
• 
• 

］ＺＺＺＺｾＺｾ＠ ORGAM TIC10SO E DOS INTERESSES DA DEMOCRACIA CAMBORIUENSE Ｚ｡ｾ］］ＬＢ＠

A
lTlTO 1 tR E--;!-C-rOE 5 ｾ ｦ＠ Camborill, S. C/.Itharina Brazil ｾ＠ Gl:.RENl E :f---

_
_ ｬ ｟ ｜ｬｖＮ｟ＭＭＬｾＺＮＺＺ ｊ ｟｟｟＠ ｾ｜＠ Sabbado 15 de Fevereiro de 1919 ｾ＠ João C. Pacheco] N° ( 

- Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭｾＮＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ

Expediente 
I 

o governador mlli e,tradeiro que avante, retro grada de lima forma 
eu ｣ｯｮｨｾｯＮＮＮ＠ Hilaridade ge· qua,i incnve!. Com;:aremos o ｉｉｏｾＮ＠

ral ! ... Então um bomem que so municiplo ao de ltajaby, Brus. 

I 
._ ASSIG:'TA'l'U"'A I jmanda fózer ･ｳｴｲ｡､ｾＢ＠ qu •. desea· ｾ ｱｮ･Ｌ＠ Blumenau, Laguna. ｊｯｩｯｶＡｬｬｾ＠

. , \ - - volve de uma maneira ･ｬｯｧｬｯｾ｡＠ O. outros oode se encontram bo-
1,.110 ﾧｾｍｉＨ［ｾｍｍｽＡｩｬＦｲ￭ｩ＠ 42000 proble ma da aviação, ｾ＠ eslradei- mens de capaciidade . necessaria á 

. I ro ? I .• '. Em uma ＮｖＱ｡ｧｾｭＮ＠ que frente de seus ､･ｳｴｬｮｯｾＬＮ＠ homens 
$E/IlESTRE ﾧｾ＠ .. ｾｾｾｉｩＺＡｩ￭Ｚｾ＠ 32000 fez de ltaJóby a Flonanopohs, B. probos e honestos, ｾｳｰｬｮｴｯＬ＠ ver. 

Publicação quinzenal V. ao pauar pdt, morro deparou ｾ･ｩｲ｡ｭ･ｮｴ･＠ oob.res e adiantados e ve· 
-- -. . coma um ped Ia ｯｬＱ､･Ｎｳｾ＠ ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡ｶｩｬ＠ ,amo a nos a 'Ituação actual. e qual 

AlIllItlICIOS conforme /.IJuste grandas e"as du •• InlClaes: H . B . progresso que temos feito nesta 
Pagamento adia.lltado alguem lhe perguntando a ignifi- d ezena de anoos em que Benjamin 

cação d'aquillo, B V. dIsse logo o «sangue- uga,> recostado oa sua 
t odo conveocido; cAgu. Boa . > H , u cadeir. de Ch<fão. escarrapacbou 

Os incompetentes 
ve a maior hiland"d.. O c. cbeiro O' seus gadallhos por sobre ('5 

da carruagem q ue não tinha pre- cofres muo clpae I 
teoção a deputatl0. nem a chde T i'·e"emn. um hnmem digno e 
politl(,o. disse a couza m .. Ｌｾ＠ acerta· Instruido 11 ｦＧｲ･ｮｾ･＠ dos destino; do 

'''I!Il!UIII.II· dameote. pois volvendo -se para 01 municipio, ahi o nosso progrnso 
UIDas das vic:imas maIS directas ｭｾｳｭ ｯ＠ dI se-!b.: aqudlo quer di e adiantamento seriam ootaveis co-

do incompeteoti,mo s,omos nós os zer Homem Bruto. mo nos u unicipios que acima eo-
filhos deste recanto .110rajo a tura -Contam que no Congres,o Es- numeramo. 
｣｡ｴ｢｡ｲｩｯ･ｮｾ･｟＠ O nosso IDunicipio tadoal, na dISCOS ão de cl:rto pro · 
lem lá fóra a fama de ser o ｾｰｲＮ［ｯ＠ jecto, B . V. n'ulO ra'go todo ou
da igoorancia. ma. eSlIa a\trtbul' / sad", quando a discussão fr emia 
'ião não é verdad.".meo te aos ti- calorosamente. cerrou os punhos 
Ibos de Camboriu', em geral. por- e ouviodo o utro dt:putaJo dizer 
que ell" tem tido ｴｩｬｨｯｾ＠ ｩｬｬｵＬｴｲＨｾ Ｌ＠ caão apoi ,do.- acompanbt'u o eg
pelas virtudes e pelo t.alento. AI' I trtb ilho grttando lambem cnão apo
cunbam, o nosso municipio de ter- iad " ._ 
ra da ignorancid. porque á sua Porque. discorda o n('bre ct'Jle 
frente ac:"a·se uma toupeira, UID ga das mInhas iddas? replicou o 
ho m desti:uido de inlelltgencia, autor do projecto. 

--------....... -------

Sempre o Benjamin 
e a sua comple

ta desmoralisação 
cowpll:tamente nullo. que 56 dicta B. V. emb .tucou, averm el bou e cO Intran"gente, _ sob a d;rec
e escreve asneirds. qUI: só serve de Idlsse:-Nào apoIO. porque oãO a- ｾｯ＠ anonyma de Benjamin Vieira , 
pandega para ｴｯ､ｯｾ＠ aquélles que pOIO. E' um bom projecto. mas oão estampou Das suas colulDtlas uma 
possuem o espirito um poucochi- encontro n lIe um ponto de apo· nOlicia, em que di,,;a ter ido o Oro 
obo iostruido. Para julgar-mos a io,-um apoiador .•. e demais o Boiteux a S. Paulo tratar se d. 
incompeteocia do nosso ber6e, va- I meu eollega fuhno /110 a;loi"u e eu uma lIeurasthenia profullda. 
ｭｯｾＬ＠ para gaso dos leitores. p'r em tambem tenho direito de não apo-I S bedor desta infamia, o Oro Se
relevo alguma) das mzis constaotes iar, si eu ｡ｾｯｭｰ｡ｮ｢･ｩ＠ é pOTJue te- cretario do Interior e Justiç'\ tele. 
asneiras. nho certeza de que não e tá direi· graphou ao sr Benjamin dlzendo-

Qoando por ｯ｣｣｡ｳｩｾＬｯ＠ da visita do to. pois si tIvesse direito elle a · lhe mais ou menos a_ seguintes 
Snr. Coronel Rlchard ao oos'o poiava. . • palavras; «-';i o autor ､Ｇ｡ｱｵｾｬｬ｡＠ no
muoicipio, afim de inaugurar a Ora um bomem nullo como este tlcia tives,e a coragem de dizH-m'a 
ponte que recebeu o eu nOlOe, B. que vae a um grande Coogresso em verbalmente, eu e,tampar-Ih( ia os 
V. pronunciou um dos seus cele- uma Capital adiantada, ､ｬＦｾｲ＠ as- cinco dedos 00 ｲｯｾｴｯＮＭｅｯｴｾｯ＠ o Sr. 
bres e monumentae, discursos. ｅｾＮ＠ oeiras é logicamente imcompetente ｂ ｾ ｮｪ｡ｭｩｮＬ＠ poltrão como é. telegra • 
• a ootavel peça oratoT'Ía foi com- e essa incompeteocia de forma al- phou ao Dr. Boiteux pedindo.lha 
menllld. por longos alon('s. devido g uma pode trazer resultados beni- muitas desculpas; que o considera· 
a esse trecho sublime e arrebata- gnos para o m.1ni.:ipio do qual eUe va ainda seu amigo e aa occuilo 
dor, essa verdadeie. benjaminada: e representante. em '1ue sahiu a noticia eUe ollo 
S. S. 00 auge do entbusias mo eD' E' dessa iocompeteocia que re- se acbua lU ｲ･､｡｣ｾｯＬ＠ mas que 
,carou a figura venerallda do Coro- sulta o mal estar do BOSSO muni- promeUia reetifica r a mes ma no ti. 
lIel Rlchard e disse: .'S. ucia. é ciplo, que ao elllvea de caminhar cia •• proximo numero do dntr • • • 
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o DEMOCRATA 

