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Proseguindo ... Ana3tacio Pereira de saudosa me- chegarmos triumphantes ao ponto 
moria, e muitos outros. desejado. 

O nosso ideal embord COill certa Não devemos tambem esquecer 
morosidade h_de ser ainda uma rea- que o apoio de cada um é o que 
lidade; nada nos ､･ｴｾｭ＠ nem mesmo nos pode muito animar e fortalecer; 

O nosso ｭｯ､ｾｳｴｯ＠ jo,nal entra ho· podemos vacillar um só passo, pois é mis ter poi;, que todos os filhos 
je em nova ph-!c&e de vida. Resolu- á nossa frente acha·se um ho. 1 de Camboriu' procurem emprestar 
tos, vencemos um dos maiores obs· mem honesto e trabalhador, um re- á nossa modesta folha o apoio pe
I_culos que desde o ｰｲｩｾ･ｩｲｯ＠ ｮｵｾ･Ｎ＠ publicdno convir to, cujn tino poli. ) cuniario poi., só dessa forma po
ro VInha antepondo-se a noSsa Jor· tico e reconhecido. E seguindo os derão compensar a nossa ardua ta
nada. Referimo-nos a difficuldade I passos ,eguros, firmes disse illus· I refa que é pugcar pelo; seus inte· 
com que luctamos ｰｾｲ｡＠ a impressão trado cidadão, temos a certeza de resses. 
Je nossa ｦｯｬｨｾＬ＠ pois esse serviço 
era feito ora Florianopolis, ora em 
!taj.hJ, e nos acarretava com des· 
peza. extraordi narias. ;Felizmente , 
graças a actividade e o interesse 
nun ca ､･ｾｭ･ｯｴｩ､ｯ＠ de OOHO prezado 
<lirector sr. Coronel Benjamin Viei· 
ra, em pról do progre5S) e adian 
lamento de nosso municipio, o pre·1 
sente nULO!rO do . Intran sigen te., 

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

o TIRO 301 de Itajahy 
Visita ao nosso MunicíPio. - Indescriptivel e1lthu

siasmo da população. - Baile. - Discursos. 

. I Conforme baviamos noticiado em .i a foi impre,,"o em typographia prn-' . , 
I'ria, O gabinete typúgraphicn d'.O o nos,>o u,lnlUo ｮｵｭｾｲｯＬ＠ aquI che-
ｬｮｴｲ｡ｮｾｩｧ･ｮｴ･Ｎ＠ que está sob a com. ｧｾｵＢ＠ ｄｯｭｬｾｧｯ＠ J7 <lo ,passad,') a pa
petente <lirecção do Sr. I zi<toro tnoltca ,ocledade de ｴｬｾｏ＠ ItaJ3hyen. 
R 'ymundo de Oliveira, profissional se, trazend? um effectlvo de 80 ho
ià muito conhecido acha.se instai. mO,ns. ｾ､Ｌｮｴｲ｡ｶ･ｬｭ･ＬＱＡ･＠ ｡､･ｳｴｲ｡､ｯｾＬ＠
iado em vasto predio a Rua Dr.! cUJo rald n,u m percur<Q de 14 kl· 
Lau{o Muller, e está apparelhado lometr,)s. fIzeram os ｣ｯｾｲ･｣ｴｯｾ＠ ｾｯｬＮ＠
pan axecutar todo e qualquer tra. dados em, 2 horas e 40 mInutos, sem 
balho concernente a arte. nenhum lOCI?ente. Pelas nove ho· 

AlI'ora que ･ｱ｡ｭｯｾ＠ convictos Que , ｲ｡ｾ＠ da manha, sob o troar de mor· 
temOs a certeza inabalavel de que a ｴｾＬｲＨＩｓＬ＠ f<'gudes e ