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Jorntl" independente e de maior circulaç!o em Santa Catharina . i,;o.i'"~~~~'i~~~.-ê~" 
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Diplomado' . }'acnldade ,de lH~~~(·j:~(~:ar{Oé d~l~a~~~~i~s~n::t~f~~dn~~ele~~cf~i~:he~ @ 

rapeutica dermatologica, ajJos 20 annas de acurados estudos. Q 
Cura todn a qualidade de feridas Ilova.!ol ou ve- O 
~~ljeS'e ~~n~Oa~~~~nU~c~~a~~ ~u~r~~~~~~se. ~~~~~e~~~s~~~!~ O 
J~~~:r~~~~~S~~ei~~~:urS~~;~s u~~~ra~é~:PI~~:~~~~ ?an~~~mJ~ : 

ad~t~;ir ~cPO13~i!~;;:~v~~te~~tsf~~ti~o~~if:. c as damas ~ 
Curas maravilhosas por toda a parte. Aunde a l\oliuan- ~ 

(:ora vae chegando, as curas~::l reputação e a sua proclI1ra ~ 
vão augmentando, dia 3. dia. Quando todos a c.onhecerem 
$t!rã {) remedio de maior triumpho em toco o BrasIl. D. ea- ':i 
rolina Palhare~, de joinv Ilc, curou com uma so caixinha, uma ~ 
ferida de anllo~! TcOlOS centenas de curas "l'11lelhantes !tI O 

Adoptada já em muitas casas de saude e d~lf~i~~d~Cdica_ Licenciada em 31-5.!J15, sob n. Y7' ?i 
Cu r a dd E n) br iagu ez ~.~~l ;;~!\~~'l~~~~~t}(~~ l~·~n(i:~~o?l~~~~~·~lr~(I~~\~~l?en; ~ ,.., '" ;J,~milhares de familias que vivi:;ni ' ilã'iiiãlor mjseria causada pejo trisk vicio. 19", 
llpp. pelo O, G, da S.11o , em 3015-915. sob n. 87. ~ 

Dão-:ic 2:000$000 A. qU~lll. COlll }lI'O"n8, denunciar II~ fal:-lifiClu!nrc'l 011 cvntrll- M 
'Ventoras. R }o:;, uONÇA.L"·I~H & C" om John'IUe--(8ant" (,'j"bnrlna) 1'~ll,"hull-"!~ ll~f, I'I..'I ~ ." Em quat.,o n,nllO" consecutivos a STUIH;;UAKER 

~~ n ~Tall(ie l H'~lnio (!~ anto1l1ohilislTIO da, I"\l\IERICA J)O de preços a queX', a.~~ed~o.;~l todas as drogarias e pllarmacias -O 
~. n:i IV'pnh1ic-a Al'gf'ntina. na prova. elasslcH (}{' vp10cidaflci l'('!ói:i~t\"J~f'i:'l ! Õ!ilt»fjlo.~~~~~~~~~~~~~~@~·~~~@~_~__ _· ·~~~~~~* 
@ Governo Municlp ' i~"lOK~'Olcaca>r.:i.'>.'O.'}K~~

1!l?2 - - 1!l2:l--192-i-- 192r; ! Editai §
~ 

@ AGOHA. 1-:.\1 MAH('O l'LTDLO, PART}~M. YINTE 
ti .r~~!~·~'\~xd.o .~~f,°:.ti~ ~~~~~~I UNDERWO~O a 
l(Il ~::~:~~~:~ 10 semestre do cor ~ pJ, , ~ ~ 

De ordem do Snr, Dr. Superin.\ Q~ \·!!V C e q !atlO au h,'" l111Clalam a cornd,l O pelcurso Ha de tendente Municipal. e 1105 t~rmos ~ 
:, r '~ s a Hfl" tl.nn (' Cordolla, e volta - a áistanl'13 de 943 mllhas, e O STUDEo 
~ BAKER vencc-o '< l'11l 21 heras f' ~7 minutos~, chegando ainda em segundo ~e~.rc;. If~Ç~O p~~t~~cg~~a ~~~~l:>i ~ 

cimento dos interessados Que du-~ ?t;,ilIl u~"r outro STlJDEBAKEH ' rante o corrente mês de Maio, em . * 
todos os dias utcis. das 10 ás 15 I[ ~!' T :10 trrrt\cl f ( '1 a ~)}()va dn resistcncia, q1le de ~4 competidores flómente ho.ras, se ~rocede ne;;ta Thespu- º. 

: H CI (>gal 3m 8(' Iml da {O I nda , SCI a terç ,l p:Hte dos autoDloveis poude sup ~~~Ila :rb~~or~ji:x~O ~~rR~~~~ g6~: ~ 

~ porta" essa ~(>l nd:\. V0!tlglnosa dp r,uo, vencer as asperezas das ebtradas e um respondentes ao ,prime ro semes- ~ 

@rnunrlo dp dlffi('\ \1d~']rle .q imprl'vistas. E, dentre os rivaes, NENHU.Vi. !gua10u o tre do corrente ex..=:rcicio. sendo 


§ COI'-"50 do STUDEBAKER -- 'o c,rro victorioso,· - em velocidade e potencia! Que a taxa ~anilana será cobrada IO ~ 

de accOIdo com a Tabella anne· Qâ 
~~ ~M: n. 8SI, de ' 3 Je Janeiro ~ 


~ 

~ 

•Aoente EDUARDO HORN @ - ....JI de~tropr3g~;~~[~Oe~;i'~~lf~d~o n~~ie * 
Edital, nll..<)Satishze r o "eu àebiin,.ª A UlaClllll:l. â~~ est~revt'r mais l'csis- Y
fica onerado COOUI multa de 10'[. tente e pl~rfeita. ~ â?S~~~~~tHH:HH~~~~~HIH}~~~«H~@@ 00 no primeiro mes ~ub~eQ uente ao 

da cobranç.a, e mais S·I. t m cada 


'I As~ciação e'Asylo iIe D1~,UU1'\;1U~lU~ Imes que accrescer, até o. 3, mes, ~ Dura trez veze. mais que qualq HeI' 

Irma-o Joaqul'm Thesour.p. d",Suo,nn,ende- ( utro Illl1rca, Y-

I 
ela MUnicipal dt' ElonanopolLs,2 ) , li 

vifoe ~r~~~/:tI :~.~:r:~::1~:f: :~~ de Maio de 1~~'50meiro ts 4 (~"'Ilt,,, EDUARDO HORi\ Q 
f\ Xm1l9 familins e ao pOl'O p!lra, do· A, Coelho Pinto n ... _" ,:_- -- - - ~ 
mifl/{fl, ás 16 b Offt ll, Rflll islireltl à ~ ~'A 'l.... ~ 
oo;to"•., - '.núm,n'o d. p"''' IUMANHAHE DE ":lIC}''O!OI'OIC.~'Ã'OI~~~''~~

I fundamental do. MI\Ulrnid,.de e f1n- ... I 
toem"',, no "'ri,,"," ,"',." d,,· N, S. DO PARTO M,thilde E. de SonZ:l Costa I, CilMPAlfllIA DE NmBA~lIn 
ta AR8()cinçdo, á Avnni: o. Hercili o De\ endo rebl lsar·se no proXl' LLOYD BRASl1EIBO 
Luz {fllodo9 do Asylo de Mendici . ~o dorninRO. ~i,a 10, a restar d.e Maria E-;i!ia da Costa Ar. I « :. 
dndp.). ~ão José COl1\llll({' Se aos srs. '. U,- ;gOlla convida seus parem€s! AGl:NCJA DE FLOIUAJ.'iOPOLL'i 

Secretaria, 7 de mnio de 1925, ZCs e Mor.damos da fe.sla e bem .. e pessoas de sua :mJizade ' 

fl'lí.':-,í n r. ;->T;l:~" () nwc1' ). frjr tr, branco, com O I' secretnrio assim aos Irmãos desta ,lf:nanGad .~ para a miss<I que manda I' 


o'l. ~{,~C {J fi e f)('r:('ita sa; i,ll~ e a ·nissào de elementJno de Britto e ao ~ovo em Rera!. ppr,\ aSs1stl c 'lebrar '-abbauo 9 do cor. I . 

rem <l!) 110'leIlJS I!OS dl;'\:. 7, S ,e I) r ~ nte "'~ 7 Il'L horas p.'r alma de I 

Beneficencia Maçonica às 7 horas t.la nuH~, Cf ~ ml,)~~ ~~a ~e~pre h:mbrad~1 m;ic, iiIathil.1Tricófero de Bal'ry canlada, .cü~1 ~ermàO 11 .' eVi]n>{e de E, de SOUl~ Costa . 1· anni
de Santa Catharina lho, ~9 dia i -.,_"5 Y hO~<JS. . ' versario do seu talleclmento, 1 

(:(''I;i ,: ) ~Jr) (;~:{'. ':.- . ( ,l,tr' n1 tlm~~ for mosa c abundante ASt5euJ lJléa Gf>:ral H;~~)TlanopolL,>. 6 de M,110 tle Poresse ucto de religião se I 
cél.l;r.:licir" cp.,.. l' ;:,d·n irn,da por tnuüs. I . De ordem do sr. presi.dente con- A C\Jmmlssi\o Admluislractiva confessa summamente grata, I Uonlte 

vldo a todos os associados para _ _ === I " . 
a ses .', de eleiç.·. da nova dlrec- OCIO d ' com urg-er.cia A Che~arit. d<? norte. no dia 8 ~o 
t(,ria qul'l terJI d_l' gerir os .destlnos A L TO N EG Veu e-se rua Tlc. Silveir.a corrente e sahlrá depoIs para RIOIde::.ta a5~oClaçao no penodo de J urna cas'\ e n' 1. Um piano para estudo I Grande, PeIotas. e Porto Alegre,
1 : 1~5wl!f~r;, fi re.alizllr-se no'l'cmp.' . \ T ellne-se chacara, ~(1m mobilia de Quarto cum :; peçJs. IValR~crbe car~as.• encommcn.:!as,""", " ~"%!Y'~1~~ da ~ug.·. LOla. Cap.·. Urdem e 50 mil rnttros quadrild o~ de t~'rras 1 ..obilia de sala de janla.r e 011- I o cs e passageiros. 
Traha lho no d~a 7 dll Junho do 100 Inl a de flcme á Eslra- tro~ objectos. Preços modlc:05. I 
IcOS~~~~~3~taIlOdaaSB~~e~li~~~~'la Ma- ql1e seguc para S, .Tosé . '" CO!utc .l~)cidio 
çonica de S. Catila'inR, 7deMaio 500,ml. a (~lttr; .Rua c;,uc PIC'YCl Fl' \ R,fa -~ei EesperadOd?~UlnO dia 11 doId 1~ '5 segue ~~;\fa Coq,lclros, ~IS- );.;. ~ uma bl " corrente e flah1rà para Paranagui'l. 

I e -. O Sí'uctario Est~en{l. apenas \lm~ktlo- cycletn. Bilhetes com 2 numero~ I:.a 'I Santlls e Rip de Janeiro, 
_I .J,'. 1\1.'. 7,'. . motIVO de ~cnda c. po, IJrc- I~QI)I). Rua Jeronymo Coelho n~, Recebe carga.s, cllconullendas. VR-

Uma m~I~~tia ~rm 
o propnetano mudilr~se ~a· == lores e passageiros. 

