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POSTO VAGÃO S. PAULO 
co m partida <'Iectrica e rodas 
desll1ontaveis, mais 600$000 

H:t . ,. 
Os unicos comprimidOS legitimos de As" 

pirina são os protegidos ao mesmo tem- ...., 

pG pelo nome BAV ASPIRINA nO en- : 

:~ volucro e pela" Crul Bayer" em cada 
....""i çQfI1primido. Esta mar... registrada, res

~. peitada em todas as pllrtes do mundo. ~ 
uma garanha absoluta de que recebeis 

alivio que procuraes. 

pOMO cansa a menor .. ~~~~(~~~,J,![~ 4l~: !Q"@lA~ ,4c acçorqo 5o.m Q~ 
direcçÕC5. ., , ~_ . _.. ; ..• :... . . ,-lo • ..0; "". ~......IV;,.~ < ~ 

./ IAYASPIRINA wOS sido dur.llnte tntIitos af1r10.s teceitada pelos medicos, stodo, por.. :: 

'.nlo, oa ,micos comprimido!> que denia 4c~eitar. Exigi sempre 6AYASPJRINA ~. 

. :""!_ ,"0111 ...arca protetlor. àa "Cruz Ba yer" em Cllodo;. .'ODJP..r_~c..o:~u~,~"a .~e", < · i.. 
~ aar qualquer substituto sob qualqutT outro nome. ·ir·_· ' .. ., 1- ~ \ : ~'.J. 

l n;(ft~~~c. ~~lJ D"~Ol"'oa C.tf~I '" ~u(l, ,~~ ''''J .. m t. le..l.l!tJ. 

I!O@G"P~~~d~~~Mi=~eao! 
(Nome e Marca Registrados) C 

UIT) FOR}) coodu?ir-vos-á Do Pharmaceutico E. A. GONÇALVES,Joinville i!l Diplomado pelo Faculdade de lWlQditiUR do Rio de Janeh'O e Universidade de Coimbra 61i\ 
aos campos. áS cidades, '" f.' o Ideal; á um grandioso patrimonio legado a the- ~ 

rapeutica dermatologic3, 3j:làs 20 annos de acurados estudos. ti 
ilS pta ias e aos bosques ... II 	 Cura toda a. qualidade de ferida.s novas ou ve- fi 

l~lf:'e ~~n~a~~n~~nü~c~~~~~ ~u:i~~~~~~s~ e~~~~e~~~S~~~I:s~ ia ~inha (favosa e tonsurante), Ulceras syphiliticas e algumas ~ 
" canc~ro~f;: ~~~ir:~diS~~~~~~eldO:osP~~iib~I~~~:;'eP:;n~~m~~ G 

COJl ,"ndtf" o ag('ntA .FOl'<1111ais P'"OXIIHO, para adherir o pó de arroz e esterelisar a pelle. G 
Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a Minan- D 

:} ·,bre 0 plano Fúrd de Pagamentos 8emanaes cora vae chegando, as curas. a reputação e a sua procura RA 
vão augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem .. 
será o remedio de maior triumpbo em todo o Brasil. D. Ca- • 
rolina Palhare~, de Joinville, curou com uma 50 caixinha, uma O 

.u ,.,s s ..~tr ?. ,lfl s f' l,r lJ t ta m rjil'lt~n ci ag, un em p l>~09 e trazem prQgrrS80. 

i 

Ado tada . muitas casas def~~~~ed~ :n;a~dJemos centenas de curas semelhantes m GI 


p 	 elioiea medica-licenciada em 31-5-915, sob n. 97 " 

c; ~ Cura da Embriaguez ~:E~b~~~~~T~!~d::;oal:!~aen~li~i~~cren; O 
@ milhares de familias que vivi:::m na maior mi~eria causada pelo triste vicio. O 
@ App. pelo D. G. da S . P. em 3015-915, sob n. 87. @ 
M Dão-se 2:000$000 &- quem, com p-rovas, denuncIar 08 f"alslftcador6s ou contra._ i
• ventore", a E. ";ONÇALVES &; c., em Joinv1lle--(Sc.nta Ca1harina) Enviam-se U$tl\~ 

de preços a. quem as desejar. ~~ 	• 
A' venda em todas as ~0!la~ias e pharmaciasCARRDS E CAM INHO ES ••HGHG~OO~@HG~""HH="HO~ 

ILoteria de 5ania Calhai"io;;' Governo MunIcipal 
. . 	 ~~ 

Benefrcencla Maçonlca .AO PUBLICO . Cobrança do Imposto predl.1
de Sania Catharina A Ad~inistracção d~ Loteria do Estado de Santa Cathanna leva urbano e taxa sanitaria COrrcs-

Assem bléa G~ral ra~{O~~~rc~hi~nt~~ PL~:~~jà e~~~a~rJ~a~fa Je~h~o~~e~~:i:;i~ aans;~ ~::~6~~~:O 10 semestre do cor· 
De ordem do sr. presidente con- JO:l:<1, com o premiO maiOr de 500 contos de reiS, jogando este plano Dr. orde~ do S D 5 

OUNL.OP 
r 

ases'. de elclç . da nova d,ree- Não é desconhecida a grande procura da Loteria Catharinense em deg a~rt~9 36 c;g:, e I nos errnJos 
torla que terá de gerir os destinos tedo o Palz, especialmente no Rio de Janeuo e São Paulo, e como ment' f bl pec IVO regu a 

~I ='11 mlltln~11 ! 	 VIda a todos os aSSOCiados para apenas com &.000 bilhetes t d M I 1 r ~penn~ 

ÜI ='11 preillQOi l desta aSlioc18çao no penuúu ui" JiÍ é gíandc a p!"cct!..~ tjl' htlhetes desse Plano é necessarlO. Que os clm gi ~ço p~ ICO para conhe
Os af amados pneumati . 

[ 
l!l"..5..1~26, a realizar-se no Temp. Catharlnenses, façam seus pedidos com bastante amCl:euí:iiCIS, af.m Irant~ 00caOS I~ ere~a?o~.que du 

cos c camaras de ar üU~, da A.ug.·. 1.oJ<: Cap.·. Ordem e de eVitar que a sorte vá para fora do gstado t d Jren e mes ae l\'lalO, en; 
LO? são preferidos pela " Trabãlho no dIa 7 de Ju.nho do Os bIlhetes são dlvldldes em vIgeslmos, custando !Otelro 240$000, IhOor~~ o:e ~~~c~J:IS. dtas ~~ ás la 
sua grande durabil idade, 11 corrente anoo, às li horas meio 120$000 quarto 60$000, dCClmo 24$000 I) vIges1mo 12$000. TI À ('oh d fies a esou 
por terem maior es pessu · Secretaria da Beneficenrla Ma- O valor dos bilhetes podem ser remethdos pelo correIO, bancos 1~~ la ___rançA o Impn,tn pre
fa e elasth.:i dade. I"onica de S. Cathanna, 7 de MaIO ou casascommerc~at'"s, dlfigldos aos Srs. La porta & Vlsco~h "Flo- re:D6~3:~?esea~~~lms:mtaTla cor~ 

...... grande confiança de •de 19.!5. . nanopoUs". Depms da e>..tracção serà remettlda pelo correIO a lIsta tre do corrente exercl~~ sem~ 
q~e gusam e de.ida á in
süper;>.tl1l;dade da borra ~.~i:J~tarlt.. geralp~~: ~~ed~~!;S; e'xtracçoe, peçam prospectos. Que a t~~a ~amtarta "erá'cO~~~d~ 
cha com que são fabrica ~iiCiiOiOaOl(iiao -- de accoHlo ....om a Tabella afim: 
dos, C ~)\~~ ~M: n. 851.de 13 de Janeiro 

