VIAJA1\""rES 
(lssej r~~~~aC; dO~S5~S ~~;lgares Pl: do B.raSilJ não é menos precisa a Publica _e da Sociedade Amor á Regr~5sou da Capital federal, 


phys o. :_~ _ ora U" ·ã se acçãlJ valorosa do :,oldado como Arte. no cltapuc3'" a exma. sra. d.Ju. 

Ih~ços Cf {!!'I<lf' ~~" '~-ç- .. t lo Immedialo ddensor da vitalidadt~ NaqueHe mesm(l ponto aguarda· dith de Oliveira Simone profes
sabe que 3JS !i! T :1 5 p. o. " - paln a, derltro e fóra· das suas vam a chega.da do l~ ~. (). o sr· sora normalista. • 

raM. para 010-';\ : _c, . fron<eiras. coronel Pereira. e Ohvelra, gover-

Diz o proverblu: Quem fi por O marulhar da revolução por n!i~or do .Estado, com sua casa No .Uapucaa regressou da Ca
ultimo·.. Carlo~ da "~'J:r:t m~is grosso e tumuh~osc) que ;~~I~~s~1!1~~~r~~r~~8d:rl~te~:?;.IJ~ pltai do Paiz, acompanhade de 

seja, aeve curvar-se diante da justiça; Victor Konder. secre:ario 
0 , _ _' coragem daquelles que, pelas ar· da Falenda; Fulvio Aduc~iJ super·
r"\<::? t p @ln mas, estão incumbidos de zelar intendente municipal; ofticiais da 

Ã afintlda bar;-i3 m!!sical da Ipelo eSPirHO. conservador da .na· Forç~ ~ubl~ca, chef~s. d.e reparti. 
Fr,rç3 Publica fez. bonH-rfl, no cionalidaae. f> diante do anu~o çOes reaerals e mUnlClpal$ e com· 
jardim Oliveira BeIJo. das :6 às sincero dus que, no exerci CIO pacta massa popular. 

ia horas. excell ~nle reheta. das djversa~ profissr;~S, .a~and() O corso este~· e bem an ~madO'll paz, respeitando as tnSlltUlçOes . Saudações. , 
==== e presligiando a auloridade, as- O commandl'lllte e officl,ahdade 

O RO IlQ mio;stro da Tin· pi:-am ao engrandecimento do do 14 B. C foram cllmpnmenta
i r~r~~o 23- Em Irem espt!cial torrão commum. dos pes:;oalmente pelos srs, co

c: lO. B " H ._ O exemplo desses soldados que r~nel governador e seus secreta
regrleess~u s"r""mt~, on',·sdl':' d', 'V·' ,.'açO,!o' Ivol.tam é uma . lição de civismo. rr'oOnSe'! IONrn.',c·,dmOe.aIOp'L1I'nV," cOoSmrm· ,c.o_
zon " . ,., • l I 
que recebeu. ti plJtaf,}tma da es- a IO~~~:Il~ :a~~ffygi~u~saqUe elles dant.e ~a força PUblic~, que, em 
tação da E, F. Cei"itõ,,! , g~:::nde c:stiveram suj::itos ccr:s~güi:;ge, s6 patnottcas palavras, saud,ou os 
manifestaç:'io de apreço. por si. desvanecer a tr~~liIoucaàdJrecem.-cbe&ados, sendo mudo ap.

Illusno em que os ambiciosos se plaudldo_ Agradecend.o, respon
. • O" 1 ~ . .. r l.3 agitam, turbando o rhythrno em deu_ o c~pm. Nereu li~erra, que fez 

Unel ,..,a n ,1,,11 _SC~I) qut! déve acaender o Rivel da cl. O hlstonco da actuaçao da unidade 
)la Lntel'ut! , viJizaçao bras:leiral sob o seu commanda, sendo ~aro· 