I· Tr u gr 0:1Ut.; prr.iuiws na vi(la do lll'; nl~ m; r1.:t I dO E5t~do, !.endo por esse Al ou vende-se uma NOTA-Previne-sea quem in-
mUl h2e:_' _«')"C'' a(p~na"~,ç(a,,,'q·';:CC.'·d " C. s"o, '.,o' c.on'-" .,' ,( "_ , ) L ... I.", F.'. occas\ão oppor~unn de - uga-so casa à rua .. AI- teressar possa Que d 'ora avanteO '" 

" "I ",- .~ <> "" • u,. , Para maIs lTnforma· ves de Brito ~ n' 12 em frente ao! qual9uer pessoa a não ser paslj 

mt)lrqia I!rave! I ~ A IIg.·. Rcspo', C 8 u hl:" Garl05 A. Lehmkll!ll, no ~rupo escol~r Silveira de Souza Isagelro,. só i'lodcrã entrar ~ bordo 
res ;;~i~?lU{~~~ de sua s?ude forUf icandf' -sc t! eV1tando l\Jaio- [ Lo,}oo· C:.l 1>, o, com agua, luz exgotto e rccente- 1~~s navIOs dessa condan~~~ me

4· - Para r{~t:m r<lr <15 forç.;s. e ~a nll<lT bC' " l'~ta; deve I ):. ._ --F~- . .. , dt: ~ento ~inttda. Chave à lUa-~ Ouro Is~:á~o~P~~S:d;n~gm ~ tai'ãoQd: 
usar ap rr.:!s J vidros do extraorrJin~rjf)\'Hnndi(ll, rccon~ cOrdem,e Trll~Rlh? , 'enSHO, tlllllh(ll H.ef ' reto n J. li~gresso Que lhe forneceràaagen
hecido lJt!i11~ n,cdi Cú5C(iljO o ~;l;:; r::~q,:h:o fort!f itanle De ordem (roPod" Ir,. Ven... eiJio Santos Souza, A' Aventda == Cla. 

de . p~~~o~s ~;:;JB~~{~:JA;RI~~~t11~~ ~~~::~~~~CuajO~ ~l~~:;~; ºl~:J~.~- ~d~!sr..~i~~Ob~.,. s~;~~~ ~e~~~i~tt;~~~u~~~~in7~ ~am~~~2:= V ende..se :n:act\F~et 'C:~e!!I qll;-~:;8f~~~Ü"~Q:s~: ü~:~~.daf~:'~~ 
do N~~eOs homens, l1 :ulhcrcs e crianças, podem o ~:~x-(~~I~ee:l~\~f~~:ir~~al:iar~c<:~~ ~:~~~o~~~ud~u~~~~2e~r~j~~~~. f~~ ~~~t ~t7. na rOR General Bitten:! ::!:~~:Bd!e l~ci~s~~~~~beed;n~ia~US<lT 

Va,ua{linl em qualquer epoc.ha <!r, ann ,, ; n~o tem diet~ mes. ás 1fI.30 hs,!aflm de se lUnar dos com janellas; a maxima hygic- __ Iã Rita Maria, onde atraca.rão. 
e t de um gosto delicioso. de .assumpto de mleresse geral ne optima comida. ," . ' loformaçoos á Praça 15 de Nuvem. 

7· - A classe medica prdcrc rLt..cit.;u o Vunudiol por- Se~ret,·., ~a Aug:'., Vesp,'. e Accelta pensionistas, diaristM, V d _ 4u~~ .}110bi- bro n· 1 8obra.do, ~eleph0n.tl n, ?, 
que sabe que o VUlludiol é posi1ivamente o melhor dos SubI, . Lo)•. Cap,. cO~dem e fornece à domicilias. . eu em se has para sa- endereço telegraphlco Dtrf!,ctorJ8 
fortificantes annunciarles, alte~u;.ndo isso a sua grande sa- Trabalho» ao Or: . de Plonanooo- Tudo por preços modicos. lia de jantar e quarto~, Para tratar \. DYOLL e Agenoias NA.WEI.
hidfl, sendo usado em quasi tod:ls as C":l<;as de famil ias. llS, em õ de MaiO de 1925 (E, à rua Deodoro. o' 33. LOYD. 

SO-Seja pobre ou rico não deixe para ulllanhã (I cui- V,'.) ~ E 'SE p"Quena __ ==' 
dado pela sua saude. um dia mais ;lerá tarde e o arre- O 3eW," , VEN D - ~asacom G' rf ._ ã pessoa que C • _ a. tradllc. 
~~~~~~h~~~ V~~oadl~fr~ ra~:a~~<;:c~~~J~~ um vidro do . .3., terreno de t08 metros de fun- I a 1 Ica se achou um ompl a se ção brasi

.lIl1mIliAii!lÍv~e~ni(]iiia,.eíIUjJtii(~'(]~aiill~)!aíi"it~(lgiDlIi=~ Ina~::~~;~~b~~:~ ~~~~~~fo~~~ ' frent~a~a~:sl~~~tf,~~ ~:~~g~~c~IJ~ld~ fu~IE~reve~ol~~'J !i;!rD'n~INft~~E~r:~lí~:· - e ti ,de 
,I ~es na mesma rua O' 17~ . ft. 17, .,:'t;.c nlor :11° la ·A' fOl'D1RçC'J. 'neatft l'edaC9i1o, 
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Pejo Brasil .jGrapo Escolar dalPelo' Desporto 
.Doen9as~isse ü sr. ~r. Raul Fefli.ndes, segUnl~~i~~~~ha. ãi", o Estao em preparaUvos 051 

eminente homem dê. Estado. uma municioio da P~lhoça, num o'obre SPQrtmen A vahyenses. para sua </0 
das glorias da ~ossa politica gesto Que muit9 enaltece os seus p~oxima ida à Joinvill.e. afim de I ··.Cor"a9Ão · nacional e internacional, que: .0 admin'slrador'es, offereceu ao go- disputar. um tna!ch amls,toso com 
Brasil e um immenso paiz, que vemo do Estado uma grande area o A"?enca ~. C., devendo partir appareça qualquer CompltC3ção Peripod~ tornar-se uma granâe na- para edificação de um Grupo daquI, domingo, ás lO horas daI Comer Muito' 

}tosa e Molestia Interna ou Externa ! 
paz durante alguns decennios. e lcessidades da crescente popula- e.rnbalxarJa de 18 .soclos. O team •• * ... 
ção, comlanto Que o deixem em Escolar, afim de attender as ne- noHe,. via terrestre, ~onstando a Beber Demais , 
que est:J pa2 externa seja apro- Ição em idade escolar. hcou assim !)fgamzado: Quando tiver pr:Úic·ado aigUlÍ12" im- : 

veitada peja poliUca nacional! Ag(lra, o I?xmo. sr. cel. gover- Boos prudencia ou extravagancia. comido VENtRE-liVRE li ~- R~';edi;;' d~ 

para cot!solidar a paz interna'lnadl,r, empenhado viva.mente, F~ofa-Zequinha , Confiança para tratar Prisão de· Ven
demais ou bebido muito Vinho, muitafortalêcer a economia pelo traba- como est.á, na realização dessa . Zanzl-Ze-Mambrlnl tre, a inflammação da Mucosa do Es

as Cerveja, licores ou oulra qualq uerlho e, sobretudo, inculcar às ge- meritoria ob,a, tomou pfOvi- Accloly-Arnaldo-Elesb2o-Moneol toruago. Vontade EXélgerada de BeraçOes fiovas o sentimento do dencias necessarias para que se- -Botaf~go Bebida A1coolica, para não apanhar 
dever civic(). tão relaxadn sob a ;am satisfeitos os justos desejos Reser~as:-Alta!"lro Luz alguma indigestão ou outro Desar· . ber Agua, Fastio e falta de Apetite, 

Republica... do povo palhocense. Hoje, sl!guiu ~ Jogo reahzar-se·. a 13 de ranjo do Eslomago, do figado, do Gosto Amargo na Bocca, Vgmitos 
Effectivamente. o ~rasi1. com para ali o sr. Henrique Fonfes. MaIo. _ . Causados pela indigestão, Arrotos,Baço e intestinos, convém muito tomar o seu vastissimo terntorlo, çon- direclor d.. Inslruççao Publica, Havera hOJe no Internado Gazes. Dôres, Colicas, Fermel!ltações

lendo sobre a sua superfide ver- que vae estudar o terreno doado nal Cinema uma sessão em bene á no1te, Quando fôr dormir, Duas ou 
e Peso no EstomaRo, Dôres, Coticas e

dejantes e extensas c<1mpinas. para a construcçao do grupo, lido do Avahy Foot-Bal! Club. Tres Colheres (das de Chá) de 
inflam mação intestinal causada. pelaçolossaes e expressas matas, Ventre-Livre em meio Copo de Agua! 

abun::lantes em madeiras para A Empresa Catharinense de Quem achou'! Quem soffre de indigestão. de Per dellmrada retenção de Residaos Puki· 

todas as conslruçOes. com uma Sorteio8 Limitada avisa aos seus Será equilativamente gratifica- turbações do Estomago e Fermenta· dos e Toxicos dentro dos intestinos, 
faun'l incomparavel, recortado em prestamistas! desta Capital, que da a pessoa que achou em um !){,res, Colic.J.s no Figado e Hemorroiç[Jcs Toxicas dos intestinos e:olá mui to
todos os quadrantes por cauda- não tem cobradores. As mensall- bonde da C. Carris Urbanos ou das causadas pela Prisão de. Ventre ! 
10505 rio! t:avegaveis em grand.e dades devem ser pagas no St!U em um banco dú Jardim Oliveira arriscado a pegar as mai;; Graves Mo

ex!en~ãO, com um sub·solo fi - escripforio. á rua João Pinto n. 4, BelIo, e o entregar á redacção lestias do Coração, do Fígado e a 0'0 

qu~sslmo em met:'les,. em .summa, __ deste jorna l o fÔmo 20 da obra: terrivel Arterio-Esderose. __ Muita Attemçãe:
pall de extraordmarl.as rtquel~s, Sessã,f) (le doutrina j De Grammntica e de Linguagem, Para nã6 padecer lão doloros:ls 
~o~ ~~I~gei~~aç;:b:t~nt~~~~~~~ Amanhã ás 19 hora~ ~averà por Mario Ba~~ Doenças tenha o seu Esto01ago e in· Ventre-Livre Hão é Put:gante t 

testinos sempre bem limpos e belll lo· O .. Medicas sabem Que o.s :PW:PD
teso principalmente a!ó> Aguas Purgat{

~~~~,o ~ao;a~~::s~o~;n~n~,~sltj::;~a~ ~~s~~~ ~~:~~~: d;m~ro~tr~~~m~l~ GRATIFICAÇÃO nificados, usando Ventre-Livre I 
r.a politica, o Brasil. dizemos, dade dos Apostolos. AUDICIONAL 
está incontestavelmente fadado Por decreto do sr. cornnel go o". vas, O~ Sóu Purgativos, os ,Pó s Pur

para grandes surtos de progress·)\ S~t1.'H.l SYl)hilitiea vcrnad~r do Est~do, foi aberto Eslomago SujO! gativos. os Xaropes Pu.·gativos, as 
e para se tornar uma das pode- O sr. JOSé Victorino de Oli- o creduo especial de 111$600 Capsulas Purgativas, as 1filnturM, 
rosas naçúes da terra. veira, residente e:r. MUrlCY.-Aia. \ para pagamento a contlr de 10 Um Perigo! rastiihas e ?ituliis P-ü.g-ati;-;as, s..!;g

Que falta, então, ao nosso paiz g{'as, t1eclara em carta de 19 de de Jan~ir::> do corren~e anno a de lodos violentos irritantes e, .com o 
para se encaminhar nessa marcha Maio de 1913, que S6 curou de Abnl findo, da gratificação ad· A's vezes, sem saber porque, ncís 

iempo, fa z.em peorar os [)Qen1rs. inde desenvolvimento das suas sarna syphilitica com o Elixir de dicional de 10 '1. a que faI j:.ts o nos sentimos de repente- muito ;IICOI11
f1allll1lamto c causando-Grande Mal 305

~~~~~;n:n:~~~~:~Sa :iq~~~aSest~ ~:g~f!~as~~eir~~rm. Chim. João , ~~~~~Ior aposenladn Manoel Ta' ltlIodados e indispos to~, com Mole};! e 
illtestinos, Eslomago e Figa(fo:;!

lUande Abatimento Gemi, com Mal Ventre·Livre é um Vigorfi.zadDtde~~:d~a:;a unico Ibe eslá fal· ~~míD~Uimân~,aiiilt- Estar em todo o corpo c Prt;>g"u;ç;l 
Especial das Camadas Mustt::Utares 

tando é o patriotismo be:n com~ m: ~ para fazer qualquer Esforço. até Dô· 
dos ;niestinos e exerce uma aa;.ãa

tes e peso no Estomag-o. na Cabeça t;> 
muito salutar sobre a MucosattdG b 

no emfhn vontadepr~~~~d~~~d~~;:~':::~~~~'erdado I~ Na-o comprem ""'I- Ventre, sem nem 
a mOCIdade pelo trabalho e exem- !omago e FUllcções 80 F~ 

eoragem nenhuma de trabalhar !plo dos nossos estadistas: pelos Por esta razão Ventre-Livreliaz:scm. 
~mpre que estas Perlurb:u;i}es.Ieaders· da politica nacional. pre Muito hem a lodos os Doentesl 


pelos chefes de familias, pelo lI:i: artigos de inverno sem ver o sor_ apparecem assim de repcn1e. :1 ])t':>. 

Use Ventre-LivretQt<le os·.;resultad9s

magisferie, e. sobretudo. pelas ~ ~ soa deve ter logo certeza de que o seu serão explendidos e garantidos!carmhOSiS mães. preparando 3S -1- ~ Estomago ~ intestil10s estão lHll ito 
gerações fu'uras para fa,erem tlmento colossal recebido pe:Jla Tem Gosto Muito Bom!

Sujos e Cheios de Materias I'Lltrida ;.,deste glgante uma poderosa na· 
e Toxicas, e neste mesmo dia comece Não Esqueça Nuaca: 
a usar Ventre·L1vre meia hora antes 

e5iperançosa mOCidade braSileira. ~ g, Q. do Almoço e do Jantar, para evitar que Ventre-Livre Não é l'urgalIte I 
sirvam os cOfiselhos aCIma trans- L, 
criplos. Que nos s1lo dado~ pelol ""ftYftYnr~nnnWf1rg'l'Dm~
eminente homem de E"ado, de _ _ cH.~"_'"_·H, ",.. "" , H"' .. "HBHH'1' Lie. -elo D. N. de S. P. sob n. 53 
Incent.vo para o trabalho fecundo C E d INt rg' a _ _ I'__=-_:-___'~=::-__=------=-

c'Ot~;:;~(:. meus.caros patfIClOs, ~ li Ra·lnh~ d~ Moda 

peta crandeza do Bras"l om a .mpresa o o as re I IO.S S COMPANHIA .JI.1.f d 'T 'l. 1+ 
Esposas-mlle., de;xa. um pou· LI XO Tem t,do grande brolhanll.mo, I n J ao ega ri.í.l una Ivrs 

co de lado os exaggerarda moda . [ as novenas dúmês de Mapa que GIORDANINO A C . 
e dedical·v?s. de corpo e alma .~ Co~tSa 

dq
~~~~~~~;e d~e rU:e ~~~~~ estão sendo ~ezadas na Igreja de arr~cado~anad~~~or~~~~~a ;~I~a~ 

educaçao CIVlca dessas ereancI' r li ha maii de uma Santo A:ltomo. Deve embarcar amanha, no 38:480'835, sendo em ouro Resposta a uma carta 
nn..l.s. frutos das vossas estra- oça o xO'. - RIO Grande, com destino a est3 . $ • anonyma.
nhas, e que v:i:o ser os futuros semana, n110 passa po~ ali. . No salao de conferencias da Capital, a excellenle Companhia 21 :442 861e em papel. . . •• .! ph1l8811pllla .ccol~f8ta.. 
homens de amanhã; insinai-Ihes As laias, cllntendo hxo, vlve~ ICathedral, reunem-se, hoie, às ItaJlana de Operetas Olordanino, 17~371~97té h . d Por \!ntre 08 penadae di:dorme!l' J"l 

no es irito o santo alnor da Pa- na rua. esperandO. debalde, pe a 19,30 horas. os membros da ue ret~nde estrear a ui com e a oJe arreca ou: ., ruJes que qllshram a~ ondas em ' t-
t' I P passagem do encarregado do Congregação Mariana de N. $. q P .. d r d q t 50:850~162, e em Jlgual perlodo f()1iI de branoa 8f1pUm"-, sinto evoh' 
na. . . serviço naquelJa zona. do Desterro. a annu~cla a e 10 a opere ~ do anDO pass~do 39:870$404, h~- o oantioo da.:lurity I
P~iS ~e famlllJ. memb~os. d.a O que é peior que é ~ue o car- • Pra!!qu~ta., composição do gran vendo uma dlfferença para tmaiS As andorinhas, voanuo. vllAU'!r, 

maglsteflo. secunda! na mhml- roceiro passa pela rua General de ma.estro Pranz Lehar. de 10:979"758. om busca de lenitivo para SCUR f . 
dade do lar a acção beneflca das Bittencourt e 0:10 ha meio de o Casamentos a realizar' se na A Imprensa tem lecido I)S __ lLiubos foram apanhadll8 d. mllmn•. 
vossas esposas no trabalho de f b' J a Ma'Df Cosia cathedral. maiores elogIos em torno dessa C d b t to pan8erem mensageira..<! não ... i
educaç~o dos vossos filhos, na az~r su Ir ru d rJ ·r I li: Adalberto da Silva Fortes e beIJa opereta, que tanto successo reanças cora as e ro IoIS as de quem I vieram-mo trllzer 1l.D \ 

Inslruçao civica dos vossos dis' e~oo'la~Os grt;Ja e:i tX~~ ~~ifas Lytlia Pedra Pires; Vlrgilio JOSé alcançou ultimamente nas cultas SãO :s que loma~l EmtUI~~ d.: D~ta m\1l1ica~, Ili\O de harmonia, Dléi 
cipu!os, tnUisformando 'os em x IrO ., e aç ou r da Rocha Junloí c Ondina V~~ piateas do vizinho Estado do Rio COI, como um a men f) 001 !nm de. voesl!'.!.. . . . 
homens. em cldadd:os capazes de boccas. . nela Rasteiro; Erlco José de Grande. co as refeiçOes• .A. prova disso A trll~h&, de OCCtl.1tlStn, synthebl:"\ 
fazerem do nosso amado Brasil Mas o homem fmge de slIrdo Sousa e Carolina Galllcholl ; Aba-se exposlo na cUvrarl& eSl4 no grande numero de crean- os ptinClpae.oonbeClf!lc~tollbutna r· ( "-I 

~ -". - e vae passando-., O N' h M' VI> _ c ças fi adultos, que a tomaram. e e prescrutlt a pRrt,ellltlma ou ..1( 

um a gf<tnde fil1'-;<lO, ta:o glande e Aqui fica, porém, a reclamação, .?stav? tebu r e. arIa ~sco Moderna- ,:I Praça 15 de No- atlestam esta verdade pelas suastculta dMl OOU8..'\S por llUl metbo': ., 
tão p<:derosa quantl) o. é pela que esperamos seja attendida. VI,. GUlI~e~me Kersten e Helena vem~ro, o quadro contendo as boas cores e robustez. I~pooial e anlllogioo. A pbilosophl:\
vastld~o do seu t7rret~)fIo e das Telx~lra. NeIS0!1 do Llvrament~ locnlldades para as 7 recita., d~- Chamamos atlençao para o :OC~n.I~8ta abl'angc 8ci.e~cia~ 30 itv.lt I 

suas IncomparavelS riquezas! ~!V..Y.@J$~'~'«~~ CoutlOhoeManaExaltlnaMeylr, vendo toda., 8S pessoas que Já Id d t '.0I9noID3naturae8,reil{'lõeseRrtcel. . . 
Homens de Estado, ·Ieadrs· ~ Hi!.;.@. ~ ~..- ~~'" IManoel Felisblno Simas e Apo- lomaram asslgnaturas, compare- no~o i rI agr~n e q~e. co~ e~ Nlo p08lJO desorever todo. a yerd. 

da politica nacional. compenetrai· ~ AORI MENSURA lonia Poli. r:er áquella casa afim de esco- ma s mu 8 o tO que OIS VI ro de, porque toda vedada não pM 1 

VOS do vosso dever de educar D" õ· - d õ ....:-- _.. Iherem dellnflivamente OS loga- pequenos e cus a menos em proa ser de8v.•~d~d;l,d3 parA nqneUea qa.,) 
este povo. esta mocidade no ver- @; •iVIS . CS'. e.m.arcaç es, ~ NOMEAÇ.lO res numl;'rados. . porçlo. não se UllClarnm ~a verdAde. 
dt'ldeiro amor da patria, pelos ~~ vt~totla~ jUdlCl~efl ou a - ~ Para exercer o carlo de es- Reina, por este motivo. enlre Professor Ernesto Uento 
vossos exemplos, pelos vossos mtgavels, prO]ecto3 {) ~ cripturarlo da Agencia do 88 dis- 08 apreciadores da 180 boa mu- 'EXONERACÃO - 
gestos de..homens publicos de l@l orçamentos dE' constru(}o ~ tricto do Commíssariado Geral sica, grande animação sendo de A pedido. foi exonerado do VENDE-S.E 
responsabilIdade:! [I ções civis executa com ~ do Estado, foi nomeado o .sr, prever o completo ~x.lto . que al- ca.rao de fiscal dos serviços de Uma prateleira grande para fa ..
E~ f,im, traba!.bemo!S todos nós esmero e r~pidez o eng @) ROdolpho Momm. c.&n.;ará aqui a C.ompznhla. mineraçlo Junto li Conferencia zendas. dois bolcões, qua!~o. Cf· 

brasileirOS peJa mgenaração dos ' 11,) == . _ _ Brasileira Carbonifera de Ara~ trados para fa.rdos, duas dlvl~õe > 
".ossoscostumes, pelo en~rande. geographo. , ~ . A sc.rte chega quando n20 se ~~I:HiJ~~~ ra;1gu~, o sr. Osny Cerqueira para escrlptono. uma escre~?~JO'I,t 
cimento desta grande Patela l BAI~THAZAR DE SOUZA espera pague o seu coupon da . ~ .. . . ~ LIma. -. e. bancC', uma mesa para e~c~PtQ-I 

Brasil am~d() quem escreve Floriano olis Empraa:. Ontherlnenec de Bor- ~ "flft"'UTlVft P!ftl ft ell"-"~ & __ ~~'a ~~c~j:d~s~brfr~ra copia OI e 
~stas desc~londas linha., estando P tel08 Umltada, que recebe alê !'J ~~rul\II U IIIIIIJ IlIlllWU.~ . . -QUEM ACHOUl Preço de Oooaslão 

Jà no ultImo quartel da Vida, ~ lodia 20 de cada mes. 13. . E I"> . Rua Conselheiro Malra; 72 


::,aa~e~~d,,:à :ui: c~:'.:n~!z~~h~St~~ . . .. . , GDM~AT& J. 8YPBILIS Gr~~~d~~'':r. ~~sd:'t~d~:J~:Su~ 

poder. conquistado ã força do A.~ - ·*O*O"'O, ~ "" . . annel de ouro com \Am brilhante ,
~C*O*C · · Festa da Cruz 
trabalho do. teu. fithc., mas, eom -~ ~ TOMAE SEMPRE O c uma porula. ' No distrieto dos Coqueiros ter~i EUBIOL Ios .olhos d'alma, c"m os olhos d. a . ~ . DR MED · D MOELL.M. ANN 0•••111<8-'0 bom li pes.oa Que logar, amanh~.. e. domingo a resti
fé IDQuebranta'/el a ver que nao •• , . . ,>~ . o entregar li gerencla do HOle! vldade da V~r~ Cru~. / 
multo remntamenteJ serás grandc,. F 1 F d . ·d G . b · .P AI . Moura. . Amanha, ha"l'erá novena efogor,. 
e respeitado no convlv.lo dã!i"' ormado pe as aculda es · e . ene ra e orto egr Conservador do sangue __ Domingo, ás 10 horas, haverl. 

arand a i aJidades p I o ..., A' ve .da em todR8 8H E' J PI 4 misaa canlada com aerm:Io aue~ n~ co..n . eoam"," r Cltnlea medica-via8 urInarIas h ~ I d na rui 020 nlo n; on· EvangelhO lelllodeprendAs era-
e pelo clvis~o dos .teus di1ectos . P Bnnac i" e ro- de se deve pagar 4IB mensallda· 5(os de arílflclo e li Urde noven,.. 
filho,t .'. Consultorio: Rua 1030 Plnlo n' 13 (sobrado), das 9.11 e 3-f) A D ·rf.'tt p' b . 2891 " dea da Bmpren Cathar1neose 4e Todos esse' 8etos ser'o Ibrilhbn. ppr. • • . . .0 D ri 8,,&eI01 Lhalbd., todol OI me- tldOI pela ltanda rDDslcal AlDor ' .I'JIaloFerr.lr••I ~. ___...."odl.20. Arte, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:I'JIaloFerr.lr
http:convlv.lo
http:NOMEA�.lO
http:brolhanll.mo
http:Incent.vo
http:extraordmarl.as


~- -, .... ~ ... j'i\ensá.lidadg :Rs. 2$500 . Os militares cama as civis... 
~~~':::::". ~,';,)__ ..... _ " .' t ~ - t ' Sociedade (Jommerclal de Sorteios Iproclamam 88 lIleXCedlvel8 qualldl\I 


-DE- \~:it: ~~n~~eS~?r~~~t~::t:~~:;~:: 
'11. PEREIRA LOUREIRO : ~:~~i~'~~:r:~!ái:~l~E:~~;~t~~ 

_ • pltiio Jader de Carvalho, muibs~lmo 
8éde SOCIal Rua dos Alldradas u. 427. Tdepb n. 4631 \conhecido em todo o paiz, pOIS e UTU 

auto Endereço Telegraphico e PboDographleo: doa belloa ornamentos dJ glorIoi!"
SORTEIOS. Caixa postal D. 256. Registrada Enrcito Nacional. 

na Junta Commercial, flscaUsada pelo Vejamos 0li__edlase o referldomi· 
Governo Federal. Carta Patente n, 1 htar emC9.rtn enderaçadaao pharma-

Resultado do 16' sorteio da "serie Pereira Loureiro" realizado ('eutlco Sou,;a Soares: 
em 27 de Abnl de 1925. .Saudaçõcs. - Ao reHir:.r-mc das:" 

TITULOS PREMIADOS til- cidade, pa.ra onde vim em Agos
9;535 5:000w00 to do anuo findo, com li. minha sau
9_&36 2:000$000 de 6erjamente alterada, cumpro o gra
9.537 1:000$000 to dever de declarar-vos que me cu

, 9.538 5OOiJOOO rei fazendo uso do vosso maravilho 
9.539 400$000 80 LUESOL. 
9.~40 800$000 Com muita satisfacção e affecto~. 
li,541 250$000 -NI!.8 iiulia5 deste vali{jiji55imo do

~:~:~;\ 9.552 de iOO$OOO "= ~~~::~~ ~;~:"~~:::':':,':'ir~~~~~~(tO)
9.553 á 9.564 (12) de 50$000 ~eooo do illuatre capitãO )ader ne Ca(Vn· 
9,565 á 9.614 (50) ae 25$000 \ I : .. 00$000 lho, que enconlroll no LueMol um le-

Ig.~~~ ~ ~~:~l! (1~l J: 19:: ~~= ~!li;e:tft~~~~oo: s;id:.male ., ~elltmdo· 
lI.! 15 à lS.; 14 (2000) de 2$500 5:000$000 Ql1e melhor prúviI. do vnlor de tão4:850$ 

POSTOVAGÃO S. PAULO 3,580 premios no valor total de Bs. 2~5~\$õOO eXE~~~~e~~~,ur:!~'~~~'OIl ontros SUl'· 
\'Cl m partida electrica e rodas IemP~Bt~eAI'iI~fo 2~e ~~25~bril de 192:'-011' sorteio serà realizadO âT:~~c~::lll,I)~~~ofo~::n:~~f'~:J::~ 

I 
df'smontav('is, mai~ 600$00u AntoD~O Tavares Leiria PrinlO por toda. parte, de llUla maneIra ver-

FIscal do Governo Federal tiginoss. 
Esta SE'RIE e a unica no PAIZ que distribue 3.580 premias Usar o Llle~f)l ê ir fi') f'Ill'on tro da 

mensacs, no. valor de Rs 'l!:500$OOO, pela .infima quantia de 2$500 ~!B.llde, é prl"ferir fJ melhor, é emprc
tambem por mez.. e é a unlca que nao receIa confronto com as suas gar bem -o dinhei ro, é premiar o me
congen~res, por 15S0 que o seu regulamento tem por base a SERIE- r~ to, ê ser pratico, ~ ter amor á vida 1 

Ut1) cot)dU;5ir-vos-á DA"DK IApp. pelo D. N. S. P., em 4-12·
. NOTA-Em Florianopolis foram sorteados os prestamistas se- 917~ .,{ob " 11, 335. (2 

aos campos. áS cidades, gumle" I - 
toni~z~~rêa~;afa~V~l'd:~!~ibai~~~~~~sel ~~d;:~l~~, dôs~!~vaN. t~= Preços de-Assuca1·às praias e aos bosques... ~~I~~~ ~:~m~coh~~rto Mello. Marcos Fernandes, Leopoldo Kramer, n.efiuaç~A a va,po!' 

Prospectos e mais informações 'd':. Ae::~Ji~oJ~~ LlNO ~EONCINI 
ral á ['na COllf'elheiro D-Iafra n . 33 (Sobrado), onde 08 Flrs. 5 - Rua Trajano-5

COllsultP o a~'l'lll e f'qrd luais proxhno, ~Óed:,a:~.:a8mde~~erão sellar as suas Caderne~8 até o dia Tcleg. Refinação----Telephone 59 

S0bre o piano FGrd J...: Fa gamentos SeruanaeA Qn~~;le~1 ~Ôc~ lal'rObF 
progrrstl'J. Primeira I90$QGOI23i5U01 1 $660 ~. 

Terceira 86.000: 22$500 1$580 

Quarta 8~$OOO.21~5 1$520 

Cryslai 89$000123,0 1$620 

----------,--------
COndições de venda 

Contra 5<'iqUt;> a 30 dld ou com 
2 0\0 de dcsc:)!110 desde que as 
facluras sejam liquidadas ate o 
dia 5 de c<lrla me!.. 

Em I'; de MéH\O úe 1925.1000.""0000 ooooO@~~oooo 
ii Licen~a n. 511 de 26 de Março de 1906 I Tinturaria Chimica 
.. A gratidão de um pae extremoso G Rua ,JUãl) Pinto, 3.1'I A alegr:a de ver r3p rlamen!e restabelecida minlj3 que- O A af3m:l'!;i -Cnturó"lria Chimica9' rida filhinha. dita-me o voto de sincera gratidão que neste G casa especiali sta nesse ~eneru. 

trabalhando CO/l1 material de la. 
., di~~e~~~h~~fg~!a~~::~~~~~;a;br~~;:tte~ed~Osd~~i~n~ç~~~e- D qualidarlc reect'li, lo directame.'l'\! 
" Acllava-se eila furtemente atacada d~ tmaz ?rOnchlt~J D da Alemanha, R·ar:mte perfeição t!ru
li tosifindo li dl!.f pena, nao podendo à nOIte dormIr qua.s." D todo equalquer serviço deste raií. quaddo em boa hora um amigo aconselhou-me a dar-lhe Ã !!lO_ 
- o ~Peitorai de Anzjco Peiucense-. Fazej-ü I: obter i";';lIi- - Altcnde chamado pl'lo Te1eplio

tado foram quasi du~ ceusas simultaneaa, C1ratissimo a G ne 3lI. 

esse maravilhoso peitoral, acon:;elhn vivamente a~s p.aes O A O PUBLICO 

di! familia a sempre ter em casa e usar loge' aos pnmelros A 
byroptoms de bronchite, tos~es, resfriadss, etc, o "Peitoral __ A Administracção tla Loteria do Estado de Santa Catharina leva 


. 

I

de A!1gico Pelot~nse~. O i'\EDICAMENTO ao cúnhecimento do publico, que a 23 de Junho do corrente anno, 

D::sClJlpem. mas é a mais santa das i!ratidi'iCs e das O "Iiilll<l:l.,V[úElAl CWA!l VlRTUIlt5 fará extrahir uma loteria extraord inaria em commcnNraçao a São 


__ alegriai d. c um pae ver o~ seu.s querido~ filhos curarlos THERAPEUTICA5 T~M Joã'}, com o premio, maior de 5t.O contos de reis, jogando este plano
i -... 
.... radicalmente de incommodos e solfr mentos. ODfRADO VíR[}.AJ)OR05 apenas com õ.OOO bIlhetes, 

4'1. Pelotas,25 de agosto de l!1'JO.-João Uolmbra R IMS. MlLA<;RES' Nao é desconhecida a grande procura da Loteria Catharinense em 
-- BarbOfm, '.'" . todo o Paiz. especialmente no Rio de Janeiro p São P.ulo, c como 

Conl,rmo 05" attestado UI. F. L. Ferre;ra de Arau- @ \, rlGADO ~ath:~~~~;e~. ~~~i:::a s~~sb~:~:d~sd~~;;; :~~r.,Ont/ a~l~~:d~~~;a:u~,f~ 
JO gjp;'IT~:'Xtj.;~:a)ÀNGICO PELOTT',NSE vende-se em O -4 ; . BEXIGA de evitar qUi a sorte vá para fora do EstadQ. 

todas as pha.rmacias e drogarias de todos o!> Estad08 do I ne"aHn/l:o )~~ . Os bilhetes são divididos em vigesimos, custando inteiro 240$000, 


!
I DROGA IA EDlJARD( C SE LI, q/~a/L ';'/:.t;. ~ meio 120SOOO. quarto 60rooo, decimo 24$000 o vigesimo 12$000. 


~r~~:kr_e~Er:;7~S~III: R . ). - r?pido e seguro como ou c~s::~~~:rc~~I::,h~~j~~~~~S ~~s s~~er~d<Port~e~ tl~~~~iib~.~~~~ 

G Em Curityba na Drogaria E~zel & Siegel, Minerva, André 6» dJJJo!venfe d05 CALCUL.DS rianopolis". Dep'lis da e).tracç:io serà remeU(da pelo correio a Lista 


! ~kr~a~Mc,~anl;;~li~~()& ~~'rne ~\:.~~:~~r~~~?P~~~:,~iode~ ! Da jCTERIClA. !?ffE(j!1ATIJI1Qgera~~~s :~~~~:is;e~tracções peçam prospectos, 
~ Lu.>:. J,) :,>é (;hri51o"am de O,-liveira, etc· Em 'Joinville: Hen- ;; ANTHRt7/SI10, GOrrA, nOlES. 
:OOÓ;ÕÔ~ÕOOOOOOOO«UJ@QOO TIAS OA PELJE E ECZEI1AS ------- .-----------.. 


.cOMO (UMINADOR DO' 


. A.CIDO URICO ' SENHORAS
CASA DAURA nõo"m rivol-['o ma;" A APN.ICAçlO CONSTANU DA

poderoso PlilLAOYNA 
A ronda em toda parte. - DistriRua João PInto n. 9 IMPOF!.se_ PARÃ-ATõlL~~ARA li BOAbuidores: F. Lins 6: Rosman. 

I 
HYOIDIE COMO O MELHOR 005 A.I'ITISEPTlCOS. 


Paulo, convida as . xcel\entissimas familias a fazer('m t!mâ visita no S. Pedro 89. e PRECISO NAO USAR NAS PROXIMIDAOES EPOCA

O prop.ictario da cCasa Daura. tendo regressado do Rio e S. 

DA 

teu estabelecimento afim de: admirarem o seu bello sortimento em -- MENSAL, ..or~~~E'E~~i~IÀ Di. f'}AE~~~sà~.QUALQUER 

Charmeuse, crEp2 marracain de seda. crepe setim, crepe da china, cr.f!- -- EM TODAS PHAAMAClA., I!. OJl.oeUJAI 
pon de seda Jersey, pal~a de g.ed~. seda '.avaver, tricoline de seda, : Uevolve..seol1lnhelro INFORMAÇOl!.S: CAIXA POSTAL 41:1_ Rialisas e listadas, para camisas e veshdos, zeflf, charmeuse de algodã() I 
em todas as cores, grande variedad~ de ,vai! e c~epes a phantasia, a nem fizer uso do ..PEITO~ LICeNÇA·N. 1015-0, N. S. P •• lt.12.23 


vl!lIudo de seda n<;lreado e lis,? arTJg,o ultIma novlda.e, gabardines, RALq ROUSSELET. e não alcan

case.miras e bengahnes de lã, 11sa e hsta.da, ~antas de .seda. COllosall ... .ar {} resultado deselado. Mais de 

sort.'mento de tapetes de velludo de seda. artigo :gypc1ano. Cambraia 15.000 pessoas completamente c u 


~~n~n~{otl~: :o~:r~~~~os~c~~o;s :~~~c~{~a~~~~rs~II~~rcsag;t. c~; [~~~~t:s~a~~UI~Wi~:~~od~:rPE~~Õ~
pulseiras de ~,dro ~ cellulold~, cC!"ares, Cintos, cabuchops, sç'mbn - RAL ROUSSELET. em todos os 