Na ultima pf(.f<'·a de tu ALTO NEGOCIO 
proprietario collectaúo qur,I Orismo !;ão I--'au io-Ribeirão Vende-se ~~a~ar~:5~o~ 

~~~~~~~~D~NuL6ps fo~~~ 	 50 mil metros quadrados de terras AVISO IMPO!!TANTE ~~W~~ 1~~ol~~if.3jze;rtigu;~~od~g~~ 
sendo; 100 ml a de frente li Estrausados em 2\ automovcis, 	 Pedimos a V. S. tornaI' nota que a .Ca.sa ~~pg~~:rrgol~~21S~I~~~~e~re I~;)

f,...;,do obtido a MELHOÍ( ~aafneJ:' ~e !~g:c o~r:: ~u/:~: Souza·.,. CRU" fiJ7:<:ndo uma gpu~de. !~ndu. de da cobrança, e mais S·I. em cada 
clas~ificação, pois ti veram l\fORINS de ,!l1nhô.tS marClH'I, CRJf.TO:rU.. S de li- mes Que accrescer, até 03. me!i_ 
a pnrcentagern de 22, /.]. ~~nlt~dd~e~~~Jl:~: a~~~~:i~C;::,~i~~ n]lo e algo(lao para Leno?es e fronhnfj~ Col. Thesouraria da Suoerintende. 
quaf1<1o ou rras marcas ti 
veram 77, 3 {. de ponto s metro. O motivo de venda e por pre- ~~l::t: ~~~:;~o:~~treO! ~f:~~d~ :;~t:rr:~:~8l~~t ~i: ~~~cTea\gl~. FlorianopoHs.2 
pedidos em accdentes de dar seu Btok ate ilns de l\1aio. As n08saA veu- Thesoureiro~:nr~:a °l;ol:;:à~~i~e~du:~~:~~:~pneus. 	 dR.S sito sómente n. .(linheiro-tA.. Coelho Pinto 

Agente EDUAEDO HOEN ~oO~i~~mp~~~a;:r~ ~~rsO~~~rm~~ 
iões,. com Carlos A. Lehmkunl, no Rua Conselheiro Mafra, 26 A Pl'omessa 

strelto. I Uma senhora que soffreH Ion· 

... ~ _ . : ~. __ --:;.,-:-....... n: .. de ___o li( ___ gos ann!,s de horrivel b.ronchite


Ilireme Lalra" I remmlJ •. " ......:1. H.r.1 A iuga-lill oli.cnd'o,eu""r '"'''Tlllfl'r''.nllla asthmatlca e uma sua rrmã, de 

- cllio Sani04 Souza. A' Avenida • ..tl" C8.sa tl. rua ..AI-I ..... .y..l.#-- - ~ - .. rebelde e P!!!"tm.?? tosse. !H.. pIO 


RE.oTAU.R'DOIl D BEL 1" Herdlio Luz, t:!squlna da RuaOe. ves de Brito.' n· 12 em frente ao V€nde-se um gabinete typogra- cumprimento de u!11a promessa, 

~. ' i1. .A J.. I~ZA DA CUTI~ neraI Bittencourt n' 7, o maisagra- grupo escolar Silveira de Souza phlco pequeno. Tratar CQm O sr. offerecem~se a enstnar gratuita· 


Empregado com real .vantagem em todas a! molestl,as da peUe, davel ponto da cidade, predlo e'S. tom agua, luz exgotto e recente.. pharmaceutico Heifor luz. mente ás pessoas que aoUrem 
~::I~~a~7sa~T~~~!, rap~~~~eu1~rn~~~c~n8éuR:nn:,' :ar'lfu~ paçoso, com quartos a.r:ejados, to- mente ~intada. Chave à rua Ouro __ de identico mal o remedlo que 
e d('! maciez admiraveL P , dos com ja:1ella~; amaxlma hygle· Preto n 3-l. PRECISA..~E de um as curou. Pede:se ás pessoas c:a· 

Não é gordUi'OiiO ôobrn " li ... """e-'''' ... ". '?6 .... A.u..... ne,. optlma com~da. .... 	 ..... l10mtm rIdosas transmlttlrem esta noU
Usa-Re tambem o Cre~e "z~j~-;..,r;l~ t;;ta~;-;;t~ do-~o~pó-é'espe I\cCéltl. pe~510nlst.a.~, _Ianstas, V d ..g ª (\AFIA .n· ,84 da serio que sirva _para 1?9rte!ro. Pa~ cla aos que soffrem. Cartas à 

cialmente das mãos,deixando-as claras,macias e de apparenclas delica fOT~~e àdomlcUlos. di en e e rua Frei O~nooa, ra tratar no Moura 'netel. Sra.. AúeUa Rocha, caixa posta! 
da. Ap~ro1fado pelo Departamento Nacional de Saude Publica do Rio o por pr~~~~.. ,-?O cos. para t~t.ar na rua Oeneral Blttoo~ 142. Porto Alegre. 

de J~~~I~~~net~ : 13::"J~1~~~J~ 1~~~~:~:Ú:~Phatrnaceutlco pela Vende-se ~oamT~~e~fi~ir! court D 7. Cãoslnho 
faculdade de Medicina da Bahia. . n' 1. Um piano para estudo. I . duai mobi- Gratifica-se a pessOa que en- Compra-se :fí:rb~~~: 

~anta Maria-- Blo Grande do 8ul n1o~i1ia de quarto com 5 peças Vendem-se lias para sa- tregdr li rua General BI_ttencoutt lelra, por Xavier Plnheb'o', 
Encontra·se á venda nas principaes Pharmacia& e Drogarias I mobilia de sClla de jantar e ou! Jla de jantar e Quartos. Parà tratar n' 78 um cilosinho 1"1\\ branco da DIVINA: OOMEDIA 1 

DepOiitarlo nesta cidade: Pharmacla Santo qOftUDllo· ttOS objectos. Preços modlcos. à rua Deodoro, n' 33. que t\ttende pelo nome de ;j'4tii"~~ ro~m~ ne8ta' ··red~Ô9a~: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:l1nh�.tS


. , ESTA;DO ~ Terça-Ielra, 12' de Maio de 1925 ,'" 
i] S: 

. ...... 
,- -ij"" '" - ' ,_ _, ::- ' . 0"1 . ,i .,' . ~ _ '_ . . ~ " ~ ,..Ai' 

~~=-fftl~~~~~:-..,~~ ~~ ~~._.. "~~~~::HY~~~_: __ _ ,,~' : ~ 

ZT I .' ;CUralos..... bronchltes• . influ- L'nus'RIC'0'\DE' E' infallivel paraK 'I' .S ·,· Deve oer usada pelo. fr~o~. anenn-Ii -'0 -uO'I ~en~~s:'-e molestias do peito err. -U I"" ; . - .expelli~ c. • .v.crmea i Oa 0.9 coo. neuraO.~~iC08, _ 08 qUoe _8offr~m de ~ 
: _. " - ..; ;,. 48A~~!~~'an(1 Laboratorio Sarmen-	 _ . (lombrIgas) ', ' estomago ~BJ;~8!<q:t1e amamentam, ~~ 

!2 to Barata, Porto Alegre. A' venda em todas as boas pharmaclas e dr'ógárfas A' venda em todas as bo~s pharmaclas ~ a :,LiC. D. N. S. P. em 24 de Maio de 1916, sob n. 73. Lic. D. N. S. p. em 24 de Maio de 1916, sob n. 72. Lic. D. N. S. P. em 24 de Mais de 1916, s,ob n. 74. ~ 

L..~~~~~~~C»~"«~»""~~~~~~~~.~en?l~~~~ 
.·~!'ara se faw upposição ao i I"" dto /'Im I Cono.l.do .m6rlc••o.~Porlo Pelo D/'I~p 'orto 

governo todos os meios sao usa- \;i Alegre, I t. Para substituir o sr. WWnwSn.4. 
dos. mesmo oS· .. illicil.Os. Ha ho' 	 \Y, E. Hoffmann,vice consuI dos 
mens Que, vendo sossobrarem no um ,...+Inem~ Estgdos Unidos, que seguiu para 	 Que, ,!nf~~ 
oceano das desillusões os seus W 'Iil o seu paIs em gozo de, .Hcci1ça. Reali,za.-se amanha, si o tempo 
sonhos dourados,chegam a certos . _ _ ,. __ ___ veio de Buenos Aires o·-sr. E. o PlrmJth~, entre os Clubs cAthle 
commettimentos que degeneram, Dól~ante uUla daS u,tima;, :>C~· F?rrand, recentemente nomeado tico Flonanopolist e c!xttrna· Utero-Doente! . 
quósi sempre, em grandes pa- sOes 3F?emana paS,sadà3. no j I· vice clJnsul no Rio Grande. lo f. c.-, um match_ amistoso, 
H::açadas. E' como n~:i'J ha Qllem n~ma o~esla., Slt.O rua .,ar., __ _,__ enlre os los. e 205. quadros. 

Que Sofriment~s",tt0,!~eisIl.os. Socc(,rra ~ lhes eSlenda, ~~~_s~otf;~~~diOnOn~lO~ab~:~II~S~ I Desastre e morte -Ri~ Gran~ Os 205. quadros jogarão '.S 13 

apledadamente, a mão, acabam . de li Na ilha dos Marinh'>iros horas, e os los. ás 15. Palpita.çóeB 40' Coração, '..p'erto e Af01d& no 

por afundar-se no ridlculo. E' O °ferad02 abrlndu u~ gra!,d' a ;nen;na Diva filha do sr - AI~ O jogo nao conlarà pontoa para Oor&Çio, Falta de Ar. Sufocações, 8ensaçio de 

a que assistimos, com rehção I carão. :mtam os u limos J~re berto Ribeir) ~ . iu em um' o o o presente campeonato. Aperto Da. Garganta. Cançacos, Falta d.e SaInDO, 

àquelles que,r.G meiG do rtaufra·l n;aes Que os es pectadores e prtn· I '-orrendo 10''''0 a p ç '1 As entradas custarao 1$000 e I Falta de Apetite. Inoommodos do EstQIDago, AzTo.. 

gio em que periclitam os seus! c'pa! mentt" as senhora~, foram '" • b ~_ reverterao em beneficio 108 clubs t.os Frequentes, Azia, Boca Amarga.., Ventolfidadel 

desejos ambiciosos e desvaira- ' tomadas de pavor. proJectand'r -- disputantes. na. Barriga., Enjôos. La.tejamento e Queatura na. 

dos interesses, procuram urna se algumas pi'l~a tora do salilo, Sessão de dout,"iua Oabeça. Peso na. Ca.beça. Pontadas e Dores de Cg... 

taboa de salvaça.o•. :Surgem ldesi have~do atropeI,o,. Amanhã ás 19 horas ~averà Hoje, ás 19 horas, nl séde da bei&, Dores no Peito, Dores nas Costas, Derea; nas 

engenh&S8!1, que logo s20 postas AVisado do Sl~!stro, compare- sessão pu~l~ca de doutnna ~o Liga Santa CalhaIÍna de Despor O&deiras. Pontadas e Dores no Ventre, TORtal... 

em pratica, em quanto os incan· ceu com a max.ma presteza ao Centro Espmta Amor e Humll· tos Terrestres, haverá reuni30 Tremura.s. Excitaçées Nervosas, EecureoiRleMol 

tos vlo cahindo; mas, lá a certa loe.al a secção do corpo de bom~ dade dos Apostolos. da commissao technica, para dar da Vista. Deama-wa, Zumbido noc Ouvidoi, Venl~ 


altura, a coisa empa~a, o balilo \ beiras da estaç~o de HU'!layl~, -- o parecer sobre os jogos reali. gens, Ataques Nervosos, EstremecimeR'06, Fenm· 

fura, murcha e toca a descer, a Que em poucos 'lunutos exhngulu ~~~A@~~~ zado~ domingo p. p ' , e, bem gamentos S\lbitos, Oaimbraa: e Fraqueza da.s Per


nas, Suores Frios ou Abundantfls, A.rrepios, DOI"wdescer, ale vir a terra... o fogo, , ~ E b' 1O melhor toni- ~ assim. para sorteio dos juizes meneias. Sensação de Calor em Diferen\es Partes 
vae pr02redindo. De quando em pletamente destrUlda, nada tendI! ~ I P í. proxlmo domlngC! erltre os cJuós do Corpo, Vontade de ,Chon"r sem t.er , MotivolJ, 
vez a"parece uma IomlOfl8a soffrido c resp"!crivo operador! -= para creanças, tdU tos e peso .; .Plorianopolis- e' "Anbatomirim Enfraquecimento da Memoria" Moleza de Oorpo, 
Idei. destinada a causar sue- iEdmundo Velasquez. bem como f) soas edosas:- en~e·s~ em ~ F C. Falta de Animo pera. F2.2er Qualquer Trabalho, 
cess~ nos arraia75 POlitiCOS•. . \ o seu ajudante. Manul!l Cal· ~ ~~~~~al~s pnarmacl3s esta i . . _ 

Ora. entre nós. esse eostume A cabine ficou. ~ntretanto) com· @ U 	 10 co. de urativo ~ que deve,ao actuar no jogo do 

Frio nos Pés e nas Mãos, MaRchas na Pele. Oertas 
Feridas, Certas C()I;eiru, OtJ:rtas T08UII, Ata.ques

faz-se a cousa, pnmelro ás (a - mon .. , I !t (3) ~ Na séde da Liga, reune-se, de Hemorroidas, etc., etc. Tudo ino po@ ser (lf.U~
Iddas e depois publicamente, Os prelulzos soffr1do~ pe a firo ~~~.....aJ~~~ amanha, a directorla da mesma. s&do pelas Molelltio.s do Utero! 1 .:-;,_s' ~1"masc,iia ndo- se, porém, o planol !Da Le.ssa, Cruz &: CI.a. cnm o == 	 _ 

Sentindo alguns destell Signaf!! a "~O!'a deve ç~m se~undo intenço~s. Mas lã I ~~fsn~~ ~Ce(~~~em a 35·000S000, 011 dyoamHeiIol da catbetlral. AmBnbâ. ás 19 horas, haverá lol'n desconfiar que está. sortrendo de Inflamação! 
,, 

~~z a~ad~~aad~~:l~e~~I~sodd;e;~: 1~ A policia do 21° Distr,icto, ;~o~:;edli~iumOJa ~~~~ee~~~~i~~ ~~~~il~o ~~u:~~~~~~: ~~~~!n~~ O Utero é assim: quando eUe está Doe,~ todos 
um coxo. Descobertas as SUlS ir,w I" .Imparecendo ao loc.aJ, de!e\'e o que está julgando os autores do 0118 OI outros Orgãol sentem tambem 14 ' ,~ 


tençôes occuItas, perde a 11\· igere~te.. ?o esta?eI7Clme~ro, Se; altentado á cathedral, serão exew P • Cure-se I Oure·!õe J! . 

minou idela a graç;, e, pnr I MaXimilIano BnaOl. reSidente a cotados publicamente no íldro da 

conseguinte. nM produz . larr._ I ~u a LopeJ Q~ i nfas n· 32'_CV I~!": referida calhedral, dentro de uma O director do campo do Ten· 'F'ú';E R~g~ladO" 6estêii=ãf
'' . 
bem o desej adoeffeito -Resultadn: oem o ')peraaor E.dmundu e,as semana. nis Otub FI'Jrianopolis convida, 
g asta-se te mpn, phosphoro. pa- ,!uez e o seu aJ~dant: Manuel por nosso intermedio, para comw 
pel e dinh-'ro e acabam todos ILalmon. para averJguaçoes. I I parecerem am.anh!!, !3 da Co::!!'w 
c(lm car.. d; 03'O! Naquella delegacia foi aberto I .Enlouqueceu em , agem. _. rente, ás 16 horas. na se~e do 

. inquerito a rl!speilo. Lisboa, 11. ~ntre os portos de club, os seguintes lenmstas: Remedio que cura o Ca.taITO do Utero. aa Inflama. 
~- ,__ Bordéus e Lisboa, enlouqueceu sritas. Helena e Esther Sala, çõe!l do U'tero. a Fra..queza do Utero.. A Anemia. a. _I:~~,,~~~,ij.,:~' Irepentinamente Q sr. Cunha Per- Max DonneIl, Max Amaral, Cid Palidez. e a-Amarelidão das Moças. as·Hemorragias
Fe~tlva~ no ÇolIeglo ~ . . _ reira, br,asilei.ro e passageiro do Taulois , Heitor Silveira, João Li· do Utero, as Dores e CoUcas do Utero, &a Dores dos 

.Coraçao de Jesus- ~ Deelaraçao Ivapor ·Lutot,,·· nbares. Luis Lope•• !-! Gomes OVa.riOI, as Menstruações EXli.gerMa8 e Multo 
Amanh~ Si rl!alizará, às 18. 30 ~ Os abaixo a~~' lados II -- da Silva, Alvaro Cam.ugo, AI· Fortes ou Muito Demorada3. as Dores da MeJlSw 

hNas, nO Col~eiio Canção .de I}l) dt'cl~ram que o' ~f:r: Jo- ~ Ulceras da garganta berto Brllggmann e Gudorredo truação. a Falta de Mennruação, a Suspensio 
~~S~~taU~ef~jt~vea[~~i~~e~~:~~;,~ ~ ão dos ~antos v.~·eir~: eg· ~ . Enlres, __ d:a Menstruação. a Pouca Menatruaçio. a H)'I1e

1'18 e os Ataques Nervosos. os Abortoa e aa Jle..mette eS\S.r muito animado. ~ ta1?eleCldo á P.l.l~~ pe- ~I Já nao podra falar e erawlhe um 
Tomam parte nelle varias alum- ,~ rel!3 e Olh:elt'}.). , f" o ~ suppliclo alimentar·se . Comiam· ~~~~E3~9 morroi~,. du senho.ra',i4 . ')" :', '.J. 

Ras. ~ UDICO de~O!olI~al'lO !l.ara. ~ lhe a garganta ulceras ~Yi:?hili- R E L O J O A R I A ~ ,~_ Com~~>.~e.,.,~esmo~~cfDo,PTGg:arJôlma constam uma.pe- ~ ~rl~dde~J!~~~Jo~~Fj~·!r:-. -~ Inca.s . Nesse estado, o dlwncto . ' i 
ça allegonca. com quadros ViVOS }{ .Floriauolloli!'!. 27 (f! ã II agricultor, sr, coronel Ezequiel ~ - G R I L L O - / • . usar Reluladoi' Ge·..·lr-;.I '}f' J 
(~O cami~bo da Vida). uma ~ ·.Abril d e lH2:"'i ~ I Monteiro da Cosia, do mun!clpio " DE ~~ 
;IC:';:nt;~3;~i (g~~o~~~~~~co,,:: ~ _ . ~ ! de Areia. recorreu ao Antigal, F. GRILLO & FILHO 
.l\po!ta) e alguns nURleros de ~ Fn.rtadu lnn..aos &: Cia ~Ique o curou r~l_c.~lmente. ~ Rua Arcipreste Paiva n. 15 i Lic. pelo D. N. de :S. ~., ~vU 11. 10~.) 
canto.. . ~~~~~X-.,"~ío>~"5~ - rtJ (ao lado da Cathedrai 

A entrada CUSt.'lrA 2$000 e será I __ Conspirando contra a Repu· W Concertos de relogios de 
desti nada alJ ..Obl!!o de S. Pe~TIJ' G. b1fea·-Lisboa , }I. O jcrnal ..O !todos os systemast com eepeOI ' 

== I ymna~un . IMundO., Que se pUblica nesta cialidade os dI! alta precisão: A~lft~MIA ~ATI!AIJt,,,mft'fI "~No Mercado Publico 
~~'i;Y~~~~~~ I Cutharluense capital, declara C;ue determinados chronometro~, chronogra- YWli U. ru'U...t~i iIrIU I 
~ v 1 d GA tU R • ~ i .No dja :4 ~') ~orr~nte, Quintas ge~erais, com affinidades monar· phos,. r.epetiçÕes e relogios i L~ftAtI Carniceiro contrali 

~ nh!~;!p:rttcipa: aos -. :e~8 ~ ~~:~i05C:7h~:f~~I~~~d~:, ~~m~~: Ic~~~~~ coneplram contra a Re· ~ ~~~r~als pequen08: para se· ~U\ ,i . Pesc~.ulor 
iJ pare n~e s e p~sso~s de aml- i . l ' '.. ' P p . I'í .. . ,~) Na lemanai de sexta feira des~ Hoje4 pela manhã, no Mercado 
~ ~ade o naSClmen tr' jc seu ~ conqu!stados pe os aI uml1~s dos I • - -- 4J . D:rector. O co~hecldo relo ~ ta alia associa ão lUerarla serao Publico, por Questõl:ls de negocio, 
~ hlho ALVA,!tO. ~ d~~~rso~ ~urs,)S que maiS se Na Hollanda Joeiro technico~FBANCISC0iti tratados assu~ptos 'de grande Jc.ão Candido. da SHv~, carniceiro,!
~ Fpolls. '8·a-1925. ~. d1snngulram no anno e~co'ar de O sr. João Baptista residente GRlI.LO. premiado na ,Ex W I . e Jilão FranCISCo AVlla, pescador, 
fQ ~ 1924. em Rotterdan (Hollanda) á rua posição de Agricultura&In· ~ reevancla. . tiveram azeda discussão, havendo 
~~~~~~~~ Na mesma occasi~o será dig o B d -h I d h 0181 'd I dustrias., de Maio de 1905, (4, O ~r. prestdente pede, por oprimeiro insultado ao segunc!o 