,igcnte. Ainda desta vez deu o Saro Ie-ual a fite, n1l0 dizemos melbor, ameaças com o sorteio militar, 
Beajamin mais um.1 e-rande prova porque Marcos Konder é o u:po· cuções de imp<,stol municipaea, 
da sua infame profiss50 de _ca lum· ente maIimo da bonra, precisamos ('utras imposiçõel mesquinha. 
niadou tirando as responhbilida. nos para que Camboriu' pona li· proprias da lua qnalidade, 
du das suas costas, para joe-al·as nu·se da e-raode procella que o Não quei,a com mentiras 
ou costas dos seusl compaoheiros traz envolvido ha 27 annos e en- a boa fé deste pacifico povo, 
de ｲ･､｡｣ｾｯＮ＠ Podealos e-araotir ao 120 surdir avante calmamente, rapi. já est:l deveras acabrunhado aa 
muito digoo Secretario do Ioterior dameotr o ' camioho do progreSlo, dignidade, 
e JUitiça, Or. José Artbur BeiteuI, abraçaodo uma politica sã,justicei Felizmente C .. mboriu' ;:ode di 
que o Soro Beojamin, alem de re· ra e democratica. Sobre o ｦｾ｣ｴｯ＠ que que, o vill:!.o que o opprime alo 
Iractar·se yerl:ooho!lameatc, mentiu relatarmos aciUla, disse o ar . Bea· seu filho, 
mais uma rez ､ｩｬ･ｾ ｬ ､ｯ＠ ｳｾ＠ scu ami· jamia Vieira para uma pessoa de A' palmatoria ou rcbeaque pre. 
go. Comcertua o Snr. Benjamio real prestie-io lia capital, qUI Isla · ｣ｩｾ｡ｲｩ｡＠ ser eOIotado quem taato 
já se esqueceu quc, quando d .. sua va de:JII/Oralisado e sem acção, nos envergonha e a.iHa. 
ult ima viagem de ree-resso da Ca· o que realmcnte é. -Outro acoo· Cerebro em completa dccomposi. 
pital, oa pas agem do Estreit<" dis · tec imento sensacioaal e que demons. : ção, Sem iustruccão e scm doatriaa 
se do Dr. BoiteuI _as tripas do di· tra pateatcmente o instincto ptr· é aquelle l quem já dem('s prova 
abo. . verso e repugnant e de Benj amim da sua incompetencía, 

Esse Snr. Bcojaalia é cabuloso oa arte de .esbulhar é ') ｱｵｾ＠ vamos E' aquelle que por todos ｯｾ＠ me. 
de vcrdade II . • . coatar abalIo: Não ha mUIto tem- ios os mais ridiculos qut:r viverem. 

N. R. Pessoa mUlito no.s. aml· po vivia 00 logar .M . caco , > oeste polgado ao poder. 
fa, desta villa, foi quem aos con- muaicipio, um pHtO j' velhinho, E' aquelle que, aão t f ado UID 

tou mai. este fialccl do saro Bea. alquebrado pela avançada idade, pouco de punllonor, pelas accusa
jamio. O Saro Benjamin leu o tele· sem parentrs . . ｡｣｡ｲｩｾｨ｡､ｯ＠ talvcz ,  ｾｳ＠ que se lhe tem sido feitas e 
gramma mas aão s'lnbou que al./por pessoas amigas e de bondozosl que , até hoje aão tem conseguido 
guem o ･ｳｴｩＮ･ｳｾ･＠ oLlYlndo, corações. dest , zer uma só lioha continua a 

Um dia, porem, quando bem si frenle dos destinos deste infeliz mu. 
; não esperava, a morte traiçoeira ni.-ipio, destruindo .o e corro mpcn. 
bate·lhe a porta e o arrebata para do.o. 

= 

a mansão de Deus! Para scieocia dos prendos lei· 
Mas o !lundoso prctinho ｣ｵｪｾＬ＠ tores passo' a descrever mais a1-

-----....:....:--:=-=:..:.--....:- oome éra Julião, aoles que se ｉｾ･＠ ･Ｍｵｭ｡ｾ＠ ootas que beoll recommen. 
aggra_asse o ｭｾｉＬ＠ que o levaria dum a biograpbia da vida publica 
fat.almeote a ultima morada, teve o do ar . Benjamio Vieira. -RiJ.as, 
CUidado, ｰｯｲｱｾ･＠ .• elle ｴ｡ｾ｢･ｭ＠ se Eocdou sua vida publica em 
educou oa relrglao do meigo Naza· 1887 imputado como autor do de. 
reoo, te ve o cU.'dado, repeymos, de sapparecimento do arcbioo da Ca
ｾｯ｡ｲ＠ a ｾｵ｡＠ curoha .i Igreja Catho· Dlara :\funicipal n'aquelle tempo. 
Irca .. como prova ｳｬｮ｣ｾｲ｡＠ da' ｳｾ｡＠ Já se finfiu de louco com o fim 
｡ｦｾ･ＬＱＰ＠ pelo ｏｾｵｳ＠ homem. E assIm de acompanbar a uma companhia 
fOI: Morto Ju"!o e doado portaoto de gymoastica eoamorado de uma 
a Ｎ ｳｵｾ＠ casinba á Ie-reja, Beniamin artisla . 

E' aobejamente conbecido por 
todos , como um signol agourento, 
ｾｳｰ･｣＠ almente Dara Camboriu', o 
aome Benjamin Vieira. O. f .ctos, 
OI acont.Clmentol borrosos que 
aqui e em toda a parte le tem 
dado com referencia a esta 1:1.0 de· 
trstaul pessoa, cOltlprovam supe. 
rabundantemente, d'um modo aflir. 
mat iv o a iDgçatidõ es e as injus. 
t iç u de te bomem , dute superin. 
tendente sem criterio, lem p.jo 
que, urcut ica mentle, ironicamente 
ri, como Luciffcr d.1 dor dOI seus 
munic ipu , sugando ·l bu dolo,rosa . 
mente o Ｌｾｵ＠ saague, sem qae os 
mesm03 mun icipes nj.m os Impos. 
t os que pagam reurterem, como 
Ｈｬｾ＠ .. e ser, em beneficio, em proveito 
duta terra Uo mal ｾＮ､｡､｡＠ I Enm. 
pIo. friaantu e que traduzem a 
aeahuma importancia de Beajamia 
aa alta polít ica do aa coaatruc. 
ｾ･ｳ＠ de pontu do ｾｵ｡ｩ ｣ｉｾｩｯ＠ de 
Camboriu', fdtas po,r um outro Su o 
perintendente e por clue aão dizel .o? 
O boaradiasimo ｓｵｰｬｾｲｩ｡ｴ･ｮ､･｡ｴ･＠ de 
ltajaby, aome conb lecido e laurea. 
do. que merecru pe llo . seus feitos 
hoarosos, que por li do uma bis. 
toria toda de pagiaas brilbantu e 
r l('riosas, a coafianç,a de todos ,. 
.-onrnol e a utima dopoyo Haja. 
"talenlc. 

｣ｾｬｭｬｮｯｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ pro.faoa a memorla Foi implicado no desfalque dai 
ｾ＠ aquelle que dormia o aomoo ､ｾｾ＠ Reodas da ColleclOria quaodo Col. 
Justos, tomando uma casa. que Ja lector o sr. José Cesario Pereir •. 
não ,Pc:teoçia ao morto e liro a Pergllota se tambem ao Sr, Bea. 
ｉｾｲ Ｇｊ ｡Ｌ Ｎ＠ e a ｾ･ｯ Ｎ ､･＠ a ｯｵｴｾ｡＠ pessoa.- j"min pelos 100$000 que retiroa 
E ｡ｓ ｾｬｭＬ＠ crr.trln.oso ｡ｾ･＠ aos hlmu· dos cofres do municipio a titulo 
Ice, Vive ｂ･ｾｊ｡ｭｬ｡＠ ｖｾ･ｬｲ｡Ｌ＠ acostado de pag amento, por conta do alu. 
pel ? ｲ･ｭｯｾｷ Ｌ＠ a. praticar os actos e- uel de casa, ao sr. Gabriel Cuaha, 
m:15 aboolnaveu ｾ＠ ｰ｡ｾ｡＠ os quaes e m Dezembro de 191:í e que maa. 
oao acbamos ｱｵ｡ｨｦｩ｣ＮｴｬｶｯｾＮ＠ daria eotrtgar essa importancia ao 

Olba." povo de CambOflll', olllae mesmo sr. Cuoba, por iotermedio 
para estas belleza5 I I dos seohores Au( bur i e Cia ? 

Resposta ao pseudo 
sr. Benjamin 

Confirmo minba publicação no 
-O Pbarol., CID &eU nr . 750. O elti. 
toradi> ＬＬｾ＠ Camboriu', na sua mai or 
parte são ｰ･ｬｓｯｾｳ＠ timidas, quer di . 
zr r temerosas e acaobadas que vi. 
H Ir amedrontadas das IUU Tis 

Ew Abril de 1915 retirou dOI co· 
fres munici paes a imp"rlaocl a di 
100$000 rei. com o fim de hir a Ca· 
pital em objecto de serviço publico. 

Qual o HlViço e Qual o melborr 
mento obtido? 

Perrunta·se tambem por 100.000 
leis que retire ll a titulo de pag.· 
mento ao Dr. Bachamaoo, por sua. 
viSItas mediCai oeste municípiu elD 
Fevereiro de 1916 ? 

Pergunta·se tambe m pelo premi.o 
de 100$000 reis que coube a ｾｵ｡ｬﾭ
cipalidade, pelo sorteio da Mutua 
Edificadora de Joinville , ao aaDO 
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fiado? Vilitoa'DOI ua ..... tiada O ••• " .0 ................ , ｾ＠ Tiro 
No ealaalo o Sr. Btajamla apre. lU' & do DOIDO coIt. a .La. 408 "'te ••• Ict .... . 

.ealoa coala. de deapeaa. & 11411.1·' hl" S JOIi b J .bito &JI'a •• eemOll. 
cif.alidade de ter pago a importaacla que 18 pu IN em. 10 8 --x-
de 40$000 reis de musalidadu , ｣ｾｭｰｴＡｴ･ｵｴ･＠ ｾｩｲｯ｣ｩｴｯ＠ do 8.r •• ｓｬｬｾＭ Recebemo. do ao.ao preldo a • 

• muma Sociedade. ' nntendented aqnelle mllnlClpto Cal. miro Ir. Hearlqlle roat. o le. 
Em um camialao qlle coastruio Carlos Napolelo Poeta. ruiale telerramm.: 

para as suasroças de mamoaa e aI· Auguramos ao Dobre eollega lima FlorilDopolis 5 Fuereiro 919. 
godlo gastou das .. erbas muaicipaes vidtt longa e prospera. • Democrata-
a importaacia de 576$000 reis (Doc. Favor declarar aomeaçlo profu. 
a. 68 e 69 do Livro ｣｡ｩｬ｛ｾＮＩ＠ - ｾＭ d • lor Humiaio foi feita devido pe. 

U municipio paga ao seu joraal a Recebe.mos o 1 ｾｾＮ＠ e mais um dido meu Dr. Go.ernador. 
t1lllportancia de 300$000 reis annuaes lcolleg\l edItado em TIJl1caS, .A Nc- Saudacçõet. _ (Aniguado) 
pard publicaç:lo do experliente. tida,. orgam semanal, independente Henrique Fontes. 

A lei ｾｲｆｭｾｮｨｲｩ｡＠ n. 114 para e noticioso, declarando em Ｘｕｾ＠ pIa-I Fica, mais uma vez, desmentida 
1918 só fOI publicada u,m trecho da taf0rma apoiar os sã<lS principios a. noticia dada. pelo ｰ｡ｰ･ｾｵ｣ｨｯ＠ do 
mesma. como consta ate o numero do . I d' d sr. Benjamin, ter sido ･ｳｾｾ＠ ｰｲｯｦｾｳＮ＠
joraal de 15 de Fevereiro do "anno ､ｾ＠ ､ｾｭｯ｣ｲ｡ｃＱ｡＠ e app au \O o 08 ｾｯ Ｎ＠ sor ｡ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡､ｯ＠ pelo seu dlrect.orlo. 
fiedo, deixando tambr m de serem vos ]ornaes Que apparecem cheIOS Será tambem a nOva candIdata 
ｰｵ｢ｬｩ｣｡､｡ ｾ＠ as leis n. liS, 116 e 117, de ardor. para ｣ｯｾ｢｡ｴ･ｲ･ｭ＠ o de.po- a cadeira de professora desta villa, 
a primtira approvando O reconb eci- tismo que infe.ta estas plagall hos- senhorita D. Edv iges Roch.del a· 
ｾ･ｾｴｯ＠ de contas ､ｾ＠ 1917. a ｳ･ｧｾｮ､｡＠ pitaleil'8R da nossa extremecida Pa. presenlada pelo seu dire('torio, Sr. 
InUtulando o predlo a construlr·se . Benjamin do Congresso? 
para as E <colas Reunidas e a terceira tna. , Não se envergonha de lerem des. 
inzentando de multas os contribuin. j MUIto bem. feit ,1 1 em publico ao suas (arças? 
tes em debitv. Receba o nosso collega 11m sau· Que fanfarrão I! ... 

Como pode, Sr Benjamin, estar dozo abraço de verdadeira fraterni
agora pUbl icanuo!dlei orça

4
meot

à
H!a daJe 

n. 118, quando a e c . 11 est IDI ' 

comple ta na sua publica,ão e as mais -x-
que se seguem na sua orde m nume R ecebemos um attellcioso cartão 
rica? do nosso distil1cto amigo sr. Agenor 

Que, derrota tomou o seu ｾ｡ｬ｡ｮ｣･Ｍ Nunes Pires, oD<je nos faz immcre
tede fIm de ｡Ｎｮｾｯ＠ e ｯ｟ｲ･ｬ｡ｴｯｲｬｯ､ｾ＠ ｳｾ｡＠ cidos ･ｬｯｏＧｩＨＩ ｾＮ＠ pedil1rlo sua ｩｮ｣ｬｬＱｾ￣ｯ＠

.-l[-
CORRIGENDA:-Na 2' columna, 

onde le-se aviação, leia -se viaçlo. 
Na ú· columna, onde le-.e rtlatar· 
mes. leia·se relatamos Na 10' co· 
lunma onde le·se reconstruido, le-, 
aise r econtruidos. 

--0--honesta admlnlstra,ao no quatnenlo . b. 6 do 
f · d ? ' como ｡ｾｳｬｧｮ｡ｯｴ･ Ｌ＠ por mezes, 
In v I. . ｾｾｾｾｾｬｬｦｬｬｦｬｬｲｾｾｄｉｉｉＮＸ＠

Esse seu Conselho Municipal é nusso valeu te qUlOzen1lno. 
bond ozo demais e muito pouco oi·1 Muito l,bligadll. Secça-O Livre 
gent ·>. (Continua) I --0--

Realizou-se com grande impI'- ｾＺｩｬｲｮ Ｇ＠ ＢＬＬｾｾｾｾｾｾｾｾＳ･ｾｬｩｴｉｩ ＬＮ＠
ｾｾＺＸｉｗｾ＠ N ﾮＺＸＱﾮＦｾｾ＠ oencia, na ｃＢｴｨ･､ｬ ﾷｾ ＱＮ＠ em Floriano-
® ｾ＠ OTIelARIO ｌｾ＠ polis, ｏｊｩ ｾｳ｡＠ em suffragin as almas 
ｾｏｏＮｯｑ＠ dosgraodes vultosbrfl7.ileiros, Olavo 

COM O ｃｏｒｾｅｬＰＮＭ Con<t.nté'· Biiac e RllJrigues Alves. achando. 
mente estamos recebendo reclama· E S 

- ee preHeolc as me8IDaS o xmo r. ções dos nossos assign ' ntes, de nao 
t e rem recebido co ncs-o jornal. prin- DI'. Hercilio Luz, D. Governadur 

Carlos ｂｯｲｲｯｭｾｵ＠ Beroardes, de· 
clara que. d'ora em diabte assig
nar.se-á Carlos Bernarde\. 

Cambodu', lfl-2-qI9 
Carlos Bertzurdes. 

cipalmente os ｾｵ･＠ .ão remettidos do ｅｾｴＡｴ､ｯＮ＠ O abaix" assignado con .. ida a 
para o correi " ､ｾ＠ Capital. . . I --0-- - I quem possa estar- prejudicado de· 

Pedllnos. por ISSO. ｰｲｯｶｬ､･ｮｾｬ｡ｳ＠ No. participaram da SIU. ､ｩｳｳｾＭ ｉ＠ Vldo ao seu aposento a margem do 
ao Sr. Admlnls tra ro r dos ｣ｯｲｲ･ｬｴＩｾＮｬｬｵ￣ｯ＠ de firma c!/m.n;ercial ｱｵｾ＠ gl- rio Garcia a ｾｰｾ･ｳ･ｮｴ｡ｲ＠ sua recla· 

- x-. rava sob L eal e Cla. em T'jucas mação ou prejulzo, ｾｵ･＠ lerl de 
Levamos ar) <;ooheclwento do os sen:'lOres Odorico A I ves f: Mi· prompto, ｴｵ､ｾ＠ resolvido.. . 

ｾ ｯｮｲ ｡､ ｯ＠ Sr. Superintendente de Ita· lS uel da Silva Leal, ficando este Declara maIS, para IneaCla ､･ｾＮ＠
J3hy Cel ｾ｡ｲ｣ｯＮ＠ ｋｴＩｮ､･ｾＬ＠ sobre o com o act ivo e pas.ivo da firma ses incauto' e perversos denua':t· 
estad o las tlmav e) e pffl gMO em ora extincla e aquel1e pago e sa· antes, sem noção alruma do q.ue 
que se acha a ponte na e.trada do tisfeito de seus c" l?:taes. dizem e escreYem . que estou mUIto 
Taboleiro. deste mu_nicipio. entre a. -0- a meu go.to e tranquillo on.de ｾ･Ｎ＠
mor .. õas dos sr ,. j(.ao Leal da Roza Vi.itou nos no dia 8 do corrente "ido 9Ó confiando Da recta J"stlça 
e Domingos Vieira dos ｾ｡ｾｴｯ＠ . ... fim o noss o presado amigo e a •• igoan- das Authoridad.es competentes, uni· 
de que, c m a lua Ｎ｡ｾｴｴｶｬ､｡､･＠ de le sr . Placido Perfira, negociante cas com quem devo me enlender. 
bom e ｢ ｯ ｮｾＮ､ｯ＠ admInIstrador, poso na cidade de Itajahy. Ser bem patriota, orgulho •. me em 
sa cocsegulr do governo do Estado Gratos ficamos. dizer, provando que, de ｭｕｉｾｯ＠ boa 
a lua prompta rec on stn!cção. -0- vontade. cedi, para um Propno Fe· 

o o 0-- Visitou'nos, acompanhado do deral, terrenos de minha proprie. 
Desappareceu do cam po de com· nosso amigo J oão Guedes Jor. o dade, que bem rec?mpeasar6 oa 

b3tc o n osso collega a lucta que ｾ･＠ sympathico e jovem oflicial 2' sar prejuizos 9ue estarei dando a F.· 
publicava em Tijucas. IgeDto Felieiaoo M. Grecco, recente· Itnda NaCIOnal. 