nhas ul~a..chlcs, nussangas, fiO mlsunga, ~ollas par~ vestido. fitas a casos de TOSSES, &8 dos mais 

phantasl8 gregas e apphcac;ões de seda. cmtas elastlcas para senho- "mlnentes MEOléos attestam ser 

ras,mallas evalisas. Calçados para senhora, artigo moderni~simo e ~ ..PEITORAL ROUSSELET. que 

muitos outros artigos. supera a todos. Leiam com auen.1 

Para Ilq111dar lr~~c~.f~~ij~ o G~EI'~'()RKtn~o~ 
~.~d~~~.rtd~;~Wu~: g~~~~:s'::r~ec~:fJ>°~o~e2~~~~ por 7$500. ~~~;~~Jtq'ue;e~uelh:SV~~ d~r~~ 


Esperamos pelo I' vapor um grande sortimento de astracam de seda, lucro na venda o que estragarà I 

Todos estes arHgos sorffreram o de:)conto de 20 010 vosso estornaga esperdlçando vos-


Não se enganem CASA DA:JRA .0 dInheiro. 

Rue. jOAa PInto n, 9' d/fs.~;I,íh,5; p. sob o n. 1(>5 
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http:lt.12.23
http:IMPOF!.se
http:CALCUL.DS


o ESTADo - Sexta·felrA, 8 de &\aio de 1925 

uardo Horn 

Santa 'Catb.arina 	 B rasil 


ox_@Matriz Florianopolis )E . . . . ~ . .... . , . ... C' " * F i'li-al-Lagllna 
CAIXAS POSTAES 39: E 40 O~. ~AIXA POSTAL ~.Q , 

. . ~ndereçQTeleg~aptücq ~". ·T e:q, 1 G .o ,.' ,
{}ODIGOS--A~- B.' C,5:1 EDi>;-RIBEIRO (Two' in on.), BORGES,~ MASCOTTl ,J PARTICULARE'S 

.~ (ommiss.!es- -'2of\sitnaqàes ~ 

IMPOR TAÇAO \ EX~ORTA9AO 

Vinhos, Sal, Fal"inlw de Trigo, I'hospllOrns, Azeites, Xar- Fal'inha de Mandioca, Polvilho, Tapioca, Arroz, Assucat'. 
que, Louças. F.,rr;\g'·ll '., A~,ucar, S~j'úiillJa' , :-ioda Canstica, Ca- ,Feijão, Banha, Café, Fl'llctas Verde~, Couros Sec(;(l~. C,~l''l ,i'Abe 
nella, Papel etc. eLt' IUlas, Crina Auimal, et.c. etc 

AGEi\TE- The '/'r,n;s (olllpany (Sou/h America) LiLJited: Pereira Carueiro li< C., Limititda (Compauhia COlUmerdo e 
J\aYeg'H;'ãQ): 1.I0\'(1 Ath11lIieo-S. A. de SegUl'Qs (SeguroslUaritimos e t.errestre'!'): 'I'fle Studellflkcl' COI1)()'I'alirm of AmericrJ. (uutomo 
reis S/IIc!e/Ja/;('1 ).' Waller li' C. (Material de loda especie l)ara extincç1io de ]ncendios. Machinas de de~illfeC(,'i\o Uayton); A. TitO/nas 
.\ C.. Pari" (Alltoml)"ei~ /)el(1l101/e); (ompal1hia Usinas Nacwnaes; tompanhía de Nnve.fJ(J,~·ií() "Ken Steamship COIII1)lHIY. Inc. (New 
York): Americ(//t Sf;>wl/ship Arrllcy Company; Companhias Pl'ancezas de Navegação "Charge!!,.s Rénnis" e "Sud Atlllntiqlte"." 

A~~entes 'eUl tOflas as principaes cidades (lo lllllndo 

Fort~ rtsfriado CLUB ExtELSIOR ~~~O]REÓSÕFADO-1-~  o VInho Creo:iou.t!o :Ol"
Rio de J, ne irc, ~O de julho de 1919, SERIE LIBERAL o ~ tl.ll,s:a " que aolfre. pllthl-


IlJnl(l~. 8111·~. Yin.a Sil\'cil'a & j:UhOR, J, J. Recena & Cla, Limitada , ~~~~d!:~m~~ê:O!~~ 

..elro t:t:l.u; cur-,ondo fadlRio de Janeiro Ca.pHal 300:000$000 	 c:&lmeote as Wollc:hites cJuv. 
clCt4 e -.sthmatic:u.; e reor.Pela presf""n tc, cumpro O (~ ever de ihes communi·· ~õo5 premtospormez...óo:ooo$ooo pOl' 5$oou 'Inluudo • econouUa, Cuia 
1'0,. aJ<ceDI,) d.. tr.~1hoe, 

(;..tr ue tiabaiha r. '!o c: m ~erviço udc d;lS nhr~s de Ipa· l)eSdem~!~~~tdOad~~ !::!a ~~ 8~~~O~~:~~~nr!'l:~~:,al das 	 quer h:neUectaa.. quer la&
wrlles. '; ' nema, fui accoIT.mettido de urr. forte resfriaao que me nccrescido do juro de 10 010 Os ladl..lduos u<!llrut'" 
.tcos, o. DC'",OS01I. OI! ....,,!acou sobretdo J :" ry: ;fê. 	 Total devolvido Rs. 485:000$000 
::;~. ·uoch{.'j~hl~Mer"."::'-: JPois 0eI!1 ; 2( :) f"I ..,cli ,;:.du pdo St. U digno auxil iar Sr Resultado do Sorteiu I 

112rr" F. de Mello. usei, apee,," uma garrafa do se l'ealisndo em ~6 d.e Marco de 1925 !!~':;r!IC~~~!:=:a~ I 
que IC'c:usam tUl.res Qal e_ 

e peitos, en~lltfa_ 
rio lambem ao referido VI. 
ftbo, >I.nI. rr-çutltulztle d .. 

preparado 	 Num.ero oontempla.do 40.0aS tas nos 

VJ [li HO CHEOSOTADO No, 40T~~810. contemplado. pe lo novu PlarO:'OOO~OOO' p!lmeb. ordenl, AU,mettta.a. 


restabelecendo-m" í r;teiramenl~, lendo vc!tado ao meu No, 40.029 2:00C$000 I ~li~~~-:=:~ 1:J~ 

.. cr~dnh... 

Na con• .de~ça ft __ 
Ietlu liudaa, no rutfo •

primitivo estado 	 No, 40,030 1:000$000 I 
Para provar. Dl,""a immotredoura gratidão,envio. No, 40.031 	 500$000 i (u.quen que •• m...i.illtl. 

4epub d"lIM, o Vinho Crt-olhes minha photog raphia. "uto risan do a sua pub!ioidade Nos. 40.032 a 40,034 (3) 400$000 1:200$000 ' 

Peço venia par:, me firmar. NNoB' 40,035 .. 40,040 (6) 200$000 l:200:a;OOú 
 :~~a.~:ll:!I:.~J:::-e 

ltIi~de. o VInho CI'.o.llt... os 40,04; .. 40,055 (15) 100$000 l:()úO$OOO 	 do nlo Ui::;e dieta; 10 co.. 
nulo, edge UQ11. .Um••ta~Firma recol~~c~áV [;8, a~~~.t~l~~o~~~idO NNoOs8.,· 40,056 a 40.155 (100) 50$00\' ó:OOOI$OOu 	 çlo forte e :!Il::u:~~lC1Qta. 

40.156 a 40.535 (380) 20$000 7:600$000 
Bmprega40 coar allce"....r 


~ii~llliiliilliiiii~ Nos. 40,536 a 42,535 (2000) 10$000 20:000$800 Da. I.guines. mole.lia.:

2508 premJo8 DO rator total de Us. &0:000$000 

PO~TO ALEGRE, 26 DE Março DE 1925. i 	 i:?;~=~~t~.a~'::!: 
I 	 C&talrll.o t"I1__• RNkl·J. J. RECENA & Cia., limitada- Antonio Tavares Leirla PrimO 

U M 	 Fiscal dI) Guvernu F'edfwaJ. ! =::. ~~:~tlrJ::~~lID~::.'t 
ATTENCf1ÃO 

A Lista contendo todos os titulos contemplados por ordem de 
localidades acha-!\c oi disposição dos interessados em nosso escripto· I?H:~~O:êSI~~~ ~~~~:~IAS 
rio. O proximo sorteio da Serie Liberal (Novo plano) será reallsado ---.-- ,
no Elia 25 de Abri!.1\~~TIGAL Escriptorio·geral, Rua João Pinto, .5 B- Caixa 	 ~"".I,;.~"BIilI 

_0........-  !'ostal n. 8. Agente-geral: Arthur Naglh Nahas 

AVJSO- Communicamos aos nossos prestamistas que não noS: rl!s

pODaa.8. ....TI. 8 ....PJlJLITIa. 	 ponsabilisamos pelas faltas dos nossos cobradores, devendo 

por isso, quando não procilrados,effectllarem seus pagamentos 

~m nosso escriptorio. 


NOTA- De accordo com a nova lei em vigor, desde Janeiro de 1920, 
todos os premias soffrem o desconto de 10010 para pag<lllll!n
to do imposto respectivo. 

MaIs informações na séde li. 
168-Y{ua Y'{iÔ<;lhuGlo-168 
.~ndeTl'ço teJographlco R:t~CENA-t8LIa PORta' D. 84 

Tele~one 1086, Central 
POH'l'O--ALF-GRE 

B. ROSA &EILiI'õS·del-lo-IOO3 
t "" ''''. ' 

• ".' FUNOIÇAo D'E TYPOS • " • " " " DEPOSITODE ' PAPEI8 * * * 
STEREOir jt'PIA E GALVANOTYPIA PARA AS ART Ê'S ,GRAPHICA$ 
DEPOSito, DE MACI;1INAS E FABRICA D~CAítrêES" DÉVISITJI.;
MATERIAES PARA TYPOGRÂPHIA: CpMMERC IÁESE MEMORANOUN-W 

. , 
IMPORTAÇAo DIRECTA 

67, RUA LAVRADlO, 67 '.L."~ !C."T,.... " ... 
"'0 DE ....ANIE'._c:a . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:oontempla.do


f i
,li 

' O E8TADO':'-SexIlí4eira; 8 de Maio de 1925 
~\ ! •. I&JD4A au 4W;" /1;,
,ti, 
\~; : ~~~~{~~eli~~~:Ier~f d:?~?t~E' I VIda SocIal ' \ ~MAS P~AMIU~Al4S DÍYer~ões A C~ee~~ast~ã~Sã'o. 

<, 	 >" -DE-" oi I " Fazendas por Ataca- I 1 ' I Rectbemo. a ••gulOl< ca rta ' 

\" J PEREIl':tA LOU<DE"IRO'I ' .. " do -FabrlcaspcOPl-las ÉtiJum~ e:n~:C!~~-a:~.áS 7,30 ~~~a':io~~' Redactorc10 Jor.nal .0 
• . - _" . _ ~"\i ~ . . .' Fa.zem a~JI~~,, }I~Je: . , ~ . C~mmunlto a esla praça e ás do horas, em beneficio do valoroso E' realmente Irlste vêr-se o 

S 'd S ' I R d 1 d 42" T I h ' "; '4' 31 Snrl: FeliCidade POrtoi esposa illtrnor do Estado, com quem ten- Clab -Avahy. lera deseorolado . - ' 
f' e oela ua os AD( 1~ a.s n. 1,- e el? . D. 6 'do sr. Juvenal Porlo. ":'üigilôLge;;' h~, transiiJcçOes, qu.e trans,f,éri a hole pela 3' vêz O bello litro em cempleto abandono em qu~ se 
aut.-Endereço Te1egraphlCo e Phonogl'aphlCo: S0R- rénte do nosso .collega ..O Tem;', mmh,3 filiai de Flo.r.an,oPQlh,~ situa·' 9 actos, ..O Preço do Luxo' . encontra ·a,. capelJ.a de S· Sebas-
TEIOS-Caixa. ,Postal n. 2õ6-Registrada na Junta po", . ~ . • .l ,,'; da." A: Rua çonselh~lro 1,!afra, n,: ?2 RBt20 a"Aunclados para hreve, ti.lo. onde Já não se ouve bater o 

Co.mme,l"ciaI, fiscalisada pelo Governo F ederal SrtlUJ: AdeUna Paladino, H~I~ &~~~c~u_~!~ r,d:rí~~'!1:~t:o d~~~ ~s fil~.•Re~nerado a :ruque"por ~~;;asn:~s ~~oml::6;~~ r~zar~se 
Carta Patente D_ 1 " , nctRa'!1'-p,s.~e " B~ancil ~l,!m. < """' I '~ diante. todo. os1meus negqcios o:r~!lSlll~il~ ~~g:~r::ri:s ~g::is .T\!nfii»nóiadoqu€' 'Jssõ co-