. lribuid{'l o primeiro bolelim bi - ree e e ee y n I ec ara ~ com medalha de 1" Cla5JeJ nosso 1I11ermedlo, a comparencia com alguns palavrOes arrepiados e

Editai mens<:il do corrente anno, em altestado d:jt ... do de 26 de i . de ,odos os academlco$. arrepiadores. 


Governo Municipal - -- Novembro de 1916, q.ue estava i::3-~~~ -_ Qu{tendorepelliroinsulto,joão 

D<!ordem do S. ür.Supennten- Quem achoul entrevado de._rr.e?m~II~!1l~ e~cu' Estava ficando um IAvilareag-iu.à~orçaPhYsica" ~ain-

dente, convido a todos os devedo-I Será equitativamenle gratiflcaw rJu·se com o JlJi!Xlf tio "ogüe~i'8, Nomeações e esqueleto dO, porém, h"e1rameme fendo n!] 
res de impostos municip~es , de da a pessoa que achou em um d? P~arm. Chlm. João da Silva cabeça. 
e>ercicios anteriores ao corrente Ibonde da C. Carris ürbanos uu S!lvena. exonerações Ambos o~ sontelldores compare· 
a 'Ç'jrem saldar as sualô dividas até em um banco dúJardim Oliveira A srla. Rosalina de Oliveira .Trecho d" u~:a c2rt-5 que nCls el'!- ceram.á pohcla, para prestar t 5
31 do corrente. f!cando os ditos Bello e o entre ar á redac ao S. Amparo ás Familias Nunes foi nomeada para exercer VIa. o ar. Luiz Sodré C~ID referenC!ajc1areClmento6
devedores desde lá avisados que '. g ç. ' o car o de rofessora rovlsoria ao cPe~toral ROU6Beleb - Eu D110 t}- - 
logo depois daquelJa data terá deste Jornal o tômo 2 

fi 

daobra. A 20 do ~orren~e te~mlna o da es~ola rnfxta de Bo~ JardIm nba mau!! q~e emmagrecer,.eat-.ava Já A Empresa. CatharineuBe dtl 
j;:;icio a cclilrança por '!la execHtI- De ~~a~m~ttca e de Ungnagem, prazo concedido peta dae-ctorla no municlnill de S JOiloulm 'um veràR.~elroeeqt1eleto, minha tosse \ Sorteios Limitada avisa aos seu:: 
'-"a . Thes,o~riiria da su.perínte~den-I por Mano lj3.rrelO. dssa benemerira sociedade para ' .' _-.: -. . ca:~flava -;orror !lo todas, dur9.Ute 9. restamistas, desta Capiiai, Que 
cia M~tl iClpal de Flonanopohs, 11 -- . os assoclíidos em alra.zo se qlll· • ::I~ee;:;l::ams:d~~:~~~n:Cr~::o:~ ~ãO tem cobradores. As mensali
de MaiO de 1925. O Thesoureiro Escolas Reu nldas de larem co.m a thesQurma. ~ Pr?fess~ra bc.anelada concr.rlHl a louça e obje%t;g de ~~u dades deyem ser pag~s no SI!U 

A t w I ,. 'b DI._ Araranguá -Esta sendo nroce,dlda a co A norma11sta Maria Barbosa UIIO estava tud,) separado: emfim.Já escriptoflo, á rua João PlOto n. 4. 

~ 
n uihO \...oe. o ....Dw • . branç!~ das contrlbUl.:;úes pelo BOTll, professora das Escolas me 'consideravam perdido. No entn:- __ 
~ Para I.xercer o cargo de pro· ra.Iieclmenta áo soclo Rodolpho Reunidas de Blguassu, foram tanto, quero me viu ba 6 maltes eer· • • 1 d 

. d .1 • J1l fessota das esca.Ias reunidas de PlOtO da Luz. clmcedidos 3 meses de licença. t&mente não lOe conheceria hoje não ElnPI.esa- Na,Clona. e 
d~~~~~~e~;p1:i~nd:) cit'!.l_-W Araranguá, foi n~meada a nor o 

-- posso dIzer o qUAn~o augmentei!'por- Navega~ao Hoepck.,• 

ta" eM caixas na Livraria 11} mallsta I~~~ PIOres, I N omea(Oão ~~~~ que nunca me pesel, porem creio ter ' 
C~ntra1 41 ~ •• á ' . ". 	 \! augmentado o dobro d'J meu pCSU AR·

' '.. ~ GratJfH:'a-Se pl!ssoa que Em subslltlilçao ao mspector Olgn. NcveH Rodl'fglles iS tigo, etc., eto. ~ H? dos maIs Simples alé o;; . . achou um escolar Alvaro Antunes Ramos. e 'Deante de factos ,teet&. natureza 
mais ]uxuosos. Preços mUl- _ cachorro pohClal peH.!;l.d~, novo, foi nomeado o sr. Oodolfredo de Francisco .Rodrigues haver! quem perca tempoco.m palma
redUZIdoS. c1~sap~a~~Ci~? d~ rua .....Steves Jn- Oliveira. Têm, por meio deste) deepedir- tivoe? Haverá quem va(',iIIe um s6 
~~ mor n ss ds 88U6 parentes e amigos, momento em lançar mãe de tão pro· 

visto terem de eeguir boje para digioeo remedio. Aproveitnmos 11 op· 
S. Paulo. portunidadeJ)l\ta prevenir que o "Pei· 

~ Fpolie.• II-b-l!125. ~~:~ !o~~e::::~iA~. encontrado em PAQUETE 
~~ 8~G':""?91~' S. P. sob n, 166, de ANNA · 

Sahir:\ no "ia t6 ás 7 horas dar=::=~='!:ªI11 e!J,ijRHOS manhã para Itajahy, S. f"rancis coI coqueiros de todas as qualidades e BAGOS d. . - - . - - Remoção I ---: BanloM t: Rio de Janc,ru. 

mamona, <tÍudo bem secco-., compramos quaes- _ ~:~d::co~a:;~-:~!:·o::. A professora provi.orl. da LO.ta Maçolllca Recebe cargas, encomrnendaSi, 

quer quantidades pelo preço de 100 reis os CQ- oariaa,ea Emul,ão de Soott. Escola Mtxla de O.lilrd, do Mu- Ordem e 'l'l'abalho valores e passageiros pelo trapi


nlclplo cle S. 81;:'nlo, d. ' :Marla _ficou, ~arcada para s&bbado, che à RitaMari~. 
cos e 200 reis as nozes e bagos (pr~ço por kito). :::!r:!::=~=~~i.':~:: Igiuf2: de Oliveirai _rf)i }émovldaáS 7 hóra~, a -sess1io p;ua a

OHereça cada lavrador a sua colheita de nozes resplntorla. eAá lotp" parare. 
 para 8 Bscola de Banhaétós, "no ele,iCâ,? ,doa membros da nova P. AMQAUEX~Tt. 

e bagos ao s€ü vendeiro, a quem pedimos di- I" liatir ú,.debm~dea e eofennlda. mes:r:o miJnicfph,. ,. ~ . admlnlstracãodessa Loja. 

rigir-se a 110S para obter informações- maiB de- . dei. sup!1:I'I)" lia ULdo ICcuJO • -- _ ;Sahlrá -no dia 7 do 3'lJante As 


O CAMBIO Loja Re~enel'ac;i\o IgRe~~ba:,p'~:r::~le_ ~~~~m~~~~~~: 
talhadas, . Industria Rena.ux S. A. I ' EthM~C:OTT-'" .8 a 90 dI" 37/32 CathaJ:lneose' " - O 49"'0 I 	 valores e passageiros pelo trapiche 

. BRUSQ.UE 	 Do.hr 10'000 em leu,Io economlca, reun.m· , Rita Harlil. ' -, 
Franco '. tiS6 le hoje , ás 19 horal, os obrelro/l Para mais Informaçoes com os 

o t,... . ,IINf• ..Ji,,,-u ...,..... lha "16 da Lola Maçonlca Regenefaçlo agentes
r.oe.t. ,nu Calho/I...... I Hoepoke a OI... 
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,Matriz B--lorianopolis ;x~~oooooa~xx~~~= Filial-Laguna 
CAIXAS POSTAES 39 E 40 'O/I~ ._'iiOOiC§ CAIXA POSTAL 30 

Endereço Telegraphico T R ! G O 
t}01)IGOS...-A. B. t} 5a ED., RIBEmo (Two in'ont), BORGES,IIAStlOTTE E PARTltlULARES 

~m..-u~~~~@ ~ommiss.§es- -~ollsi.tttações o~o 


v~n~sS:=a~!~2~~, xarm \ =nl~~n~~I!.~p~~~sucar,
que, Lonça~. Ferragl'n", .\s,ucar. Sardinbaó, Soda CausHca, Ca- Feijão, Banha, Café, FI'Uctas Verdes, Couros Seccos, Cêra ,!'Abe 
nella, Papei eic. eLc jlhas, Crina Anima!, etc. etc 

AGE~TE-The TI'.ras (owpall!l (Soulh Amel'ica) Limited; Pereira Carueil'o & C., Limitada (Companhia Commel'cio e 
]I; "H'g;l(,'iin): Llonl Atl:lI1tico-S. A. de ~egnl'os (SegurosJ\Ial'itim()!; e tel'l'eSireb); The Stuàebaker CO'l'ponli'ion of Amel'ica (automo
1'1';.' Stlldf'i)(f!;('!): W ((li!'1' .,. C. ()laterial de toda especie para extincção de Ineelldios. Machinfis de desinfecção Uayton); A. l'homas 
&. C.. Pari" (A ni O lllOYf'ÍS Dclnl!a!lc); (olllpanhia U.~irws lYacw/laes; Companhia de Navegação "Rerr Steamship Company. Inc. (New 
York): AII/(,I'icall S/c((III.,hip Ayl'llc~' c,ompany; Companhias Francezas de Navegaçiío "Chal'geHI's Iléltn'is" e "Snd Atlantiq/te"." 

A~en tes eUl todas as principaes cidades do lTIllll(lo 

IVINHO CREOSOHDO'F4rte rêsfriado CLUB EICELSIOR --:-=_._--- _n__ - o V' nho < •• o••t.do f.,. 
Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1919. SERIE LIBERAL , !~~·d:p~:lo"effrd:Ia~i~:;:


Illm08, Sllr~. Yiuva Silveira & Filhos. J. J. Recena & OIa. Limitada curando-•• lIuando em pri_ 

meiro lriu i clln.ndo radl.Rio de janeiro Capital 300:000$000 almente as Iaoacbite. ctlro
nl~ .. ut,bmaticas; e teor.Pela presente, cumpro o dever de ihes com muni- 2501'1 premlos por mez-I)o:ooo$ooo por 5$000 (anlsaado a economia, pU 
por OXC~ de trabalb_.

(ar ue trabalhando em serviço ude das obras de Jpa- Desdem~':t~!Y[dad~~ ~::!s ~:: B~~!O~~:~~'!nr8~~1 das quer Intellecta.aM quer ma• 

nem,a .. fui accommettido de um forte yesfriaao que me acereseido do juro de 10 010 ..~esiftdh·lduos ~~lI.rastlt.. 
Ilicos, OI nen'OSOS, eM! e •.ataccu sobretudo a larynge. Total devolvido Rs. 485:000$000 micos e chloroticOII encoa
unto,Pois bem; aconselhado peio seu digno a"xiliar Sr Resultado do Sorteio I no Vinho Cnon

!::~:r:.c,,:u;es!:=;~~~ 1ltarr ar F. de MeTIo, usci, apenas uma garrafa do seu realil!lado em l.l6 de Março de J. 925 c_Ique acci.i~ cM.a n~ 
e ptito., encontra_ 

ria tamlam DO referido VI..preparado Numero oontempla.do 40.02a tia nOIl 

nho, um rt:o::onstltulnte d. 
primeira ordem, aupcntaaU!""HO CREOS'OTADO 'l'ltulos contemplados pelo novo plano:

• L' No. 40,028 10:000$000,' do a quantidade de Itlte,

restabelecendo-me inteiramente, tendo voltado ao meu No. 40.029 2:ooC$000 rorti&eo.ndo por "ta "d.Incta 


.. cfuncinhu.
primitivo estado No. 40.030 1:000$0001 N. oon"al~eenç. t. mo


!~!l.!!.! .!!.::!!cl~, no futlo •
Para provar, minha immorrcdoura gratidão,envio. No. 40.031 500$000 I fn.qu"". que •• ~(esta. 
depois d'e1l.u, o Vinho Cnlh~s minha photographia, autorisando a sua publicidade No.. 40.032 .. 40.034 (3) 400$000 1:200$000' o fl!!orp.nlsadorol:lotftdo '" 
por el:cellendll, S.I'I'o • h •• 
mid...de, o Vinho Cno••ta

De V V S8. amigo a!tento e criado NOB. 40.041 a 40.055 (15) 100$000 1:500$000 M:n'.;t. do 1110 ex1c:e dle!'a; ao 
Peço vcnia para me firmar. No.. 40.03~ a 40.040 (6) 200$000 1:2oo$OOV 

tõO~ ~ 
u.I~ uma


Fima reco<,hecid" Cal'lyJe Poubel No.. 40.056 a 40.155 (100) ÓO$()()(' 5:000$00U (i"ce~,~o'e.t Çao fort. e suc<:ulenta. 

--,-__~~______ NOB. 40.156 a 40.535 (380) 20$000 7:600$000 


V'''''YoiISih~rii,F1lho traria, alhnota. 

ÇJ-"""-"--.;;:J 

Bmprtlgsulo com .RC~Nos. 40.536 a 42.535 (2000) 10$000 20:000$100 1tt:~~;~:~~"Tf. 
a_a seguinte. moJ".u•• :PltlO'l".... .:s2008 pr.ml08 no valor total de lia. 00:000$000 iII.. fI ...... _ ........... To.'I~e!I, .1Irll'llchltes, Aatll ... 

Tuberculo!ie até. s.a ~. 

Cab.uho pul::llotlU, ROIfll

ados, Ccnstlpaçtl.., Cepa••


Fiscal do Guverno Federal p.:nu( lolo .. Fraqueu.~. 


,. J. RECENA P2Rl,i~., AtT~~'d;~_A~Íon~a~~v~~e;i2e~~ja Primo 

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

localidades acha-!:.e á disposição dos interessados em nosso escripto i I"HARMACIAS E DROGARIAS
rio. O proxlmo sorteio da Sede Liberal (Novo pla!1o) sera reaUsado 
no dia 25 de .~\NTIG i-\L t:sc:rintorio-2·.",L Rua João PInto, I) B- Caixa 

Arthm' Nagib Nahas (A'~-_.--- AVI!iO;;~~~~':i;~~i,:;~,::'Ó! aos nossos prestamistas que não nos res- ~ 
PGltE!!OeO A!!'!'l -.'!'PIIJJ,.ITICJe [ pelas faltas dos nossos cobradores, devendo In 1ft ~~ 

quando não procurados,efícctuarem seus pagamentos \:; UI" ... 

NOTA-=-~e accord~c~g~or~o~ova lei em vigor, desde janeiro de 19'20, - Z ~I 
todos os premias soffrem o desconto de 10 010 para pagamen- X- fi) I-
to do imposto respectivo. o: LJ1 

:à'Iais informações na séde á: I.I Oo: 
168-r~ua Riael-)u91o-168 1&1 1l::J 

Endereço telegraphico RECENA-CaixR Postal D. 84 Dl 1& D. 
Telephone 1086, Central .......11=:.1111••••••••


PORTO--ALEGRE I .. 

B. ROSA & fiilisoS,del-1O-1903 

• • • FUNOIÇAo DE TYPOS * * * * ** DEPOSITO DE PAPEIS * * * 
BTEREOTYPIA E GALVANOTYPIA PARA AS ".RTES GRAF'HICAS. 
DEPOSITO DE MACH I NAS E FABRICA DE CARTCES DE VISIT1., 
IIIATERIAES PARA TYPOGRAPHIA COMMERCIAES E MEMORANDUN.1i 

IMPORTAÇÃO DIRECTA 

T.L.~H4Ibol.6'1, RUA LAVRADIQ,67 O.NT'.... L ..... 