A Astro!ogia úHercce-lhe hOle a -=. êde bem vindos , pois, :.olda- bem caJorosamente applaudldo. 
Riqueza. Aproveite·a se1!l ~ ~mo;a dos de 1·11 
e CúnseglHrn ~ortunE. e FehC1dati~. O desfile 
Or:entanoo-me pela dat;\. do nasCI- A espera Em segUida, por entre duas 
me·nto de cada pess'-1a des~O~ri o ex!ensas alas de povo que se 

penenCIa, todos podem gan'lar na da ktta Mana se agl,Jornerava as proxImid ades do Mercado Pu~ 
loteria s, m perder uma 50 vez_ densa muU.dão, á e,spera do ~Ita- blico, pela rua Conl'Jelheiro Mafra 
~~Tide Se~}il~Cre~o efo 0p,!~~~~t~i~ p,uca;>l.' :t~' conduzmdo O 14' R. 
rt!ls em s~:.o o c_ rr F v., ~ I eVla atracar. 
ar·lhe gratls ~O ::segredo da or- A ~ 9 horas, maii ou menos, o 
tuna-. . refendo .v~p'or ancorava naquelle 

Endcreç'l:.S!. Professor ?lOgb ponto, IfllClandfJ a manobra de 
Caixa Post;H. ;)83 Porto Alegre, atracação. 
Rio Grande do Sul. .íJ A' prôa, acenando, viam-se os 

soldados, que eram tambe-m 8aU 4 

A enfe õõniiude do sr, almiran dados ~e terra, pelos parentes e 
te Alexaudrino - Rôo, 23. Ccn· conr.ecldos. 
ti nua me lhorando o sr, :::inistro 
AI';!xandrino de Alencar , qhe se _ 
adCrhape'd'rCoC IEh;rdnOeo_áloC.asa de Saud<! O d. esembarque 