( 
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o DEMOCRATA 

Quanto ao ｴｲｾ｣ｨｯ＠ da estrada on- veste a pelle do lobo é lobo? A Si fosse outra pessoa que 
de atravtssa a valia que mandei administaação de S. S. foi e é tão procedesse, eu nada diria, p 
abrir ｪｾ＠ existiam boeiros naturaes, limpa que já o chamam de R atão- sendo o Sr. Benjamin, o chefe 
que poderri provar e taes boeiros I assu'. IiticC'l, a autoridade ｾｵｰ･ｲｩｯｲ＠ do 
｡ｾｨ｡ｭＭｳ･＠ hoje reconstruido por mim CAMI A PRETA. niçipio de Camboriu', não 
e em melhores condicções d·aquel. deixar de levar este facto ao conh 
les que e tão a cargo da Supertn- cime nto do publico . 
t endencia Municipal, construidos C d ProcediUlento t al , não é 
até de ripa e coqueiros em achas orno proce e o sr. de Um idozo chefe politic que se 
e capororoc:.s. I gloria de ter grande prestigio. 

Se fossemos a tratar de ｡ｮ｡ｬｩｾ｡ｲ＠ B I I V" O ｰｲｯｧｲ･ｾｳｯ＠ de Camboriu' que 
as condições eru que se acha a vi- enJ am I n I e I ra ta nto apregoa, estarà por ventura, 
ação publica. deste municlplo, se- na boas estradas do Morro do Boi, 
ria um nunca acabar , devido ao Ao c nteOlplar-mos 8 bandeira e l\I4ttO de Camboriu', nas quaes 
estado la tima"el da ｭ･ｾｭ｡ Ｎ＠ brasileira destacamos nella .. subli· os carros de Dois e as ca rroças 

• , • t 

ｄ･｣ｬｾｲ｡＠ maIS que .e ｾ･＠ mUita me ｩｮｳ｣ｲｩｰｾ￣ｯＺ＠ Ordem e Progresso. transitam com muitds difficu ldades 
｣ｯｮｶ･ｏｬ･ｮ｣ｬｾ＠ o proprtetarto do ca-j Lendo as signillcantes paldvras e grande perigo ou nas pontes da 
Ibambeque Imprestavel que se a- ｧｲｾｶ｡､｡ｳ＠ no pendão nacional, sen- magnifica estrada do Rib ei rão do 
｣ｨｾ＠ na ｦｲ･Ｌｮｴｾ＠ de ua caza mandar tim!'s o coração pulsar coru vehe - :>'lelo, feitas de coqueiro rachado 
retirar. d ah semelhante obstaculo. mencia e a alma ficar ccmmovida pe. e tã o bem conservadas que os ani· 
verdad'lro e'pectro de mau agouro la sublime verdade que e tas ex maes temem pizar sebre .lIas ? 
da rUlna do seu propriC' dono. primem. A. minbas ｯ｢ｪ･｣ｾｳ＠ são des,ne-

Para traz tartufes. O Brasil sendo immensament, cessarias para C' publico imagin ar 
Camboriu',7-2-!j19. granoe, não deixa de ter um \ ad· () estado em que se .. cha este mu· 

10 é Domingo!! de ouza winistraç'lO fxemplar, um desenvol · nicipio; elle O conhece perfeitamen. 
viOlento rapido e uma ord em per- t.! e está a par de tud o quanto a· 

--0--- feita em todo os pontos de vi,ta. qui se pratica. 
Todos ｯｾ＠ brastletros amam o sym- De que serviu o seu menti roso 

bolo da sua ｰ｡ｾｲｩｾ＠ e se esforçam telegramma dirigido ao Dr. Ame. 
CORO. 'EL EjI ｐａｔｾＧｾＧｅＺ＠ pa.'a cumprtr o que nelle e,t;\ es-, rico ｎｵｮ･ｳｾ＠ juiz de ､ｩｾ･ｩｴｯ＠ da co. 

Crlpto; porem ex;ste um em Cam- marca, pedindo para nao me dar 
Coronel sem patente o rrandão boriu' que, embora ame e respeite o titulo de eleitor, aflirmando não 

de Cambo"u', typo verdadeiramen· a sua bllndeira, despreza o que ella ｲ･ｳｩ､ｬｾ＠ eu em C;amb:niu ? 
te da ignorancia pers/)nificada num em si traz estampado. U tllulo ･ｾｴ｡＠ em meu poder e o 
montão de carne. O bomem a quem me rdiro tl o telegramma de S. S. somente ser-