Resultado do 21' Sorteio da serie.l'LOURE,lRO". realisado em 28 So,: OCr, MII,uel d"e i:\,l6uQller- ~ara os Estados de _~anta Ca.tha- outros filrnd de valor. , " rne,çou , a dar-se depois que 'foi 
de Abril de 1925. . que, ry ape a_ . rlna e do Paranã, sUjeitos á mmha ...... publicad m I) I ' t lo 

TITULOS PREIUIADOS Jovens: V(ctor Rosa e Aroal- r~ferid_ã ' fi1lal de Corltl.ba: . P t Ch' muito dig9nó ~ hontaa~nceTeh ~e _ . 
17,.55 lO;()()()${)()()' do V. de Castro. Pedmdo aos meus dtst.nctosfre·" on O IC _ ' . _o , e ou 
li.iS;; 2:()()O$OOO ':..-. guezese amigos de tomarem .nola ,-Mme. de la Pommraye .. , I: 8 relro da acloal Commlss.1Io, que
17.15, 2:000$000 Octavie Oliveira do meu endereço em Coritiba. solj. fllm em 6 aetos, que serà desenro- rendo demonstrar, a todos que 
17.758 1:000$000 Por motivo",hoie, da passagem ICito-lbes ,tambem a cO!1tinuação e lado em u'!l" uuica .essão hoje, contrlbu.em cum suas eSI!0rtulas, 
17.75~ . 1:9OOSooo do seu anniversario' nalaJicto o Ipre_ferencla de suas compras de no Ponto Chlc_ onde se encontra depositado . o 
17.760 17,764 (5) de 5OOWOO 2:5OO$OQO sr. Octavlo Oliv~lra, sub dlre~tor teCidos nacloriaes. . de_ 81f(üdã~ de 	 st!do das fe~tas . . _ 
17.765 1"':.769 (5) de 4ooSOOO 2:000t000 da-ContabUldade,do Thesõuro,do que possuo exclUSivas especlaU- Variedades Pelo refendo balancet~, venfi

g:~g ~~:fa: ( {g~ ~~ ~~~ ~~t~ tstndo~ teve- coccasiao de ver da~:~~ro ainda que 05 meus ami- . ~eprise do fill,D e!" S partes ~~-~~o~:c~n:fh:o~t~~~:~~on: " 
17.785 17.834 ;50) de 50$000 2:500$000 como e estimado na Reparti- gc,s e f. eguezes ·desta zona. aco- IObtulado -Sexosmhmgos_, Id . d 2-361"550 
1'i,S330 18.3R4 í5l.)()) de 2O$COO lO:OCOSOOú Çao em que serve, A entrllda }bam o meu viajante Soro CtHar __ ~a o e '. ~ ,corres"on
18.335 19.334 (j()()o) de lo.~ 10:000$000 o annlversariante, no Tt..esouro d' Assupção, com a sua costuma- Cl'e(Uto Mutuo dente ao penado de 20 de Junho 
19,335 '1 1.334 (2000) de 5SOOO 1O:()(}()$O()J do Estadp, os leus collegas o' da bl?ncvo!encia, proporcionando- " • de 1922 a 20 (!e Janeiro do cor

_____ receberam ,carinhosamente con- lhe suas gratas encommendas. . . Predu~l rente anno. Que e exclusivamente. 
35R() premios no valor total de Rs. 55:000$000 duzlndo ~ mesa onde ir;balha, A minha ,filiai de ~oritiba, está Na vltru1.e da Casa Commerclsl reservado ,para as obras de re R 

Porto Alegre, 28 de Abril de 1925. a qual se achava ornamentado appa~elh~da .a serVIl-os com toda do sr; Fehppe Dama. acham-se construcção da Capella_ 
A ntoni~i~c~r:~õo~:;~~iFer:!rlO com fiôres. 8~Ohcitttdei' Independente de pos- ~~~~st~s drt~S pequ~n~sJ'h~togra- Consta lambem do mesmo ba

2~' Sorteio será realisado em 29 de Maio de 1925_ esta SERIE . O ar, ~r. Victor Ko~der, :>or i!'~~i~~ sP:r~~~~~c~~~t~~)me~~~ s.a ICr'edftouM~~o~~~é~~I,adOmg~~i ~a:cet~ a quantia de 7:000$000: 
f a unicl. no Paiz. que distribue 3.580 premios mensaes no valor de lRtermed.1O du seu auxiliar, mano tida reputação em todo o Brasil_ fIgura como premiado o sr. 10llé pOSlta.da em mãos d~ l:iuas ~es 
Rs. 55:,JorSOOO, pela infima quantid de Rs. 5iúbo. tambem por mez, dou feliCitar ao estimado annl· Antecipando-lhes meus aonde. Vidal prestamista residente na Trin- ~oas ~enas e.altamente qua..lillca· 
e e a unica que nãO receia confronto com as suas con~eneres. por versarianle, cimentos, coHoco-me inteiramente dade. . as, as qU :llS a comm1ss,al? e~-
isso 	 que o Seu Regulamento tem por base a SE~IEDADE_ ã sua disposição, inclusive no Rio pera recebel'a para dar IOICIO_ as 

NOTA: Em Fl,}rianopolis foram sorteados os prestamistas se- HAHIL!TAÇAO delJaneiro. Rua Mar~chaU"'lorian6Margarida Lopes de. obras. Portanto, estas duas tm
guintes: Estãe-se hab:litando para ca- Peixoto, n' 118, onde e~tá inl:>talia- _ portancias perfazem a q!.lantia de 

João j o\-e d(lS R.ei~. Joao AnderS :Hl, Olivia Luz, 'ntaJ Correia sar o sr. Nelson do Livramento da a casa matriz. Almeida 9:361$550, fóra os respectivos 
de Amorim, Qli vio J. de Amorim, Emigdio Amorim, Annita Cardoso, Coutinho e srta. Maria Izaltina Florianopolis,8 de MaIO de 192õ ~s 14 horas do domingo passado juro~, .dando perfeital?enle para 
.Tulia Souza. Bruno Schlemper, Cat~arina Carolina, Honoria B. da Meyer. p. P- R· B, Orant dClxou o Rio de Janeiro a bordo Io il1lclo das promettldas obras. 
Costa. Arlindo Gandin, João e julleta, Palmyra Bom, e Jandira .f.fme SOJ.EIt do ,Poconé. com destino á Eu.ro- Sabe·se tambem QlIe já existe 
Cú~ta. . . . .. CA~Ai\IENT()S - pÁ a ~milJente ~eclamadora patri- em caixa a quantia de trezentos 

Pr(lspect.os e mai s Informações 110 escnptono da AR"encI~ Geral á Reallza 'se hoje o enlace ma- Declaração ela &fIta. Marganda Lopesde AI- e tanto mil rllis, que é destinada 
:~~à"~Os~il~;C~~I~~\l~!~ae;;e;;s ~~~h~a~j~) ~ó'~ee O~a~~síl1el~restamlstas de' trimonial · sr. Francisco Rodri- Aviso aos meus freguezes desta ~e!da, que_l1.0r duas vezes nos á compra de um novo sino, quan

gues d'ls Santos, com a srta . 01- praça e do inferior do Estado, d~ ~,sl_tfou. dehçlan~o-l1l?s com a~.su.as tia esta que só será entregue 
O pescado ga Madeira Nevcs, filha do sr. que, de commum accordo com o CCI as magistrais e mcsqueclvels . depois de iniciadas as obras. , e GOLPES ~)E I 

.i Joao Fernandes Neves, comrner- Teu antigo .auxiliar sr•.Franc.isco r~~~ assim muita:; outras esportulas.I clante nesta praça_ .'_ de Mede1r?s. que.gerJ~ a mmha ,o,r;.~. Ao sr, Presidente da CJmmis'lTISTA I Nao se eXDlica a raz!lo dlls --:- ~~a\r;~sf~~fdr~anp~~IP~rftOo' °AlmCgre~-, I Declal'a a:"o ~ são en\:arregada da, referida 52.
, ••• preços eXf)r b itanle~ a Que cbe- No prox!mo ~Ia 11 eff~ctuar- com a representação de minha ca- . ç ~ pella, cumpre d.ar uma exp~lca-

Ig')u a venda do pe~xe nas ban- se-á na res1dencla do nos~o es!l. 5a c1mmerc lal, para todo O Esta- 08 abaIXO 9.8sig:mulos ~ ção so~re o motIvo porque ~lOda 
DciXGU de circular na prospe- Icas do noss? mercado, _ mado patricia sr. general reior- do do Rio Grande til) Sui. d.,-,clamm que o sJ~r, Jo- ~ não fo~ entregue_ á Commlss:I'J 

Ta cidaJf': de Tijucas ..O Ola ria- I 'Ainda hOJe. pell manha, p~ . madC? Alleluia Pires, o enlace Nesta eonform!dade. locias as co- ão dos Santos Vieu,!,,' c:s- ~ I (que Julgo mUltI) compete~t~ 
IIrêl5 ') da c pposição vermelha di 1m os pescaaores, por um · fi- matrImonial de sua ger...llsslma branças e negoclos pendentes com ~I ~~:~eCidolt P.ra~~ ~e- para ter em seu poder quan!18s 
III~dad o , prova ... elToente, pat~ Ihole de tafnha-, m .l~ro e sem filha senhorinha lygia Pedra PI_ o referido sr, Medeiros, ficam a unico dep ~:J.r~, o ~'I muito maiores) a im;mrtanda de 
interpretar aQui:!o que o PO""), Iovas. somc~te . .. U::>OO. reg com o sr. Adalberto da Silva eargo- da minha ~lial em Cori~iba, venda a v:;ej~rd~~::: ~ 7:000~OOO, ~ara assim dar inicia 
na sua totalidade, nã o se:1'i;>. O camarao estava sendo ven· f,ortes, adiantado industrlalista Arua Barão do RIO ~ranco, n 99, i' nha de]}landiocR Fidalga_ ~ aos pr<JmetUdos melholamentos. 
Do contrario. não se IUshfH:::H1a IdldO"sa 3$500 o cer.to de Barbacena (Minas Gerais). podendo quaesquer titUlo!!, ser pro- ~ "~lorlanopolf8 27 de ~ Aguardando uma solução fica 
o seu desapnareclfficnto t:ia pre I peixes miudcs, C3nSSI1nN TeS!f:01unhariJo U Beta civil cllrado~. para resgat~, no Banco ! AbrU de 1925 i muit/) attenlo ' 
rr.aturo. O Jornal, Quando e o Em!lm, o pescado. hOJe,nolMer por parte do noivo, & sr. generai ~oe~í~s,~ ~~~~oNSc~?n~lodoB~~SU- Um d6YOtO 
paladinO das j{.1elilS nubres e aI c_~do Pubhcoh pelo greço exces alleluia Pires e sua exma esposa; onde se acham para cobrança.' Furtado Irmãos &: ela 
ti uis ticas. qlla;,do é o defe nsor SIVO a qu: cegou, ava li enten- e por parte da noiva, o~r. dr." Grato_pelo sea bom acolh,men-~~ I J 
dos i n ~ere.,sts do pov o . QU3ndo der que linha ouro no bucho_, Buicão Vianna e SU<l. exma espo ' to, faço este ~'t'iso, pat-a regulan- ~~:v.~~ BROMIL 
se torna u:na tri b tHl:l popular E. entretanto, a qu3tesma Jà sa. Testemunharão o aeto reli dade e conheCImento dos interes- O "ESTADO NOS _CUIIA ~.!CI!!I5_ 