. 
_.- Atracado o ~Itapu ca", come-

Renda da E. F. Cenl ral - Rio, Içer u o desembarque d.1 officiall
23- A renda bruta da E. f. Cen dade e praças. 
tr ai d? Br3Sil , na ul ti m-1 seman .:! , tes~u~~n-f~emjfi~~na~osco~aTo~~~~; 
attin~iU? a_~~m:na de . , , . \ combatentes da legalidade rece
2,83LJ,9_6~::>_2. biam 'rlOS de braços abertos, com 

~~~F:~,_~.,..~=::I)u" '. ~~ ~~e0~1~~S8.hU.Aâ~~2X;;;; ~~~!~i~(j~~ dl:J~~
~ . _ 81 Com os fa ruamentos estragados, 
~ I)CClên a<,',(lO ~; armas oxydadas e physicamente 

desfillUam 9s soldados do 14 B. ,O.
puxados pelas bandas de mUSica 
clarins e lambores.' 

A' sua passagem ouviam-se mu.i. 
las palmas e ~... Ivas. à le alidade. 

g 
O sr. capm. Nere-;-Oue ra veio pa.,. 

rao quartel no autorno~el do Pala. 
cio, gen tilmente offerecido pelo sr. 
cet. Governadordo Estado. 

~ ... :" q _ ~ sot!be con~~ujstar, a co.nfiança e a regres&Ou honlem ao Oattete. on
~ Furta tlo I&JJlélo... &: ela ~ estima do" ~t:us subordmado5, não de receberA hole o nOVA ministru 
~'!-X~'f,,",{~F;~:;-=-'W~Íô/"";~~ ~gu~~~~boO~~~dtie~mp~~e c~~a~~a~ da Alemanha sr. Hebert Knipp.ing. 

= = revelada em todos os. recontros que apresentadsuas credenciais_ 
P . cr- '~ d a·t· com os sediciosos. 
r.oro~ ..u ..~,,?,..! O .1 l~) A flUa oificlalidade consta do~ ~-e:::3-~ '" 
RIO, 23.- O s, .. ur. presldenlc 20s. t <.l nen tes commissionados: An. - _. _.." 

ôa Republica (i.;,s:gr.cu h0ntem tonio f)ruAenf ... do" S.antos Umb--· RIO OL~t ot ..a rrol'l chiel_ 

na pasta da j uslíça o de~reto que li no F;anclscú'" de Alcantara, Joio [fi . , (LlZoe-OVAOII) ..... - 
proroga o estado de SItIO para Beniclo c.a. bral, Heréilio. Silva. jo- ~ lt~ISTURA FLOR DO RIÇ' 
S. PauTo, Matto-(hoS50, Paranà, se Matra e joão Gom.es Jardim. t1 ,a;romat!co8 o ".boroao. 
Santa Oatharina c Rio Grande . - i~ D08 NOSSOS, 
até o dia 31 de Dezembro, O effectivo 011 clg~rro. 'Ahnola41nba' 

sua ex ma esposa, o sr. Demetrlo 
Garofallis, commercianle. 

De sua vi_agem a Coritiba re· 
gresso;J hontem em companhia 
de sua ex ma esposa, :> sr. phar· 

Calc'iflca os ossos e dá. phosphoros 

Sempre que os mestres da sciencia 

precisam applicar um fort ificante 


receitam o VIGOGENIO 

t"racos, rachiticos) aneulicos, depau


perados, nellrustlleuicos usem 

o VIGOGENIO. 


Na fraqueza, pulmonar convaleseenças 

o seu efleito é immediato e positivo. 


Licenciado pelo D. N. S. P. sob r.. 833, em2Q- l1--19W 


FI [' d t· O remedio das senhoras 
axo-;,e . a Ina Combate as colicas uteri: 

nas. mesmo as da gravidez, em duas horas: E' o melhor 
remedio para as doellças do utero, como flores brancas, 
inflam mações. Lltero cahido, corrimentos, catharro do 
utero. A FLUXO-SEDATINA é usada com optimos re
suitados nos Hospitaes e ,·,1ater/lidadês. 