• 10 DE ..IANIEI.O •••- ............ 
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o ESTADO Tbrça-léira, IY de Maio- de.. 1926 . ) 

90i~Oa!O~O~IOO,~~@ooe~OIIO@I~@~~@OI"'~OGGO~~~IMaIO~~.tOOOOOC~I~OO.OC.9 1 CABELLOS 
Vi~~I:~c:rS~r:OT~::p~~;~d~!~ j Uma descoberta cujo <s~gre-
}'ent"lra do custou _200 , contos 
~~~d:ee~O~~-S~~da~~~~nlr3dO de reis 

perto de minha casa um prospecto Dri loantoJo 11 o melhor . 
de annuncio. do vermilu~o de~ 88 a!ieOc~õ:i~~~~~l.laNe:~ 1"';" 

~1~a:l?ra~~R~~~~e B~~:. p~~~ , '."'.'"'''''''' não c(.ntém saes DO

sava peito de minha casa que 0- uOIa fOl'lOula. Rcientifica do 
l:a perto da est.rada de <;-ferro, e botanico Dr. Orounil, (:ujo 

~~iRX,ltl~ ~r~rec~~i ~~~r:r:~ ~::r:~~e[:.i comprlldo por 200 o'm

filhos 'V'ldemar -e Jair, 0"' quais E' recomroendadll peloe principaas 
eram muitos .tacados das .malditaslombriga:s, HOje--estão In8titntos Sanitario8 ao estrangeiro, 
sadlos.e do O encanto de noSsa, c_casa. Faço-lhe esta > e analysadll e autorisada paIos De-
afim do Sr. · flc:ar sabendo Ó-D,em que tem feito, Jazendo partamentoB de Hygiene do Brasil. 
propagAnda .:te 130 ulll medicamento. Pode fazer desta o Com o uso reglllar da ..L"ç!o Bri· 
uso que entender. lballte_ : 

Subscrevo-me amigo obro Cf. 1'-Des!\ppllrecem cllmpletamente 
(Assl) Alberlino _de Souza Um.,. as csftpas e llffecç.Jr;s parasitarifts. 

O .VERMIOL RIOS. de Chrispim A. Rios--Vermi- 2·-CessA. a quêcla doa catello. 

~~F,°I~~ift~~IY~ ~~g~ean~i~o~a:fn~e:'~1a~JJ~~d~~nt~s p1~~: dÕ:':lO:rj~J~~~S v~í~a~o:. ctres:~::: 
macills"e "Droga!ias do Brasil. Depositarias: Silva Gomes ral primitiva !:lelO se!' tingido8 ou 
&- Comp. Rúa l' de Março 149 e 151--Rio de Janeiro. quelmdo8o 
(Bulias em " Portuguez, HespanhoJ, Italiano, francez, 4'-De~::':Og~a!lcimel1to de novos 

....- "--Inglez ' .e Allemao) ca~O$ ,le ea.lvicie faz bro. 
Em quatro a.Il110S C()"S~Cl1tivoA : a 8'J'UDEBAREI!- vcnce -Evitem as imitações e falsificações, exigindo ""bello•• 

sémp're co.bellos 
Lic. sob O "n' 445 'em 31-3-1905 lindos e ..do.o•••

o grande lwemio ih nutlnuobili!lIDO da AMEIUCA DO SUL, Vermiol Rios, de Chrispim A. Rios. ganham vitaJida

na Republica Al'g'('utinn, na pl'ova elassiea de velocidalle 

l'eSlst0ncla ! 


19'12 ·--1 92a- -1924--HI2!; ! 
ordem. 

O AGORA, EM l\lARÇO ULTIl\W, PARTEM VINTE QUAT
O Crianças Pallidas, Lymphaticas, EscrophulosaB, 
... AUTOl\IOVEIS E CHEGAi\! APENAS \)! TOSSE?.' Bachiticas ou Anemicas 
: Vinte e qnatl'o auto ~ in iciaram a corrid;:t. O percurso eTa de Buenos Ai- : :' o J'C'GLANDINO de GXFFONI e utttexcellente te4O res a Ro.ario e Cordoba, c volta - a distan",ia-de 943 milhas, e O STUDE. @ . _ constituinte dos or~lj,nismo. tl'nfraquecidos das crianças. JlotU· 

1'OSO tonico dellurahvo e nnti.-ucrophuloso, que nunca falha nll
OJIAKER vence-o . em 21 heras e ~7 minutos" chegando ainda em segundo c tratamento das molestias consllmptivas acima :pontada~


O lugar ouh'o STUDEBAKER! li t,B' superior ao ,.oleo de flgado de bacalh4.o ,. suas emulsões. 

. porque. comem em muito m.ior proporção o !1do f1tgetalisa dG 


intimamente combinario ao tannino da nogueim (Juglo",ç Regia) 

: Tão terrivel foi a prova da resistencia, Ql' C de ::t4 c0mpetidores sómenfe I ' . , e o Pkdsphoro PhysilJ/ogico medic.mento eminentemente vitalf. 


"io sador, sob uma {6rma agrad..el e inteiramente assimiluel 
~ \~ chega ram ao iím da corrida! SO a terça parte dos automoveís pOllde sup- G 

E' um xarope saboroso que nio perturba o estomago e oS in· 
., portar essa ~o1"rida v('rt~gin()sJ. d0 raio, vencer as a~pe rezas das e5tra~as e tlm G Icatinoa.como frequentemente sllccede ao oleo 8 às emuls6cs, 
ê1j;mundo de dlfficuldade. ImprevIStas . E, dent,.e os nvaes, NENHU,'v\ Igualou o @ dabi a prefereucia dada ao .JUGLANDINO pelos mab 

~ . dist!nctos c1lnic{>$. que o receitam diariameme aos seus '00icolosso do STUDEBAKER -- ,' 0 carro ViCtOri05í) , -em ve!oeidade e potencia lO ~ ~~n~~g~GLY~;[1~8_Sp~~~;HX~r;;~oa ') VINHO 10 O 
Encontram·ae amboS DaS boas drogarias e Pb, r....--nacl.' 

desta ddad.. e dos Bstadotl e no deposito geral: PEITORAL DE MEL, ~ 'barmada. Drogaria de fRlICISCO GlffOHll C-i Agente EDUARDO HORN ! OUACO E AGRIÃO, a ........... d. II~. 17 _ alo tt.• .1_.17'"
o @ 
NUNCA FALHA! oo§oo@@@~~@@@@@@~~~@@@@@ ~@§§@t:a@(ft:tGa@ 

,CLIC:N.855 de 2"..3·1922)o talentoso deputado 
estadual D. LtilUAS L&ITH -- mÚm 

A' venda nas pharmacias 
e pl"r. ti r:i pnte cl1ni co dr. Victor Rus· Santo Ag~stinho e Popular 
poman llO, professor da Faculdade de Na êpocha actual_ em que a Tuberculose faz tantas 
Pharmacín e Odontologia. de PelotaR, vJctimas, não tratar das bronchiles, tosses, fraqueza S?;"eral, 

r f'm valioso documeIlt.o, aSfliTll 8C re anemia , etc., usando a Solução Saphrol, posi.tivamente o 
i II'!"Pc no valor Ju in comparnvcl drpn· o Di". Romão, cm Sill'ianomelhor tOllico dos pulmões, constitue crime e um atten
: rnti,-·o·tonico Ll1csol: poUs, obteve optimo~fado á vida. 

.A ttesto que tenho alcançado em resultadoK com oLembrai·vos das palavras do notave! clinico Dr. Fer
nando Abbott, fallando valor domi:-:ha clinica, cxcellentes resulta~ sobr.! o curativo Sa ELIXIR DE INHA~IEphro): cO 8 a pbrol desinfecta o llUlmão e seccados thcrapcõ.lticos com o emprego Sil vianopolis, 2 de AgC'sto de o catarrho~odo LUCROl de Souza Soares em 1916. 

casos gravissimos de syph ilis he· Prezado Collega.licenciado fOm 11 de Fevereiro de 19J9, 

A j raga]7te e antisêptica eSpUfiJa do reditarias e adquiri das e como tlJ- 62. Tem esta por fim pedir a v. me 

nico ge rai ~. . ('orno encommenda urgen· 


Nilo e posaivp[ di1.P.r mais sobre o para a estação de Pouso Ale
Sabonete de Reuter "" lor de IUll p"p r'arlHlo! ~O flr. gre, RMe Sul.Mineira. con ignaJa 
I fi uma dl\s maia ' ao s r. José ClIstodio Ferreira, t 

limpa e reíresca a oelle e. ~m curto tempo, do . :(>rl'0 mc(lico i Uma pra ga familiar Preço!! de A,8!OUca.' caixa de 24 vidros de Eiixir dc 
Não são raras as epidemias fa DA Inhame Goulart. Tenho muito pra toma-a suave e tersa comO a de uma creança. O " Lup.:;ol" vae de trinlllpho em miliares de sarnas, que o povo, Rcf1llaçã,o fi, vapor zer de communlcar-lhe que o scu 

t. ri nrnjlllO , e(l ll~I'l i>!tanuo (1. cODfrRnça vu lgarmente, denomina de .já co· DE prcparado está com grande IUOCu
LINO SONCINI ra nesta cidade. Tanto eu como o EPi!ii~!iZ=~i~~;g~i!ZiilJi~~~M .]" tod OH: mer}jCIlB e rloelltefll Por to· meça - ou simplesmente de «cocci

da par te OIlVf',-se refer etlCi:1B elogio- ra~. Mesmo entre pessoas de Ira· dr. Romão temos receitado a (1 :5-Rua Trajano-5sns aos seus (lffri tos fllI l" prehend entes. tamento, basta uma aprescntar-se versos com oplimos resultados. Teleg. Refinação ..---Telephone 59 Do amigo e cOllega
7, ,~;,";~: ,~r,S P, em 11-:; â~~ a"sS~e~:f;P~:, ~~~sm~,~~:~; Alval"itn Vleint Rios 

é discreta, localizando· se em al Arp. D. N. S. P. sob n_ 255,ID~ ~~tla ijrav ~I 
gumas regiões do corpo; outras de 17- 10-1914. 

vezes, extende-se e torna ·se·jnsup ---i----t---I-- 
portavel, atormentanda, seriamen . ,· p' . 

te \) paciente. rlmelra 


1'-Tra z grande5 prc.iuizos na vida rio I,omem, da Rebelde aos tratamentos com-

I pomadas irritantes e Terceira
rnulr~.r~~ c~;p~ri!grr~~·u·eCidO está 5uge ito 11 cont ra ir III11 ; j . constitue um verdadeiro 


mnlestla Q:r<l\·c 1 ! : Felizmente resolveu·se 

3·-Cuide de sua ~a tide for!il icand(' ·~e e evitanóu !l]aio edc modo difinitivo, o 


res prej_izos. desta praga, .por meio 

-t' - Para reMaurar as força s, c ga nhar bem estar deve ~ ~~ap5~. 5J~ ! ___":".__'-

usar apenas J vid ros do ex traordinario Vamuliol, recon

hecido pelos medicas como o mais cl1ergico fo rt.ificante. 


5· - 0 Vanadjol é uSado diariamente por milhares 
 Oondições de venda 

de pessoas no Brasil, Argentina Chile Uruguay e Am e rica Contra saque a 30 dld ou 

do Norte. 
 2 010 de desconto desde Que as 


6"- Os homens, Iliulheres e cri anças, podem usar o faeturas sejam liquidadas atê O 

VanadloI 01"11 qualquer epocha du an no; f1ão tem dieta dia 5 d e cada mez. 

e é de um gosto delicioso . 
 Em 17 de Março de 1925. 

que ~·ab: q~:s~ev~~~df~~f~re ~~f~~=~~niea~l~~~il~~rPd~; 

fortificantes annunciarios, altesFéindo isso a sua grande .sa

hida, sendo usado em quasi todas as ca!'ias de famii,as. 


So-Seja Dobre ou rico não deixe para amanhã O cui· 

dado pela sua saude. um dia mais será tarde e o arre

pendimento muito maior; um vidro do 

maravilhoso Vanadiol e 


em 


SENHORAS 
A APPLlCAÇÁO CONSTANT! DA 

PHILAOYNA 
DR, MED, D, MOELLIIi'IANNIMPOf:.se ' PARA A. TOILETTE 'NTIMA e PARA Ao BOA 

tlYGIENE COMO o MELHOR DOS Al'ITISEPTICOS. 

I! ~RECISO NAO USAR NAS PROX L\HDAOES DA EPOCA. Formado pelas Faculdades de Genebra e PQrto 


.\tEMAL, rol~,~~~' E't~~1:Ji Df :-:'~9:u~D~t:O.QUALQUI!R 
Cllnlca medica-vIa8 ul!1nll.l'ta o CON'l'RATOSSE 

INFORMAÇOe5; CAIXA POSTAL - Consullollo: Rua João Plnlo n' 13 (,obradoi, da. 9-' 1 • 3 é de effelto 8en8aclo
EM TODAS PJIAllMACIJ.s !. DII;oe.uu.u 

412 RIQ ·~ 
~L.aNÇA_N. ?"&.D. N. S, P •• 19-12.-13 nal. Med1C08 uotavel8 

o rooeltam. 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:IMPOf:.se
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·1'._ - INotas religiosas l'\f'trsrs-oes No ''Café Java" 1.~~~~~~XX:)oIOICD~OCec,..
" Tem e-stado. muito coucorrid,i\s JJ.l Jt :0 nosso collt'g."O Tempo", ~ 


"Vida. Social do m~lde M••iã, Inler.nltcional ... . .•.. :~;;:,::~~I~.~u.hoi~l ~f~f~~~ SYPHlll~ 1I1
as novenas
' ~.~~!~e!ll~~~ ~::~~i~= Mendi" Em duas ~ magnificas se~_sGes,. em .ua proprla residenela. em UIJ • - :.... • a la. ás 7 'hora~ e a 2a; b 8,3«), Jolnvilte'-' osrd!d~ardo Sc:hwu
l"azem an1l~s hoje: _ boras, ser~ ÀOJ.t . - foc,~hsad~ na" ; tzf_ , prop~letar,I~/d'40Jornal Qe JO. 

801'8s: Maria Luisa fre{tas No salão de IConferencl~s da tela lia Internacional. o film dó! ,inville-; po:r palie <:to dI:- Agenor 
 . . .Costa e Amella Baptista de 011- Oathedral, reuRém-ee amaR ~os Universal, em 6 partes. intitulado: Homem de ta~valho. , ,< 


vcira . ' n:aembros da ongrE'gaçlo <1- ··Va'ete de pàus" . Para amanha A as.se factopiende .sÍ!I; o Inpi- AlllrlDa ImiagaaJ IrIvaíídez !i
Srta8: He.lena Valverde, Ben- nana de Nossa Senhora do Bom annuncia o programma~ - ..R~ge- dente hoje occorrida ., no '! .Cali! 
ta Firmo, Maria Fornerolli e Conselho. nerado a mUQue- ,por Tom Mlx- · Java-, As: 11 , horas"mai.o,~ ; me.. BbeumatiSíliulEczemas ! 
Nair L.emos, Q' _{ I _. ,, ' 1-0 -. nos. Af porta de- referido ' C~fé 

Snrs: J()~é Pedr~ Du~rte . Silva, de c.1~~~er:~~i'as~o r~u9::;.:: aa Ponto Chie ~nconlrara"!·slt o Ir. Alfred_o 

A~gusto ~m~, Jose Llcfmo Lo- Conferencia Vicenilna de Slío "Esta vida é uma pandega" é ~chwartz. filha do sr. Eduardo 

p~s o. Aiheüvr .BrJga. J é o titulo do film que hoje em uma SC:hwartz, e o dr. Homem de 


Jovens: M<lrl0 SchLm!dt, EU-\ os . _ Iunica sess"aoJ sed focaitsado fiO' Carvalho. Aquelll!, naturalment~ 
clyde~ de Campo~" ~o~o'!:h..o Amanfla a congregação das IPonto Chlc. Para breve está Iproc~r:nd? desa~j;travar seu pai
~or(lra e ~Y Ga,fC13, c 00 ... ~ Pi l h~ ti., M i -rli r aria á sendo annuncido:- _Amigo trai- da vlOl..nC:13 sofiuda de tio Inso· A sy'pl~íjj~ ' j,'fó'du% Abortos. enche o r,orpo de Chaga!!, 

&.Dlnos Claudmo MIra eGasta0 de i-S-d _a~ aiI - Smn::::a de! dor IlHa maneira, C!1tflH!-sede: rõl;Oes destrõé as OeraçlJes, fAZ os filhos Degenerados e .Paralyti
Sousa. ~ru ~ e assa e -. com o dr· Homem de CarvaIllO, COSo PiOduz. Placas, Quéda de cabello e das unhas, faz asI 

pessoas Repugnantes! Ataca o Coração, o Baço, o Figa-
Sra. Barreiros Filho arte a es gdladas. 

Faz annas hoie a exma Sra. d. Durante a semana, ser!to re- Estrêa hoje, no thealro, em la' A Intervenç!o das autoridades ~~rg~8çr!i:~o: ::~d~S: E~~~~~~~!Er::.~~~!sO d~h~~~l~~s~~~ 
Altamira Flores Barreiros, digna lad~s as seguintes missas· . ,recita de assignatura, a Compa- políciais e de alguns poplJlares 

our es. V ' -d d trocando-se. então, algumas ben-I 

ro~a: :oo~:!~?S~~~oÉI~my~~rSY:h~fsUdu:~as~m:o~qu:t~i~ ~ 
esposa do nosso conlerraneo sr. d~1; 13. em bo;-,ra de ;~a:~oS:: nhia de Operetas Giordanino. evitou maiores consequencias pa. havf:r.do Saude não ha Alegria.

proi. Barrt:lfos f,lho , lente d3 b d1;114. elm honra d d 14" A peça escolhida para <s estrea ra essa 3c~na 

Escola Normal, asIla0 pe o regresso o é a linda apereta ·"FrasQu ta", do ~~~~~sa~~~~'q~al~~~~o~a~ffe~~:~~OdadSy~wft~ee ~ 

Sincefl5 felicitaç(ies d'O ES- B·d7~ 15em honra doS. Coração gra~de maestro Frans Lehar. CololIsal eom~ra ~e taduba. da BOba: 

TADO. de Jesus; E de se esperar qu,o a no~sa Toronto. 1J . Os JornaiS commen· 
 AINDA MAIS !...... 

- - d- 16 elas almas do pu r- platta tenha opporlunidade, hOle, tam a ultima compra feita. pelo O ELIXIR 914 não ê só um grande Depurativon T~~~ D~ MAl" "" Iift"P" at~~io.' p de demOlls~rar ('S seus applauses governo dos sovicts ao Cal')adà, como um energico preparado contra a Syphilís, porque couU ntl~ ti ~ au Y"n~ ~ g _ á companlua que IIOf viSita. de 16.395.000 doUars de larlnha, tem Hormophenyl () qual destroe os microbios do sangue.
~~~nLA~ ,,~~~nLA ~ JM~' Cosamontos , "ai;,.",.· -- No dizer da imprensa, pode· se E' o unico sal que deve ser usado por via gastrica pela
ijWWU í\ 1i~~U W. ~~1I" Manoel Felishioo Simas, ' com f.'~9-~~~~~~, consi~erar essa comp:a corno a sua acção bactericida e porque não ataca o estomago nem 
.. I A olonia Doli· Nelson do Li- ~, • mais Importante transal:ç:to de fa- os den~es. não produz erupçOes, ao contrario, secca e faz 