para comb?feT os tytílnn')s e as passou. . gioso. por parte do noivo, o .sr, sados_... ' ! AI"" A II' 

usurpadores, não çóde' nem de- -- Mario Costa e d_ Ory Pedra PI_ , F!oflanopohs, 8 de Mato de M U N IC IPIOS ssoc açao e sy o 
ve d ... sapparecer. Mas, qU.1 n-::l o sei [I' ' M'M res; e p.or parte da noiva, o sr . • 925. Ut·ussan a de MendiCidade 
tran sforma em porl3voz de intri- ,. IX'I r~ . O) a assa dr, Pablo Pereira Cerquelra e d_ p. p'JR. B. Grnnt Os m d d g «Irmão J oaquim~ 
gas, qilJndo ven!i1a !nfam ias. J I LJ I I Alclvia Pedra Pires,. l\ylO6 Boler rio Urus~~ango:e:stã~S ma:tgens t1~ No aeto do lançamento da pe· 
quando avança as m~ls torpes Por achtlr-se o notvo de luto 1: feitos com a I mUI o sa s dra fundamental da Maternidade 
propos ições sem pro \Ia las. me· q mais seguro ~ pesado, o casamento se effecfuará 'l"ansferen~ia ao da onVrox ~a reconstruc- e das alas para as enfermarias do 
rece. com justiça, o despre.:o das pnnficador do or- muito na intimidade. apl!nas com Tendo ~ido transf~ndo para Çio a uaf r e se r: ,o r~ferldo Asylo, falarà o sr_ Joaquim da 
hom, ,ens que se prezam. Não h"a gamsmo_ E8içaz ~. , a asslstencia das reslemunhas e Parto Alegre, de perfeito accardo r • q. estabelec .r a IOte,!s.a Cosia Arantes vice-presidente· 
duvidas que odesprezo de um ~~::\:taa::~; parentes dos noivo's_ ~~ér~n~e~6;t~"!a~~o~hs~f~tar~~:~ ~~::~~';f~~a~~~,ec~j~\~~~:~- e, ao ser ser;ido aos a~yl~do~ 
p~vo póde, sem grande trabaIbo, ~ypbyli t i cl1S. ber. JI RA 1T Estado do RIO Orandt! do 8&1, co- tendente contribuiU\ com metade c~ocolate. falarà o dr, Oliveira e 
e:-hp~.,r o maIor orgão d:! publl- peticas. ulceras ,. ~ _._......ES mo IInlco vend~dor das fazendas das despesas. Sd~a, procurador geral. 
Cidade. quando esl:! se :tfaS la do cbronicR9, e<lfle- ~ Amanhâ à RoHe, em seus sa- da Companhia de Tecidos Paulis- v sr. coronel Geveiilãdor do 
caminho da honra e do dever. - 11Ies, o Club i:tecreatlvo Guara' ta, do Estal;lo de Pernambuco, cum- Estado, que tem prestado á A5 R 

E foi IJ q! l1~ aconteceu com -O Il!El.i. (darthr~8)m~nch'l.8 dapel!e. r- ny dará um baile que promel te pre-me ~gradecer a todos os fre- Tubarão sociaçAo frmaoJoaQulm inolvid~-
I?iar io- . O nobre e altivo povo :n d~::,~~Pà:~~~:seA: efmg~:~z:o d: reve~tir-se de muilo brilho I:! ani- gueses e amigo~l!1 de.ferencia ~~m Està para ser inaugurado, em veis serviços. foi hontem convi
fljuQuense evitou com o seu re- sangne. p. mação. que .sempre, distingUiram a fIlIai frente ao Hosp:taJ desta cidade. d3do. por uma commissão da 
p.údi~. que se fi~essem nE'cess~- Depositaria Luiz de Oliveira VIAJANTES :~n~I~~n~sfi:~:~eq~em~uu~a:~~~I- o obelisco em mem.oria do rvmo. d~reetoria, para assistlr á solen
nas (,U1~as medidas propbyl~tI . Carvalho. Dosomb. )I~delros Fllbo Outrosim, peço aos meus amigos pe, .B~rnardo Frelser~ fundador mdade. . . . 
cas" •. E, po rl~nto. ç~m a maior Pharmaela VieIra Regressouboje de sua viagem e fregueses, de se enter.derern de d~q~e la casa de caridade,. que S, Exa. d!:'elarou que iria pes
alegria qu: dellto regls_trado nes- JOINVILLE ao Rio de ' Jadeiro. h:ndo sido hoje em diante, sobre quaesquer fOI Inaugurada a 3 de milO de soai mente e teve pal~vras de in · 
tes leves holpes de VIsta ... este abraçado ao chegar por nume.. negociol a mim affectos anterior· 1907 c1tamento para ns dlrectores do 
notavel aconiecimentn; porem, rosos amigos e qua~e t:ldos os mente, c~m a fili.al em Coritlba, a A efflgiea do" pe. Bernardo está Asylo Ir~~o Joaquim, ?izendo 
assIm fazendo, tenho plena cer- Quem perdeul funccionarlosdo Tribunal de JUIII- Rua Ba.rao do RIO Branco, n· ~m, em um medalhao de bronze que que aux.lllar estabeleCimentos 
leza que esta noticia simples, Està nesta redacçao a cadern~- t1ça ~ sob cu):s vistas fica todo o Esta- custou um conto de réis e acha·se como o Asylo de Mendicidade 
mas altamente patrioríca, ha ·de ta ne 00983, da Empresa de sor- E~leve resente um re resen- ' do de ,Santa Çatharina' .' em poder da dlstincta commissão era obra de pattiotismo-_ 
alastrar·se po.r todas as terras teios ,Credito Mutuo Predlal-, tante dn s~. dr. SecretarioPda ra- 19;~~nanoPohs, 8 de Mala de promotClra deste preito de grati- S. Revma· _0 sr. Bispo Dioce~ 
E. lá fórd, l:carão sabendo que achada pelo sr. José Montei!'o. zenda 	 Frl\DCis(Oo J de M l' dão do nosso povo. sano 101 conVIdado para benzer a 
ainda existe um povo que. pela • " C( eu·os Foi () medalhão fundido na a.ta· pedra fundamental. 

grandeza düs sellS sentimentos, Pe:€1 sr. jesuinoCoelho foi de. Df'. Dulphe P. MaebA(((t EDr;RAL mada fundiçã ., ..lndigena- dos -Na sua ultima reuniãf) a di' 

por sua coragem e peloseu civis- positado nesla redacçao, um 10- Embltrcou hoje para 1'\ Rio srs. Carvalho Paes & Cla- no Ria rectorla da Associação resolveu 

mo não consentiu que continuasse sado por elle encontrado no Ja r- Grande do Sul onde vae a ser- U.ea-lstro CIvil de: Janeiro. A placa foi na fundi~ considerarsocias protectoras to' 

a circular um jorna: que, pela sua dim Oliveira Bello, e que fica á viço de lnspecção do Po't'oamen- Faço saber que pretendem ca- ç:lo da casa cOuanabara- de Tu~ das as alurnnas da Escola Nor' 

linguagem, desatinos e ambi- disposlçao de quem o reclamar. to do Selo O sr, dr. Dulphe P. sar-se: O Sr. Nelson do Llvra- rino Passos & ela- do Rio. São mal. 

ções descommedidas, deu uma Machado. S. s. embarcou em mento Coutinho e D. M~ri.. Izal- eRIE'S trabalhos perfeitissimos, O -Assumi0 a direcção de mês. 

prolla exuberante de pequenez S 1 d de · lancba especialmente posta a sua t.~a·I~~ycr, ai~osfso"e,ro., do- obelisco fern tres metros de altu- do As)'Jo o l ' secretario sr.Cle' 

intellectuaJ e atll!stado elaqucnte OC e a e ornlucr- d' . li d - m, Clla os e res e~ es ~esta Ca- ra. 	 mentino de Brilto. 
de miseria moral... elal de .Sorteios ~e p~sia°~~r;o, e que b ,con UZIO ~~a~~ a:nur.e~;'df:i~~~e~a::I~gur!~I~ _ Apunte de S. João, no kilo

Carl08 da E'gll ~J, Pe1·eIra LOUl'ClrO O sr. dr. Victor Konder secre- tlmo do Contra-Almirante M.anoel ~etr..o 59, so~r.e a. estrada geral 
_~ No ulUmo sorteio realizado em tarlo daF81enda, fez-se represen- Caetano de Goavea Ooutinho e de da Guarda, Já fOi reconstrui da. 

MoviJue utol\Iaritimo 27 ~e Abril, esta Emrresa dls- tar ao embarque. D. F.stephant.a ~ophia do Livra-

E' esperado, amanhã. do sul o trlbalu 11 premias neSl2, capital, _ men~o Coutinho;. a nubente, de 
 l'l'omessa 

paquete .lta!!sl1 . ~ ~ . daUompanhia pela serie de 21500. Eslà nesta capital, v.indo dI) profissão dc.mcshc.a, de 24 annos Uma senhora Que soUreu lon
Nacional Costeira , __ Rio de Janeiro, no cCommandan- ~e~:~d:'d~I'D, ~::~H:~~~y:rJ~ gos annos de horrível broncblte 

~ te Capeila .. , o nOIlSo conterraneo Carvalho. Mtyer tvdos domicl1ia- astbmatica e uma sua irmll, de 
Não é ..:onversa f;arla, é are- m lOCO de escandalo sr. Braullo Costa, funcci~nario dos .·,e resldcQtc:s'- nesta Capi·tal. O rebelde c pertlrtai tosse. nl. pio

alidade: a J:mpreS8 CdharinenKe da Dlrectoria Oeral dêS Correios. nUb.ente, ~ OBturai do Rio de Ja- cumprimento de 'uma promcss~
\'!a Sorteios I..!m!t:.da cobra A rua General BitlencollI l' :' ' ,.- _ nciro ,e a , nubente~ desta Capital. offerecen1-se à ensifiar gratuita
2$500 de mensalidade e paga de uma das mais tran5íta~as da. cí- Acompal~hado ~e8U~ . exmã. Apresentarem "'i os .dodamentos m\'ii~c ás pessoãs que soffrem 
lacto 5:000f;9QO. dade, é, na sua generalidade, ha- esposa régt~Ssou de sua j.vlagem exigidos pel~ ' lei; Se alg~lem sou- de identico mal ,,o remedio quê 

U 

" 
, .-- bitada por familias. Exi~le nella, ~i~:o~~a~~~~:res~;c;~'an~:1 a Xa- '~::o~~pi::ceg~DJ~~l~~s lrFn:~sEa~~~a as dirou. ' Pede-:se ás pessoas ca

Liga do Maglsterio Calharlo8osB enlre!an!o, u'!'.fo~o> de , escandalo " , g, _ f~, - ' .onsta! ,~ 'chtgar ao conhecimento ridosas 'tratismlttirem eata naU· 
que é o predlo n, 43, onde mora " • de todos, lavro o presente que cla aos que IOffrcm. Cartas A 

S~io ex&ral)rdJnaria ~ma caftlná.>que exercI ali a sua 0 yyap9r cCommal',ld.~nct,~ .. ~~. ~~l affixado 110 10lardo oostum'! Sr.. Adolfa Rocha, c.lxa postal 