Tem es e coronel as qualidades Snr. Benjamin V:<ira. viu para cocuer o cesto dos pape-
moraes mai horrendas que se p'). F.,te senhor só fdla em ordelll is imprestaveis, confirmar as per
de imaginar. E' Intrtgantt, p.rver,o . prorrrésso e liberdade mas o SeU seguições mesquinhas pro?rias de 
e mentiroso. E' tão ohtu o que, ao I ｰｲｬＩｾ､Ｇｭ･ｮｴｵ＠ é ､ｩ｡ｭｾｴｲ｡ｬｴｮ･ｮｴ･＠ op- sua pessoa e evidenciar a liberdade 
passar na estrada de Biguassu' á posto as suas palavras. 'lue goza o eleitorado de Cambo· 
Tijucas e lá vendo gravadas num Inventaodo dittnhos ou escutan. riu' e aquelles'que tlabalbílOl con· 
｢Ｎｈｲｾｾｃｏ＠ as lettra! H. B. aflirmou do certa gentinha sem importancia, tra a vo 53 política. 
slgnlftcarem e.gua boa. ao qu, 0lque somente se occupam em f.lar 
｣ｯ｣ｨ･ｩｲｯｲｾｳｰｯｮ､･ｵＮ＠ Ｈ･Ｎｮｧｾｵ｡Ｎｳ･Ｌ＠ co- da vi.!. alheia, contando o que não Y,ARIO GARCIA. 
ronei) As letlrAS slgnlftca:n ou OUViram, procura aggreJir e ､ｩｾ｣ｵＮ＠
antes são as inÍo"iaes das palavras I tir com as pessoas que pa ssa m na • • 
• bomem bluto . • O nosso ｣ｯｮｧｲｾｳ＠ o, rua dando -lh es umas indirect s in- O abaixo assignado vende por 
ｮｾ｡ｮ､ｯ＠ o me,mo era deputado, sultantes .e ｰｲｯＬＧｯ｣｡ｾｯｲ｡ｳＬ＠ tão claras I ーｲ･ｾｯＡ＠ razoaveis, com pagamentos 
nao pa.s ava de uma casa de. pan que o mau ,lesproVldo de estudos a vista ou pagamentos a presta ções 
dega, I to ｡ｧｲ｡､･ｾｮ､ｯ＠ aos dhcur· pode comprehend el·as imruedial1- os spgulDtes bens: 
'0" do coronel eAgua Boa •. Quao. mente. . I Um terreno proprio para doas 
do ･ｲｾ＠ gov. rcador O coronel Gus- Ha poucos dIas qUE O Snl. Ben- edifica;oes, na sede desta villa, c, m 
tavo, Inal!gurou 'e uma ponte em jaUlin deu ｭ ｾ＠ uma iDdirecta muito frentes em ambas ruas Ce!. Riebard 
t:ambonu', (dominios dI) coronel d.sagradavel, quando eu passava I e 7 de Setembro. 
'\I("U1 B 'a) e no acto da Inaugu· ás 10 boras da noite ｰ ｾ ｬ｡＠ sua ca<. l U' d d I 1\1 
raçlio O coronel di , se que; -esse em cuja calçada se ｡ｾｨ［ｬｖ｡＠ conver: I - ma proprdle da e no llga r a-

b " h " I ｣｡｣ｾｳ＠ cOllstan o e I'ma boa ｣ｾｳ｡＠
ｾ･＠ bln o 4ue vo, ves a I e o gú . sando com alguns senhores. I ' _ 
vernad·)r maiS e tradeiro que nos Para certificar si se referia a mim ､ｾ＠ morada cdom arO:;37açbao paradnego. 
t 'd (P I di ' . . 'CIO Lncrava a em raças e ter-emos ti U.' .. avras o coro/UI pareI e pergunteI SI era commlVo·1 'd f 70 d ' f 

d · . .. ras e nnte COm ItaJ de UD a"l querer Izer ｾｵ･＠ o gO'efuador Levantando-se da cadeira, o Sr. , 
Gustavo era muito amigo da viação.) Vieira dirigiu-se a mim Com atitu- ,dos. U f 14 

E' I A B à fIi I - - m terreno em rente com o cor01le gua oa t o °ho_ de bastante alterada a rmalldo qne b d f 2S0'd ' d 
ne,to· que uma genial idéa dese- sim. raças e rente, com Itai e 
nhou a sua cabeça Illlm corpo ex Satisfeito com esta dtclaração fund08, cercado, para pasto .... 
I h F' Ib - . . fi . . . . ' Quem pretellder compra r diriJa-se 
tra 1 0ei d OI e tao

h 
slgnl cattva es contInueI o meu traJec.to 6em alten· ao abaixo assignado que farã bOIll 

a ver a e, que c egou a mover der as palavras que ainda prollun.. ' 
uma infame perseguição a quem te· ciava entre dentes. negocIO. 
Ye a genial idéa. Mal Dão se lem- E' isto que o Sr. BenjamiD cha. Camboriu', 16 - 1 919. 
bról coronel Agua Boa, que quem ma ordem? I Antomo Joaquim Pereira. 
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