Licenciado peio O- N. S, P. sob n, 67, em 28-6- -1~15 

maceulico Heitor Pinheiro del!ii~~~~~~~~~~~ªª~~~~~~~~ 
Moura co-proprietario da Phar
macia da Fé . 

_ casamento 0I Sf,,~ 
00 norte da Republica regres· F. de 

sou honlem no ~Itapuca. o ~r. 
dr. franci5c~ de Olivira e' Silva. FAiUILIAR 

de 12 de Agosto abriu Positivament~ estamos na àpo ~ 
- os seus SAlões para uma ca dos ~ncen~ios. 

Oe.sao PaUloo~~~~;SSO~i~ S~r domingueira Que esteve 'Ha dias ainda nos occup.,mos 
dr. ~úolphú .... ,....... 0. _._ec!-:-_

supennlendr:ofe da Compan~la
Tracç:lo Luz ~ Força de flOria
nopolis. 

De Porto Alegre chegou ; 
nel .Commandante Capella. o 

~~s~~~ ~i~~~r~~nterrano:o Flavio 

mo~o s:cguro que, com miO.-3 ex· Oes.de cedo que Já .10 lrapichl'! estendiam de... de a Rita Mana até, . 
Do RIO Grande chegou no 

."Commandanle Capella-, o sr. 
Fernando Taranto,do commelcio. 

-
E á ' I 20 

si nesta ca~lfa o s~.. te· 
Dente Enêas SElva. of.flclal re
formad o da força Publica. 

Para Blumenau seguiu hoie, 
por terra, o sr. dr. N~reu Ramus. 

filho do dr. Protosio Alves, casal Thiago da Fonseca Campos Junior, Francisco Cala· Gotlas OOBan', G3S b~s~~~n~~ ~~. Estado do ~:r~!~'~:~r~f, ~~::ad:mSilo b~snç:l~es:o~~~~~esLO~~ c~~O~~'_ 
_ graças, ;leio fehz reg resso nhia de seguros: 

Acha.-se nesla capllal, devendo tElho sargento Armando da Fon- O Engenho eslava segurado
G t '"" d seguir dentro de poucos dias para seca, assim comn de seus supe- nas Cia Anglo-Stõl ·Americano C..lm on ra OBDJuu O mar Lages, sr· Jucundmo Oodinho, rlores e companhclros. 200$000$000 e AlIiallça da Bi:lhia, 

Regressa hoje para Orleans, o postal . Seguiram hoje para o local do 
nosso conterr:mco. sr. dr. PlInio Ao .\eto compareceram, ali!m ir.cendio 05 srs . Arthur Tupinam-
Tavares, drurgiao dentista. da familla da extinta, milHas bá do Campos, Demet rio Garo· 

milias e cavalheiros. fallis. Dr. Zulmíro Soucini, juiz 
Procedente de Porto Alegre, de Dlreilo de Biguassll. major 

está de passagem nesta cidade o Missas em acção do grnçtUI Augusto de faria. ex·Supe
sr. dr. Olauco Alves, 4 a.·feira, 29, ás 7,30 horas. rlnlendent~ do 1UuniC'ipifl, cel ' 

~~ O • b"-xo 'l"'~igna.fJo8 ~ depanperados pela dur~ção e crae- Approvadas e licenciadas pelo que hoje esteve eJ]1 visita a nos· 

~ ~t- ~l~~~;.~ qu; ;''-.snr. Jo- ~ I~:n~:~I~~ :1~id~~~!t\í~rJ~~ e:a~ ~~gl~~~.m~r:nto l~a~!ont~v~~ei~Oau3: sa Redacção. __ 
h. uodo.. !-iaHt,)~ \ ' Ielra . es- ,'~ ' h' ,· d' t' 1~24 sobn 2414 PC·, b . bb 
~ tabelcddo á Praça ' ·Pc- ~ rem) a P y:Honornla ra lan e. ".. ara Url y a seguIu, sa a· 
~~ reira. e Olh"eira". é o .R - D.epositarlos Pharmada Rau- do, nu • !ta.. ,via Paranagu~) a 
~ unicH .f.lepo~j~a-,"io ~ara ~ A officialidade livClra. gentil senhorinha Diamantina Cu· 