P...0 dia 3 de n~a~o, data de des !~iamento Cou:inho, com Maria ~ BSCr1ptas COmmafmaOS ~ rinha, conl'.,eeida .=05 afinais do desappatecer as feridas. Não contem arsenico nem iodu
({,oena d? Br "SII. nao_ PI~SSU I lzallina Meye r' Ou'lnerme Kers- ~ Gostavo Nc,'es, guarda. Q mundo commJ;;rcla!. recto, sendo inoffensivo ás c:reanças. 
despercebido no G, E, Esco.a . tep., com Hel{'~a Tt'ixeila; Gus- ~ liv~n~ encarrf'ga-se d'J'1u~lq~t;r # - __ O que o doente sente com O uso do ELIXIR 914: 

Appetite, regularidade dos intestinos. melhorando osjose , , ' lav N:ebu'J ~om Maria Ves..:o- ~ t1"3 ..'nlho desse rIS.mo proflt.SH:'_ Em favor das intituições que soffrem de prisão de ventre. Desapparecimellto 
cu ;o programma c.(Instaram vario! ,,=. . . i Rua Fernando Ma.chado, 19 mt~ll~ctu,aes ~ 

Fr z-se ai! uma festmha, de I· o . , ~ ~ nal. i ' de to
das as manifes\ações syphillticas especialmente do Rheu.. 

rec liitivos. r.umeros de canlo e ,-- ~ Florianopolis ~ O secretano aa LIga d~s Na· matismo e affecçOes dos Olhos;finalmente a saude em pouco 
tempo.um ;; ::omed :a mtltulada .A men~ ~~~~~~1 ii} _ ~ ções recebeu 100 mil 11ras da ATTESTADOS ,tiros" no Pelourinh o- , ~ , ~~~....-@~~ Cruz Vermelha Italiana, para se· E' o unico Depurativo que tem att~stados dos Nos

Todos os a1umnos que toma- l ~ AGRli\lENSURA . ' - - _ _ ~em distribuidas às instituiçOes pltaes, de especialistas dos Olhos e da Dyspepsia Syphi
ram parte na festa sahiram·se ~ D: . d Õ ~ _PartidO p~lltlco a~h_la, 1t. mtellectuaes russas, por lnterme titica.
milit o bem , sendc, com justiça, (;i _IVI5~es" e.rr~arcaç es, )i: Dlz"se, nos Clrculos pohUcos,que di'l da commissã', de cooperação CASAMENTOS: . 
en ! h u~ iasticamente applaudidos- ~ vl~torla~ ]UdICI~es ou a- ~ est~ quase a~sentad~.a fundação Inlelle~tual, recentemente criada Não se case sem primeiro tomar 6 vjdros de ELIXIR914, ~ 

I '~ m1gavels, pro}cctos e ~ de um pa~tldo pohtlco. com o pela Liga. E' O mais barato de todos os Depurativos porque faz ef
-- ! ~ orçamentOS d~ construc- ~ apoÍ() u~aOlm~ ga :epresentaç1io __ feito desde o l- vidro 

I! çôes c iv is, (>,xeC'uta com ~ estadual e fea~~ Cll1Dpanha do partido soda- Nilo deixe para amanha, comece hoje mesmo a tomar o 
ELIXIR \}~4. 

,', ',~ esmero e rapIdez Oeng. ~, ChoTII no C68l'á-Fortaleza, :~~~a~~ra~fs~~se~~~:~alnOdoOa P:í: Vende-se e:n todo Brasil e naS Republicas do Prata 

I ~ geographú. ~ II.Continua a chover abundante- feito uma intensa campanha a

I;~ B.n,THAZAR Df: SOI;ZA ~ mente em diversos pontos do favor da separação da Igreja dfl 
~ Florianopolis Estado. Estado. . hGattas OGeamcas l :i>-",""""~·,=,~~ DIUNAi:~DADE I ~a~r~ ~:.~Ópi~l~l~:n~!,

I - - Ha pOIlCOS di"s, foi .encontrada acatada figura do commerclo da
Contra oenJ·óodo mar IDr. Victor. Konder em um banco do J:,rd'm Ollve' ra cidade de S. Paulo, onde se acha Mantenha os rins .. I De Brusque a onde foi em ra- Bello, em estado Interessante e installado á rua 15 de Novembro 

Arp,i?V a.J.Js ~ !!ce ncla jas pelo ida via em, ;e ressou hontem com febr~1 uma pobre mul.her de nll 27, obteve, por conlracto, ex· sãos 
Dl? n ~·r ,,,mf%O ~ aCl onal da Saudf> P gV' gK d d· nome Alice Gonçalves. cujas fa- cIusívidade para a represenlaçao lGENCI.lDEFI.ORIA.NOPOLIR
i.~\i (~ol;Je~ 21~4:e FeverelfO de ~e~~~t~:i·o ~~toFaze;dna.er, Ign6 clIl~ades mentaii parece estarem e venda dog-Mflte em PÓ Soluvct

' Õ ~p(1 sita;i os r harma::ia Rau- Saud.amo-Io ~ffuslvar.lentepelo meR~~~~li~~a~'ela poliCia foi em ~~:!er~~ganme~t! ~:t'eci~~O:~~~~ 

liv cIRi'MEDrO NOVO E SEGU RO seu feliz regresso. seguida, enviada para o' H~spl- sumido em todo 'o Brasil. 