ConvldJ? a todos os profes!!ores. lmmoralissima :., prvflssão, com Ptll ... , ,enlr,ado hoJe . ~I)B portos e publicado p.!la Imprensa. !42, Porlo A1ell1'e, 


desta ~ap~t.Lpara uma sessão ex-' grzl1"de- affronta <is Jamílias vizi- 'do tiorte' trouxe para el!lte porlo PlorlllJ.lopoUs 3 de Maio de 1926 

~:~~1!~a2}6~Ore~1t::;;s~?~ ~ru~~ nha3~ _ ,"", ,41 passageiros. sendo 20 t:m pri- , q O(flcJ.al. do R. CI't'1I 
 TRANSFERENCIA 
co"enf,e (fe. ça-Ieira) ás 16_ 30 h()'. R!!g\~tafIl:~~ ,o fal:to. o:'q~e \luje ,meln ctas.~~!.!.~celra, Nleolaa Nqlb H,h,. 

riU" ./Imdi mrlll iTiladPim.m,!nOJ tal rammunfr2ao Dor um O OOLVTRAT08/i1E IflHI~ cvnrcOlnnlG no ~lIomGlro 


I 	 Po l " . n.tcrldo piua p o nto 

~ 'l~ da H opto,~de mainoJn~er:â!~B~S_t1!lS. ~~~O~gd:~~~'í~J~~~ e,"D~~:;::':: é de eltelto seU8aclo- ~ORO BORAaCA ..tuda O. (1u"d..u. 
'acata:,"l.', doc ~o""''Ulo. ,"rt\.o \om.oo.. ..... ' C"9d\O, ... 'ne.<:. .......1\.... '0.0.\ M.~d\c.ot\l u.otõ&:'Vets 	 PJJJto especial. DI a locs/ludo en

,..A .;;;;:';.:t.~,..! Pr8,ldllntIJ. provldendRl, Orooelllltm, 	 t't;ttid"elt;,q;:"~ •~ <l. 
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l 
o Ellta(l,,-. Sex.ia- felra. II de .MJoio .le 1925 

& 
do DR. EUUARDO FRANÇA lOS DOIS 	 IUNTOS .RlU'RB8l'lNTAlI l ~:!.i~ç~§~~...n.. I

preparado pelo Dr. Eduarc1.o FmnC}8 ~pa~:b~l~~r~ ~~!r~I~lr ~~~:~ia ~ea ~~:?e~~~~i~~r~:m:~~~e~r!!~~i~~1 ~U::t~d~OS I O· I.~EAL DO;T~~;E.NTO, I o rei dos depW'ativol pata a CUra interna de syphllls, impureza do sangue; 
na Europa, na America do Norte, Argentina, Uruguay,Chile, etc. I Pl"eço de cada um 3$500 ! .. rheumaUsmo, feridas, dores, etc. I 

Unio.. dep.. ;"r;o. no Brasil: ARAUJO FREITAS & C. - Rua dos Ourives, 88 .e 90 e 3. Pedro, 94 - Rio de Janéiro - - Na Europa: C. ERBA .e A. MANZONI - MilÃO - ITALlA 

Que faria o seu doutor? ~~ 
1II Quando V. S. tom ind,gesao, e 1I 1-"-' ' I
voi" ao doutor, que Eu. elle? Elie I 

receita o m~! ho:, refnedlo queI
I
I
I conhece . Ha \!Ilt'" e c'nco enn05 


li atraz o Dr H,':1ards receItava o 
 I I ~.
~ melhor rer:.ed:o UO Illundo para
i! • dy.pepsia e indigestão. EUe SE O CONTRATOSSE 
11 chemo u 8 e-~tFt re ceita 

não produzir o effeito que annunclamos desde que seja tomado 

como manda o rotura, devolveremos immediatamenle o dinheiro do 


:usto-oRc~~i~AT6l~~éR~o~ effelto sensacional nIlo tem dieta 


l 

e e agradabilissimo. Tosse simples ou chronicas, Bronchites anti~ I 

~as ou recentes1 Coqueluche, Asthma, Constipação, Rouquidnes, .. 
msomnias, Dores no peito e nas costas. Efficaclsshno na Tuber~ porqu~ estava Or...I[Ulll l1S ,) de sua !\ ti

PASTllHRS g~. nICUpBDS 
culose e hemoptises tomundo-o convenientemente. Pela acção do 

liltrato de Guaco do Sul e do Thlocol.alêm de outlOS rnedicamen~
li medicina. Durante vinte e cinco li' tos de igual valor. o CONTRATOSSE é tonica fortissimoe se· 

dativo, principalmente do apparelho larynJo-broncho-pulmonar.Pu-. 


','I ann09 essa medicina têm sido a 1\' h licartmu5 sempre um attestado por semana, differente, dOi. rui

primeira do mundo i durante vinte 1 

Iha re~ t' milhares Que te:nos recehldo_ "~Is o desta semana: 


i e cinco anno••lIa têm curado dy.- I . A Exma. sra: D.M. Luiza Gonçalves, moradola á 

rua Dr. Silva Pinto, 532, em Villa Izabel, no Rio de
! pepsia e indig••tlIo. 'i Qué faria o II Janeiro, escreveu-nos o seguinte:seu doutor1 Elle récllitar-Ihe-hi.. TlJm. >-r.-Muitissimo reconhecida pelos ben oficos re~

Putilh.. do Dr. Rlchardol Com-; sultados pelo vo,so milagroso CONTRATOSSE, em 

prol-.. hoj' ao HU cIroguiata li uma Icrrivel constipaçllO, envio-vos este, do qual podeis 

licará bom. ' fazer pUblico. - M. Luiza Gonçalves. - R. Dr. Silva 


1\1 	 . ~ ~ - ~,. . 


Ap:!J ~",~, P., n. DOI, 7- ll - l9U2 


App. D. N. S. P. sob n. 255, de 17-10-1914[~~~;~~~:::=~~:.: =1
I~!'::, ~';!'d:;:~,~; p~~gred;~~~.~1:~~;~h~~O%~r,~:ol~ Droga. 

_ "'M!!!_~~'kl'!'flil" GiIOIOIC:lIOiIOIooc:llOa:::«"'~"'iOlC\'aC~ 
- -DE- ,-;~:.a"~X>IC~ GRANDE FABRICA DE CARIMBOS ~ 

Sla. Catharina a Estomago, Figaqo, Intestinos ~ BORRACHA 
Distribup' 7.;)-1. em prelnios j( Digestões difficeis, azia, prislIo de ventre, vomitas, en~ )( O propriet<!rio da Typographia SCffULOT (Antiga 
221 ' Extração- Plano EE )I( kOa~cia?g~~~~ ~:S~i~:;,a'h;:~;\feesr:s~:~:it~SPae;~da~oo~st~~r~~S!)t Cysne) commuOIca ao Commereio e ao pub!ico em geral, 

l F de I·"alo ,te 19".~ ás I " b'••.a" )( cas-curam-se coro o Eh:ur eupeplico do Pro!eSSQr Dr. Se- ~ que ann~xou ao seu ramo de neg-ocio a fabriOlção~	 de 
~ n·. ú '.1 os o )( Ab 1 I' t da cf i {I "carl-,nbo8 de borraclta ~ seus anncx:os, peh.l systema 

14 rulllu\r~F;-l.700 premlus nleio de reu- CE!. IX no IIU s r e ç es. ~ dAlmspeOre'C'dneO'offi~Ca"a"enstincdomop'realb.anl,hco, nP.crf,e"it0e.' .PrO,eiSo P'n"'Ord',.cio"Oe 
14.('()O BILHETES A : 11.500 161:{X)Oro ~~. RbtnJm~.tb~m .. , 8YVhiIis, Jmpur6ZH. do Sangu., .)O p, 

.... I:'.."./os ~5 .1" 40: z50,n. ~. .~ execuçllo rapida. No curto espaço de 48 horas executa·se 
. h· b II Qualquer encommenda. ~ 

;"'- Eczemas, aartnros, uiceras C romcas e te e ( es, curam~ "'a-am sua. encommenda. na 1'ypO~.1ph,'". Sel",I,I' (/\n',.oa .l~O 750$((X) ct ~a..~~%o~_~\\\~~n::es a~~n~t~~6t!~:Sd:e :e~~:;:.~' c~~a!~~dO de)( 'o,T Cysne) á rua '28 de Setembro ~: 'S-P1orianopolis ... 
~ Tosse, .D:rüllchlte~, Asthn13 ~ 


pre., :o dto 50:000$()()O J!t O Peitoral de j urua , de Aifreao de Carvatho, exclusi.. N. B. Os pedidos de. in:êõioi' d<!..... ~rn ... i; :::::ornp.'!nh <!dce
R 
r~e51 :~:,t~~.~:~~!a~tt~s~ad~~ ~~~~~~e~~ d~e~:~:: r~~~:da~ OI va~leIOPocs~taOI.Il(°XX~= 	 O 1")IO+OIOIOIiOd«a)ri(e'~PCeC~Hov~a;otCml'o»rcta>lCnc~... 
1:0()09000 Neurasthenia, esgotamento nervoso 	 ," 

2: premio9 de ~gg: ~~~= mOle!ti~, ~~ra~:~~rigômPhgSP~~~~::;ge~~rV~~SCÀW:e8dOd~: 
28 100$ 2800$000 Carvalho. Extraordinario consumo pelos proprlos medicos 
~2 50$ :Z'600S000 que tem usado e innumeros attestados. ~'\t.~l 

885 	 "OS 26'5501()CO ~ OPlLAÇ.ÃO-~~~~~B~~~?Uc~lr~Ar~~~eV~ft 
700 2 U. 3O'J 21:000$000A4I1d:SY'1 ",p~:~fo's a 	 6~~a~oe~o\:;:n:t~;a~f.~!~~f~ed~5a~a~~lhe~·igeM~~~~~te~e ROYAL eLUB 

1700 PREMIOS lIS.' A' venda em todo o BrasU 
Os bilhetes são divididos em decimos 12')·750 800 ~ Depositarias geraes: Alfredo de Carvalho « Cla. 

A gerencia da Loter!a de Santa C.lharina obedece à Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro Não demora 
dlrecção do Soeio ANGELO M. LAPORTA, que foi S. Paulo e Mina,:·-Nas princlpaes Drogarias. 


durante 6 annos socia-gerente da Loteria do Mediante vale P(U~ta\~':r:mette liam qua.lquer 


Estarlo do Rio Grande do Sul * 	 E' questin dfi 1\oueos )(
Bilhetes a venda em toda a part" "ax..'iOIOIOIOIOIOIC~IQ!9~~G~~~.~~~~~~ ' " u ou.lt' :IrE <

Os cnncessionarins La Porta & Visconti Para fazer boas compras epreclso prl- DIAS j
AdmÍTIiRtra(;iio-PBAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21 melro ler os annunclos das prluClpaes ca, . 
Caixa postal n. 50 _ Florianopolis. sas commerclaes publicados n'O ESTADO. \.OaxllOlote:)IOa)lOlC'lIOIC>.\.~~ 

N. 	B. Os socios componentes da firma concessionaria da ~ 
Loteria de Santa Catharlna, não fazem parte de 
outras emprezas loterlcas. 	 ----_._------------------------

A tod!':.<:'}!!~fmol"';..O .8.'.,40 ' 
do peito, bronchlte, e.sth1l1a., tosse 
rebelde. catbarrbo chroDieo, grippe 

t1Q fraqueza pulmonar, enajno àe .;. ,1GENTES NA EUROPA! .:I 

~~:,.r::iar;:mZ:::i::lIt:e~~ra:~~ l. M.ay~nçe«Cia. 
~.~: ~~Ap~~' travo do Qtlsr- 9.RU",z:!.H.ONClill.t',?APJS " UMA MEIict PARA AS MÃt'( 

A #-PlIlIli", CluubT6Ug;',o,. é ~ metRor ungucn!o pua I eudt.
l"'----Y-alI'iW.l__A ,,!9. 21. ~n~~••I. lIiP. 	 D"ve.er empregada d~c;ol, ml ,a lenn ioflnda. , Econhedd. c Ulld. 

em tod() o mundo,. CQn&Crva a ~a, .c .s .maõi maci RS e rôlpid:.ment;. 
,llivi. ai e:rcotia~ões, .queirría~uraa. ch~gas · !-'todu u h~itaç~ 
menOt'tS,da ,pe~le.., InSlat~ em rccc~~._a :~ . f~ul;nI C/""Dmlg"'~,"Dr. Bmra E. ~. " ~ ~ .fiLHO' '8.. como or!gin,almentc ac.ondkionad. c YCJI~ 5~e ,~~m °DOm~ da: .... 


ADVOGADO U 

CBESEBROUCH IIrr.. Co.. ,.. 
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