~) venda a VIU·C.ÁO da. .larl- :; O commanda~te do 14. B. C. é O REMEDIO NOVO E SEGURO nha. da Adm!nistraçao do Correio 
~' nha de illaJHhoca FIdalga·;} denodado capitão Nereu Guerra daquella capital, e um dos mais 
8.. F1oria;lOpnlj~, 27 ,te (f figura de valor do nos~o exercito' Novo ministro alemfto- Rio beIJos ornamentos da nossa 50'" 
~ AbrB de 1HZ.) ~ e que. durante toda a campanb~ 23. O sr. dr, Arthur Bernarde~ cledade. 

Seguiu hoje para a Capital Fe. 
delat. acompanhado de sua ex
ma. esposa, o.sr, Henrique Ro-
Manos, negoclanle nesta praça. 

Para o Rio de Janeiro seguiu
hoje a exma sra, d. NeUy PlOtO. 
esposa do sr. AntonIo Coelho l:o:~i:~.';.J:;[ .:~~~(:n~.'~~~,m,,!!~I~::~
Pinto, Ihcsoureiro da Suptlrln.1f 

O batalhfto regressou com o et· (Som tolln) Com~.nbJa S..nlt r; acha-se enlre nbs, o sr· Joaquim 

Pó de Arroz ,Zicret ~ee~l~vs~lfe~i~~:~ev~~!~~~.algumas ~JI'@E~=t~"& ~~~I~:: ~c~:~ ~:fe~c!a~~ ~:~:c~~ 
E' o melhor que e1r~ á Oultas praças, lambem lerldas A Empreaa CalharlDf'Dle de em vLslta ao sr. cel. governador
Pr!:u~~ ::,Atn. a'f::!!. '!u.. : ~U mais a:ra9'emer:le enfermas, Sorteio. Limitada avisa aos seus do Estado. 

Oeoar Llml Bfu·n.';!o KI,,,'" CU I\ fccaram nl) Paraná. em tralamen· prestamistas, desta Capllal, que 
Aar@ll. Con~bnUno Alhuino' Ger. to. OuIn! ainda, ficaram lá cn· nao lem cobradorel. As mensal!· l'tOlVAnO 
.ou RI'beiro Oomu, Alvim d~ Ama· cJ! regadas de varlos serviços le· dadel devem ser paps n.o StU Com a senhorlla Olga Domln· 
nl , Sllv, • NI'olou 11.... chnleOI. •..rlplorlo. , rlll )o.o IPlnlo n. 4 IM 11, Illha do Ir, C;udldo J' 00- I 

lendencla Municipal. 
-

Procedente de Bom RcLiro, 

mo animada. - do mais recente deiies que oes
-

tru!u parte do predio do al";o ,, 
ENFERMOS zem de seccos e molhados do sr, 

Està em franca convalescença, ~~olpho Reis. Agora che~am 0 0
da enfermidade que o levàra ao !IClaS .detalhadas ~e .rna l~ outro 
leito o sr. FlordoardoCabral ins- IDcendlo que destrUIu Intelramen · 
pect~r escolar. 'le o EngenhO de b!!neficiar arroz 

e outros cereaes em S. Mlguei e 
Está enfermo o 2Q tenente em de propriedade da firma Garofal

commissão do 14 batalhãO' de hs & Campos.
' J B" C O fogo pnncipiou a sua obra 

~aç~dores, sr. 03.0 emelO a· de destruição ás 9 horas da nOl
r~;zemos votos pela seu prom- te do dia 26 50 se extinguindo ás 
,3d d d d h · 

pto restabelecimento. Ôma_ ruga ~ e o)e. 
- preJulzo 10.1 total. . . 

DIlSSAS O sr. DemetrEo Garofalhs SOCIO 
Na Cathedral rezou·se hoje ás do Engenho chegou honteill do 

7 112 horas, mIssa. em suffr;gi J) Rio e o sr. ~rthur .Tupinambá, 
da. alma de d. Alclde Xavier d~ tambem. SOCIO da firma, desde 
BnUo, fsposa do sr. j ose Cuper- s~xta-I~lra que se éaClla·{Ci; nesta 
tino B de BriUo. hmccillOano Cld~de. 

- com 60:000$vOO. 