Ponte InterDllolonal-Quara~ tal de ~aridade, de onde; po- === 

. (R· G d) 11 E fà rêm, fOI mandada embora por 'agies blbliothecu.- Santia

I mp0sto piedial urbano e rany_ lO ran e-, : s. nes- motivo de se achar gravida go, 10. A maioria das empresas 
taxa sanitaria ta C.ldade UI~a commtssâo uru· e nao haver no Hospital ama ferroviarlas da Bepublica esU. 

Oun.n fe (1 crmerite mês, a Su , fr~~laaoq~: :~~a tra~~~e d:obCr~ns~ se<:ç!o d~ partur;~ntês; disposta a instaJlar vagOes-hiblio. Comte. Alviol lIfilhares de homens e mulheres 
oetin :endr:: ncia Munic ipai proce- ; 8 h P Lançada. as~f_m, aos azares da thecas para uso dos passageiros. Chegruà do norte no dia 16 do sGffrem de fraqueza dos riussem 
d e á co brança do imposto predi al r,o uara y, rua. sem fl!mlha, nem parentes, __ corrente fi aa.hirá Itepois p..ra. Rio Baber a. caueade sens males. A ta

urba no e taxa sanitaria, correi - H ·t I de·d d encontrou um tecto hu"!anita rio Peregr18açilo 8 Lourdes _ Graode, Pelot98 fi porto Alegre. ~~~edlO~;!~:Z~8ad~~[l~~~:~ S~50;~~~; 
p0i.denti! ~o le semestre dú an OSpl a e 811 a e ~fmcas~ur~stl ~~r!~~,e~IIV:p/sa:; LIsboa, J1. Partiu ante-hpntem 10~:c:~~;:;::I~O~commendasf va- ae eufraquecem em conseqnencis da 

no_ Na 1&dezena do mes corrente, de ~úbres., lhe deram.' abrigo. ~~~:ti;~~~~se u~~er~:f~:fl~!~ rcslriado9, comer demais, falta oe 
QUE~1 PERDEU 1 esllveram em tratamento no Hos- Falt~m-Ihe , porém, medicamentos portuiueses. Uomte. Capella ~:~c~~d~~~ ~::!~~~~l~sou~:a;nf~:~~ 

pital 170 enfermos. de ambos os e alimento, que os seus proteclo' E'esperado doSul no dia 18 do rõea; o resultado será qne as mate
, sexos· Dessas tiveram alia 38 e res nao lha podem dar por se- .AI; d _'.nn,.,o::iov,"v.~'d";mdP,uhr,'d ••omn••.CSoa'nrteonsteeeR'I.~hirdàe P·a'nae"Proa.ranaguà, Qr·r·a. ',.vcfirCe••rU~ li.lb;l. lnad J f da casa com- falleceram os de nomes Maria rem, como dissemOS, pobres, i\ ao ec1a ~. J vou .. 

~erc!al do sr. C<lraJ.:Imbos Com~ Candida Oomes e Mari.l Senho- Fazemos daqui um appello.às Ó Recebe I cargas,' encommendas, oestias. 
nlnos. ach ou, hn n!em, em f'ente . na Damas de Caridade e á Socle- A Alfandega desta Capital ar- valores e passag.iros. Os syrnptomns mais COlnmuns do 
á referida casa, à rua Cúnselheiro nnApharmacla do Hospital aviou dade =P:otecç:lo!o Be!'ço"' . par~ ~e:go:80hoje a f!"portancia de __ Olal dos rins são a d8r uas costas e 
Mafra _n. 44 uma bolsa de _rede 41110rmulas para as enft:rmari3l; que, com o. espirito chrlSlâo que 6~$6:8 ' sen<.1o I ,em ouro D~8U1eotido-Roma. 10. Nos nas c~dcir,\s ; fortes pontadas nos 
metalllca, CQntendo certo ?ble~to no Consultorio fizeram-se 115 a~ .caractenza, levem algum I~- '379$23; em pape, ... . ' . • • clrculosofllclals desmente-se for- ~~;1~t'!~~ ~~ra~f::~~ ,cfal~~(\I:l~f~r:~: 
e pequena Quantia em dmhelro, ultas 581 curativos e 14 mtlvo aos softrimentos e ás pn- I. o - . mal e categoricamente ~ue Oa- desordens urillarias c ds vezea ter-
Quem fOr o dono, pode procura- ~O~~a oe; vaçoes daquella pobre mulher. ~e t até hOle arrecadou.' " briel d'Annunzlo tenha Sido no· rivais dôres rb(lUmaticiflB. 
la nesta redacçl!o, onde se acha p... ç . == 61-925$_434, e em Igual penado meado titular da rasta da Aero Ess8s doençat' dos <in5, não sen
depositada. F.mbAl'qofl de prello-Pottn A.scr!aa='l mlr.!flted!i!.-p.om~i doadnn o ~~S~~~?4~:~78$5~8'rnh~- nautica. do tratadas, cbegam a. ter conse

11. A commlss:tn dos 18, criada ven ~ UIII<I ,,~,c ..ç.. par.....alS =-= quencias fames aCil~r~tand.o calou-
Um empregado das nossas of- Alegre, I t. Acompanhado do i~s' pelo ;5r. MU!lsulfnl J apresentou de 15.346Z886~_ ~~ 1011, pedras. hy~roplsla, lesii.o ,no 

, h h ' á A Id pector·da policia de InvestlgaçOes propostas para varias relor- -- i~ , "coração, ~ndureclmento ~as alter"las
~~~n~~O~SkO; umo~epUSCuIOve~ntl: ~:rac~~~a;a~: S;q~:I~!O, c~o~ltarm~ !'tas a serem feitas, enlre as quaes Inspector escolar ~~t1;:a~~~~~::!n~e:e:h:~! G) oUNot~e:l~~~l :a~1fu~~~~ie Fos
lulado.A Conflagação Europell-, dr. Domingol!l Corrêa, ha dias se salienta a modiflcaç1lo do A pedl~of foi exonerado do floas nmlgAs o IlAScimonro de ~ ter para os rins 109m estndo C\lrnn
e tendo o nome do sr. Eugenio preso á requisição das autorida- Iystema adoptado por occaslllo carg? de Inspeetor escolar o cI- ~ 8111\ filhft Nylva. ~ do rins fracos po~' mo.i~de 50au!l~t;. 
Trompowsky Tau!ois_ Entregalo~ des paulistas, de haver, na Camara ou no Be- rurgllo dentista Alvaro Antunes (Íj E' o remedio mlllS anbgo e de maior 
~~~~ a quem o perdeu e o recla- :~~~;n~~IO de desconfiança ao Ramos. __ I Estreito, 11-5-925. :h~! entre todos. P~rgt\ l1tc no visi-A 

"" == Vlaj,ando com Rer,ente8 - ,ljs- ~~~@:Y.'®~' Putfa~~v~: ~el&d~· :~\,:!}I~:.q~:Agradecimento B Missa N..o. esqueça de pagar sua boa, 1t. Os hotels desta caplfal Ali muttas", casas de jogo-- 1016 80b D. 169. 

t 
 mensalidade da Bmpre.a Catha- se recusam a dar hOipedagem ao S. Paulo, 10. O sr. dr. Rocba r-";"________.. 

Domi'liOS Leopoldo do!! rlno••• lo Sorlelo. Limitada, Italiano R.vi::o, portador de .1, Moreira, chefe de policia,. (arà PIIULAS Dr fOSTER 

Silva e suas sobrinhas, pe~ 1 rua João Pinto n. 4. gumas serpentes do Brasil. distribuição das Importanclas L. K 
nborado~ . agradecatn ao dis~ 

tinctofaculta!Jvo, dr. Bulcão Uma. ob1~a prima de .Nao f conv~;-fiada, é a fe. ~r~::a~~~tj~;~, m~~lt~: i~~~:~~: "veJ~e~o~a~~:~~milti6J

Vlanlla pelai esforços em


preaados p~'lfa salvar de tão graoe 
 Raphael vendida. por alldade: a Empres.. CatharlneD8f1 estabelecimentos de caridade. 
um milhão de marcos d. Sortel08 Limita" cobra FOSTER,MnCLELLAN Co.

enfermidade sua inesqueclvel - Caixa.Poatal 1062 
.Mã~ e avó Mzrianna Leopoldina Ollro r:;:::5~;;OOS~.lIdaa. e paga a, A delegaçlo esportiva Rio (le J BueIro
da Sifva; ás pessoCl"S que se digna A obra prima de Raphael, r.· __ do Avahyram com suas visitas durante o!! Sem doros rnBlfIIltim 
~r.f ~nnidade da mesma; a todos os trato de Oiullano .di Modlcl, que Liga d Ma"ist i Do sr. Henrique Loureiro. que Nova Avenida. 
que aCQmpa..,haram ~ o seu enterro fazia parte da ga1erla Oikar Hul- O..... er O seguiu como delegado da Liga Continuam com grande afinco, 
e Ire fizeram repre5entar e os que Dapurandc c Tpnlf1cando dschinsky, foi vendida em a.r- Cath:rll"lnellse Santa 'Cafharlna de DespOrtos 08 trabalhos da nova An:lida 
pessoalmente, por telegrammas e o SANGUE COM o 11m por um milhao de m.ntos, Ficou tClnsferida para qulnta- Terrestres, em companhia do lIue dap\ acceS50 à Ponte Herci
cat1úesa piesentaram eentidos peu.· ouro e seguirá brevemente para felra.J4, no Grupo E.scotar .La.~ quadro do "Avahy F,?ot BaU 110 Lut
mes . TAVUVÁ os Estados UnIdos. ro Muller-, a _rtunla~ de proles.. Chib-, que foi '.'dlspú.ta( :alguris "' . ,,-,' ,~__ .,' : 

AproveHllm a opportunidade pa, sores,pr?movlda pe." Liga do matellS ,no .norte ' da :iEstado, o Chaína:se -,." su~', a:tlenç~o parara convitlar as pessoas de suas - OE 10110 Loso DO Bloa Grande- Maglsterto Catharinense, e que pre,side":te. 'da Liga recebeu da. a Em,rea~:,·~;Oat~arluen86 deamizades' a assistirem li missa que S. JOÃO DA BARRA 

, 
por alma da extincta mandam ceie· Por to Alegre, 11.,,_ Có~tlnua ,a d~via ;, ~e~H~ar'se > a"!p~nha no qu"'ellelienhor o legulnte tele.. SorteIos Llnilt'âda"que é a unh 
brar, sabbado, I' ,do com:nte ás- receber demonstraço~s de ãpre- metom.o local_ ' , 'gramma: -- - ta no Brasil que Jogacom dezol. 
7 t{2 boras/da manhã na Cathedral, ç, oo·,'eqCUa, 'lnOohOIO·or.e, sl·ocrridpolõr 1.()t!."?doLu.'e . Italah)", 12,-Nlo podemos lo mil "umero., quando suas 
confesando~ se de~de Já sillcera É I seguir hoje JolnvlHe falta condu· conlenerea Juvam com cem mil. 
mente 'a"i:radfCidO a todos quecom- a~ha fazendo conferencias lItera· A SAUDE DA MULHER I cçao. ' Re.cebe·se mensalidades al~ o di" 
parecerem a ,esse aeto de ,reHilloõ riu . _ nn 4_... " ...... JOa;aremol a'lul bolo' I ao clt "da m.tl. ~ \ 
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I I 
o Estach...· 'Terçà-feirai 12"~ -}láio de _1925 

a_a ... lSC;UZLC se "" 	 " 

do DR. EDU;ARDO FRANÇA I OS DOIS JUNTOS IIEPBJlSENTJ.JlI . CAROBA 'EM-ANaCA! (le Hollallda 
p"'C.abael,cOSur•• q·ux.,emlqu'e'r m.ffiolce',Zt".ddea 'peerildl.a.'-'-Udn',rtchorore'roesudo"Oreb'ra'é.tide,Or'o' aqd"olpdtaaddoOS I ,. O. , ,I ' . , preparado' pelo Dr• .Eduard,? França ,O IDEAL DO TllA'lAiLÉNT

• o rei.- ~os depurativos ·para : a cura interna.<'.,d, ", ,' ,'.,YP,, hiliS,' imP.ureza do sugue, .na Europa, na America do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc. I Preço de cada um 3$500 I " rheuma.tismo, feridas,' dores, etc. _ 

Uni..,. dopo.il.rio. no Brasil: ARAUJO FREITAS & C, - Rua dos Ouriv••, 88 e 90 e S, Pedro, ,94 - Rio :de Janai,o - - Na Europa: ' Oi ERBA a A, . MANZONI - ' MILÃO - IfALlA .-IailflFú;,. 'giM:;A medicina não é magica "I 
li' 	 \ 11A medi.i•• nl. é ",agi... Ex',tem .,.".. I11[ 

! 	 ine:redientea medlcinaes que podem curar 1II 	 dy.pep.... i.digestlo. E11•••00 s&o mu~ [ 1\1	 ~ 

i'I[; 	 ~:~~:·::o.;~:::~.:~:n:u~;::...~:~:. tJl li 

'Tledicinu conteem trez ou quatro. II 


~SE O CONTRATOSSEPDSTllunsg~, nICURBDS n~o produzir o effeHo que annunclamos desde que tela tomado 
como manda o rotulo, devolveremos immediatamente o dmhelro doII1 conteem todos os ingrediente, rnedicinBtII II cllsto-tCgNt~ÂT6J~téR~~. effelto sensacional não tem dieta 


!I -não nos importa o ,eu cUlIto-que curam I e ou
é agradabili ssirno. Tosse sirnXles chroalcas, Bronchltes anti-II! • d,lpepsiCL Não terá V_S. outra õCCtl.. ~Fna5s0~~i!~eB~er~s ~~q;~W~h~ na:t~~:{a~OE~~~~~:~i~~~~q~~g:;!

'I .ia:o pata curar-5S. lenlio q U!1ndo 8111 USfI, II 
 if~~~~~~ ~ehG~~~~S~~ ~::Ja~d3~oT1Y~~~I~~~~~nà~n~~tr~:1~e~~~=~e~~ 
:!,' I. 	 pois i;"l tl".:j(:luz~m no UH! e:; :Q~",go todos 09 tos de igual valor, o CONTRATOSSE é tonlco fortissimo e se-I	 ~ , ingredientes rnedicinees que .o podem ajudar. dativo, principalmente do apparelho larynjo-broncho-pulmonar.Pu


i~licaremos sempre um attestado por semana, diiferente, dos mi1	 I!t1aÃsEex~i~h.ar~~a:uD~eM.s [~Ci~~dOG~~ç~I~:~:a ~e;ra;d~1a á' 

\1	 
rua Dr. ~i1va Pinto, 532, em Villa Izabel, no Rio de.,'	 t~ggr}~~~~~~~l?A~:~~~ III! 

11 .E.ta á a fonr.u!a dae PastilhClS do Dr. Ri. Janeiro, escreveu-nos o seguinte: 

~ charch. Nlo q-1.ler ver V. S. porqUe é G:l9 TIII11 , i3 r.-Muitissimo reconhocida pelos ben .ficos re·
I

!\ 	 .lia. o çuram r Tvi"tia-iU! hoj!l-nlio lI!,pere II1 
sultados pelo vosso milagroso CONTRATOSSE, em 

m~ tempo-o nu drog1oli,ta .. tem. 11"l11a terrivel consbpaç!iO, envio-vos est., do qual podeis 

!, ~i~~~~~~I~~:Ri; ~_~i~a.•:o~ç~~_e:. - R. Sil~alDr. 

Ap' D. 1'. S. P .• n. "(l]. 7-ll-19O'.l 
---------,-------- oedlrcm nao devemI A:ten ç~o. Quando CONTRAl eSSE 

'h,ce'lar outro medicamento. App. O, N, S, p, sob n. 255, de 17-10-1914 
V~nde -se em toda'" as pnarmacias e Droganas do Brasil 

[ ~Nesta CapItal ha sempre CONl RATOSSE em deposito na Droga. 

!an:;~~~ G)lCIIOIOIO+~~C+C\C\'O~.x,\'C\~~'K..\OOtC\ 
- -DE  ~),QGOQOIOlO!OIOKOSlO~~ GRANDE FAB~lf:_DE CARIMBOS ~p

lia. Catharina ~ Estomago, Figado, Intestinos ~ BORRACHA 
Distribue 7;')'(. em prpmios 	 f.'i, 9igcstúcs dilficeis, azi~, prisão de ventre, vomitos, en- )i( 

~.,c jÔ05 dores dI:: cabeç8, vertigens, dor e peso no estomago, M. o propriet~rio da Typographia SCHULDT (Antiga
221' Extração-,Plano EE 	 Cysne) commumca ao Commerclo e ao publico em gerAI,",'~"'; g.1st;algias, gastrítes, hepatites, cnterites agudas ou Chronl_1

15 de Maio de 1925 ás 14 IHH'IHI 	 ." ca~-CUl'am-s{! com o Elixir eupeptico do Professor Dr. Be que annexou ao seu ramo de negocio a fabricação de 
~ nleio de Abreu-l calix no fim das refeiçOes. cari:r:nbo8 de bO!"l"n.chn e seus annexos, pel\) systema14 mUbares- I.700 premioR Amencano, ~~rantmdo trabalho perfeito, pais para isso 

14.000 BILHETES A ; 11500 1 (~ 1:O(Y11J;r) ' 6 8 hlli I d 8 dlspee de offlclaes competentes na arte. Preço modico e 
MeNOS '].5 . \" execução rapida. No curto espaço de 48 horas uecuta·se40 " 5~' ~ ll::::'i::I:::t:;~.,Y:lcera:'Ch::::.e~eb:de:~u::m_ qualquer encommenda. 
75 	 ' [. EM PRFfli lns 120 .i~O$fU) ~ t~i~~:;10~_~~Wi7~r~es a:!~m:t1~st~~s d:e ;e~~:a~' c~~a~!!~dO de Façam suas encommendall na Typog raphia Schuldt (AntigaPREMIOS 	 Cysne) á rua 28 de Setembro n. 8-Plorianopolis"< To"s", Brollchlt"s, Asthma 

premio de 50:000$(X)() )( O Peitoral de Juru à , de Alfredo de Carvalho, exclusl- N. B. Os pedidos do interior devem vil acompanhados

: ~;~~~g ;:.{ vam~~~~~:~(~~a~t~s~ad~~ ~:~~~~~cd~ d~e~:~:: r~~:das o da respectiva importancia em vale postal. a 

I I,SOOZOOO O 0i''':)I(X)IC)IC~alhrmam. 

I p,.mlosd. SOOS l'OOf'iOOO ~ Neurasthenia, esgotamento nervoso 


2~ 	 200$ ~~rogt~ * mOle!t~~:, ~~ra~~:~ri~~mpr~sP~:~~:~ge~~i\'aJ:sc~W~SdOd~: --- ------------- 
28 1001\ 2:800$000 )( Carvalllo. Extraordinano con:mmo pelos proprlos medlcos 	 --- 

~ ~g: ~~~~ I	 AL':lICIOC~LU'BOOIC~
2 U. A. dos 1',2', 3', :~OOO OOO~ ' ~)( ~!:!,~f:?f.,~~::~~!1~~:F~t~~r~~~r~~~::s;~; I~RO~Y
4° e 5° prem ias a 30$ : curas em lodo o Brasil. l'"acil de usar, nJo exige purgantes l5 

1700 PREMIOS RS. 12" ,750$000 • A' venda em todo o Brasil 
Os bilhetes são divididos em decimos Depositarios geraes: Alfredo de CarvalhO « Cla. 

A gere.cia da Loteria de Santa Cathari"a obedece à Rua 20 de Abril, 16 -Rio de Janeiro Na~O demora 
dlrecção do Soclo ANGELO M. LAPORTA, que foi ~ S. Paulo e Minas:·-Nas principaes DrogariaS. - 

durante 6 annos socio·gerente da Loteria do MedIante vale postal 89 reruette para Qua.lquer 
Estado do Rio Grande do Sul lugar I' t.. d 

Bilhetes a venda em toda a parttJ ~~3~~ , qUO! .ao .e pOllCOS 
Os concessionarios 1.11 Porta & Viseont.i Para fazer boas compras e preciso pri 
Administração-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 21 llwh'o let· o s RllnUllclos das prillclpaes ca· DIAS 
Caixa postal n, 50 - Florianopolis, sus commercla"B publicados n'O ESTADO. 

N. 	n. Os socios componentes da firma concessionaria da 
Loteria de Santa Catharina, não fazem parto de 
outras emprezas loterlcas. 

De GRAÇA I 
A todos Qne sofmm de moleatia9 

::~'ca~:;~~te~hr:~C::·'g:r;;: i ,.........._...,-..."...,_~ 

... tnqne:r;a pTllmonu, ensino de! tl; ',GENTES N.\ EUR:OPJ\ l ~ 
&~ um remMio qne 08 C1U1U" em, 1 
pptl~ dia•. Manas .Ild.-:reço .. Ma~ L i\'laY011çe (( eia,
da O. de AlIdradll, t ra". dO) Quar

1\ 


ttl, 9. 819 ranlo. ' :9, Ru": "lAvNr.;.n,:: r. PARIS 

E a m~inore rn olis pnra qu~ ,~ iliLricli. fl~" YalllilU ClU1tM~.fl6!" 
]9. 21. 23, Lndg<lte HiD. 
Brnf!(n P"JfJml1da"jJlta a (u,i!,p~J1~ e :tinda como ungtfento,édelicldl


.p tflr.dtf'~'J m~nte HOnl:\tru<la e ..-nada a pene. E%pétimeo.tem-m. fi verio quio
r----""-"""'''1 
macias ".: fin~ , m~n(erão • 3ua cara c 'IlaÕ!l. Inrisum em receber a 
..Vau!;"r C1jfll'brl1lJgh" romo originalmente açondidonlda e ,.~ 
que tem o nome dr:

I Dr. Komllli, ~, DA ~ ~ OLHOSADVOGADO C~lESEB~OUGIl MFG: C~, 
inflammaçOes e purgaçOes. cai. 	 (c-..IotoI• .,1)Resi"tleneia e escrJptorio


Rua Marechal Foch ri' 1. 
 LYRIO MOURA BRASIL (nome IlR nu LOmD 1IO.'fJUAl. 

reglstado). Em todas a. phar~
;..__...........__........·.,.d... dtoprlu, 
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