ve~aa~~:n~~ :f~~~~~OOd~5° df~~r~~ 
A QUCn:l .p· crdcu!cto facultati vo !'ir. coro!1el dr. n 

Sulcão VIanna, deputado ! 
do Estado, com ~o Hospita de ari.dade foi 

sra d. Augusta de deixado. ha poucos dias, um 
Bandeira Bulcão Vianna, os Seus guarda-sol ~ara I senhora . . Quem 
fiihos c genro mandam celebrar o perdeu, pod~~rocurá-In. 
na cathedral, ás a horas, 
em acção de graças. 

==----_____ . 
I.UIZ nos -"~]IS CA.
BIt.!!... TEIVE participa 
aos seus parentes c pessoas 
de 8uas re1açOes que sua so
brinHa Roselinda Tcive con· 
tr3CtOU casamento com o sr. 
Arthur Luz. 

Roscllutlo. Teive 

e 


Al"tlmr Luz 


apresentam-se noivos, 

Pplis 19· 4· D25 


MANTEIGA 
"E0l I.ta do 2 kit09 18~ 

e • ~ 861000• 5! s. r. sob n. !06, di I C.1a J Oti"c; ORrvalbo 
'I·-I·-li'l., Rnl o.U ..1~oI.. Mal" A. ~. 

• 
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úic . sob o N. t86 

LUG' 
lOS 11018 JUNij'08 REPRESEN<lIAII I

do DR. ElJUARDO FRcANQA 
o IDEAl. DO 'l)IU,IJAllENTO ~ O rei

P~:b~l;roe ~!~:~ ~~;~i'a ddea ~W~~~~~í~~r~~m~d?~e~r!:U~~~' a'!r:~t~d:os II PJ'c ço de cnda. um 3$600 I

na ·Eur<?pa. na America do Norte, Argentina, Urugui\Y. Chile, elc.


, ~ < 

Uni,o~ <depoSitarios no Br.sil: ARAUJO FREITAS & C. - Rua dos Ourives, 88 • 90 • S. Pedro, 94 - Rl0 de 

~ medicina não é magica ~ 

A medicina não li mag:ca. E:dstem carto. 


ingredientes medicin.aes que podem curar 
 r-='
dy!pepsia e indigestão. Elles não s~o mui~ 

toa,-scte ao todo. Alguns desses ingr~ )il 

dientes são mBis caros que outro.. Muita. 


'l\edicinaa conteem tre:: ou quatro. I 
~

SE O CONTRÁTOSSE 
~1 n~o prOduzir {) effcito que 3!1nunclamos desde que sefa tomado 

~~como manda o rO lu lo, dcvolv:eremos immediatamente o dmheiro doPRSIllBDSg~. nlCHPRDS 	
~
ti 

g L:\Jsto-R. SM:'Anna, 216-RIO. 
~ O CONTR;'I, TOSSE é de effeito sensacional nIo
I~ I 
~e é <l.grad élbili ssimo. Tosse simtes ou chronlcas. Bronel
con'eem lodo. o. ing,.dienle. medicinac.

I ., ,I~. I. -não nos importe o !teu custo-f!U~ curam jrnassO!~~i;~~eD~;~S ~l~q~~W~h~ na~t1~~;{a~OE~\~a~1:~i;n:_. a dyspep:lis. N50 teró V. S_ outra oeca.. 
. :1ct:lose c llcmoptiscs tomando·o convenientemente. Pela 


s! ::i.o pt!t a curni-SC. 1l<me.o ~.j'Jar.dQ as U3e. intrafo de Gu<!:co do Sul e do Thiocol,alêm de outros medicamen· 


pois i;:tro~uzem no 5 ~;; c:.t~:-:':": ,;I') ~Oc!05 09 
~ tonico fOitis~illlo e se
tos de igual V<:\vf, o CONTRATQSSE é


~ ! ! 
z.:dittivo, princ : p., !mei~ t~ do apparelho larynlo·bronclJo-pulmonar.Pu

~ ingrcd:~ntc3 ~-:: ::hC'~<IM (" .... o ;,,~dc,:1 ajuda!". 
~blicarcmos s(!~ p!'e um attestado por semana, dJfferellte, dos roi
I.E qll<l e 3 são esses mg-u. 'l,O> ~ .:)'\0 OS il:~,m;s e mU:wn:., q u ~ temos recebido. Eis o dest~ semana: 


1 suecos DIC::2-;-,'. ,'-; t" f'STO- e Este é de um foguista 
 da Companhia Hallscatica, do R.io de
com 3 vidro" do 

.c., J:lI1NO. sr. Theoph ilo de Aguiar, Que se Curou 
~GONTRATOSS,'< 

fICONi~~~~O~~Ec~~fe1~~~m~u ~1~~~ovNr~~~ftr~~dj~~~2tuec'o~~?~~~ 
~mente sem voz, com febre, muita tosse e dort!s pelo corpo, e 50 3 

~~idNS des~e s::lboraso prepílr:\do deixaram-me são. Meus compa· 
:1 . gjÊ;~~flf;;;;;r: i 

5II mais tompo--o seu droguista as tem. 1I 	
~ nhei ros da Hansea !Iea .eão testemunhas dissr... Muito obrigado. 


j Teophilo Aguiar, roguj~ta da Companhia Hanseatica.-(rirma Te


: conhecida. --- .. --~.- ~._~ .'- _. -_.>. -_............. , .--~---- 
~ -~_. 

f~..,.....~;o,;..:;,;;o~~>",,:J
Ap: D. v:. S. P•• n, 501, 7-11 - 1900 

~ 	 [\ l. 1. r :l'i(lO . Q.u;mdo ucdirem CONTK:A1CSSE n:l:o dc\aru 

:i~a.:cel t<\(C~~l~~.,('m~'~:cl~Jct;~t~~ phürmacias e Drogarias rio Draf;11 

~Nesla (;i!.ni[fl lia s~mpre CONTRATOSSE cm deposito na Droga.

1'''' '" :" ;d O'pi1O P",to " a Luz. R. Conselheiro Ma!,., 132. 

1	 'W... " ~1Ci'O(~\'O,OOK.'OOlOIOIC\··. c ..&A".J$'tt~~~~~
" R'f"'h nl:; I"'t.RIMQn~ *

. ·DE- ;~-:~,,,,,,,,,,,-~,,,,,,,,,,;; """""!98Y.IIf<";;;"""''''''''''''''''''f''-''''''''''lr...~ ~ GD"I\"~'"~'''\c~ 1:;1\·8~ •• " ............ ;::, 


. ;,,'l'.J. .~Q~~'4J~,tlIoJ~~~k .rtl'llUI... In ....... " '-''- ......'\1 ~ 


)( BORRACHA51a. Cathar;na g Estomago, Flgado, Intestinos 
~ . . . 

.. 
Distl'ihuf" "7 ~;

jÚ0.5, dOrl:5 de I.:abeç<l, 'icrtigt.CilS, dor e peso no estomago, .' { . ~Il) p reHlio-" ffit Digestões dlfl.c€: IS, aZia, pTl5ão de ventre, vOimtos, en-
O propr:et<!TlO da Typogr~ph,a SCRULDT (An tiga 

220- Extração-- P la.no AA . . ~ 
- que lsn'bxoud ao seu ramo de n e~oC!o a fab ric<tção de 

29 de Abril de 19~1i á !; 14 h() ni-~
nicio d!! Abreu- l calix no iim das refeiçOes. cAar t:" os e bO~Tacha e seus anncxos r pe!t> systcma " ~ cas-curam-se com o Elixir cupcptico do Professor Dr. Bc a

miJh:n"UC- 2.600 nr(-'Juios :Jt 	 . .merlcano, ~~ranhndo trabalho perfeito. Dois para isso 
} ..:!
~ '- "" 2-' 	 dIspõe de off1claes competentes na arte. Preço madi<.o e 

l ~.OOO BILHETE:> A RiOOO 144: 000$000 }f~ lth~Ulll;l,UHlnf), ~YP~IHi81·1mpurelU:L do Sangue 
. exe~ução rapida. No curto espaço de 48 horas executa.se

36:000Sfllllj ~. '1MENOS '25 .}" 	
< qualquer encommenda.

...• Eczemas, d,,-rthros, u\cer<.Js cbronícas e rebeldes, curam· 

i 0):\ 01.10$000 ~-;-. :,.e c(lm o antigo t; aiamadQ Rob de açam suas encommendas na TypograChia Schuldt (Ant1a-aSUlDIDa, de Aliredo de F 

fi' Carvalho--M ilhares 'de atte';)ta~JQS de pessoas curadas. 
Cysne) á rua 28 de Setembro n. -F1orianopolis <:>

~ Tum;e, Brouc.hites, Asthma . 
N. B. Os pedidos do interior devem vÍI acoUloanhados

de Carvalho, exduslN 

! premio de 	 30:000$(00 );) O Peitoral Je Jurua, de AlÍrcdo 
~ da respectiva importancia em vale postal. o

J :COC;O({\ ;>( valllcu le vegeial, e o que maJor numero de curas reune.
1
1 ~;~gg~~ .;{9 ;jl! ,n~)~~.m'2.ro~ auc5tados nleoj<';os e de pessoas curadas o Ó \t,)tC~IC401iO«::«:X>lC\\(';~~>lC~IOIOlO«::«:X)ICIIOÓ'

1:500$2 p-remios de 
soas S,O' ,OôOOll ~ l\ieurasthenla, esgotarnento nervoso ~'

10 	 d ~200,5 4'°011$000 <~: , I < I
20 	

100. 3:~,OOSOOO ~ mOle~~~:, ~~ra~~~~l~n~ômp ~sp~.~~~~ge~~~v~:s~~~W:eSd~ ~:
li 	 CarlJa lllo . ExtraordiuarlO consumo pelos propnos roedlcos ").>lCIIOIOIOIiOX:S;

50S 11 :500~O~O ~l 	 I ' ~~~~~'CÀ\,~;«"230 
30$ 28 .0UO~((; ir! que k m usado (; InnUJl1Cros ",Uc::;tadOs.


1400 
2 U. A. dos 1.,2'.311 , 18:000$000 : _ " 01'1 LA.<)A O-~~~Il7~~s~~~~Uc~lr~Ar~~~ eV~lt
!OO 	 ~.

4/1 e 5° premios a 30$ 	 Phenalol. de AlIlC{!o úe Carvalho. Milhares de I ROYAL CLUB"::J caz (,;om I) 
108 000$000 ~*' curas em l odo o Brasil. Fadl de usar, cuio exige purgantes 


200l PREMIOS as< '[) A' venda em todo o Brasil 


Os bilhetes são divididos em decin:os Depositarias geraos: Ail redo de Car valho & eia. 

Rua 2U de Abril, 16 -Rio de Janeiro

A gerencia da Loteria de Santa Catb arina obedece à ~ 	 ~ Não demora
~ S. Paulo e Minas:-Nas principaes Drogarias.

direcção do Súcio ANGELO M. LAPOrnA, que foi 
)E M~djnntc Vü.h:l nuutal af) ttjJllett."" para qualquer
;( Jt' hag~

durante 6 annos socio·gerente da Loteria do * 	 .X )1' qU0stio de poucosEstado do Rio Grande do Sul 


Bilhetes a venda em toda a partb "~'I\>IC"'<~I(.'\ICiC+C\IC@~@~ 


Os conces8ionarios La Pcrla & Viscollti Para fazel' boas compras e precif:lo pri 
meiro leI' os annunclos das pl'lnclpaes 	ca· DIAS . g'.

Administração-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21 
:ias commel'CÍaes publicados n'O ESTADO.

Caixa postal n. 50 - Flol'iallOpolis. xan.'iC:xoK~~>lC~>IC')
N. B. Os socios componentes da firma concessionaria da 


Loteria de Santa Catharina, não fa zem parte de 


outras emprezas lotericas. 


"'d!':n.:~!~;tmol"t".l O $3't~ét·~ 
d o 

A 
peito, broncblte, aetLll'lil., tORS6' 


rehl!lde, cathe.rrho chron ico, gnppe I [.~":--~':4"Ç-.,..;:t'~~ 

ou rnqoeza pulmona r, eJUllDO de: V-- I.G::'iTI:5 NA t U;::OPi\ : / 


gnu;a um remedlo (Jue 08 curara em I 
 {I. i

I 	
aop.ouooa dla8. !lanóe endereço 8. Ma- l. n'~~(}c.;1;C~ & (':J""A

~t ~: ;~Ap~~~e, travo do Quar· 9, mr.: :'J:O.~j:"cm;~. o;'A1HS 

-- 19. 21. 23. Ll'ldgah: HaU. 

~~ ~ J' Llt:c!"'"cr, 

'" SDl. imrio i. ~. i ~UDU ÔLHO
ADVOGADO 

- Rtsideneia e eacrlpt.orlo- inflammaçOl!!s e purgaçoes. COL 


Rua Marechal 'och n' I. LVRIO MOUR:. BRASIL (nome

registado), Em toda. as ph"r~ 


·1fIIII----ilIIlIIHIJIIH..... lIficlill e droi<llliU. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




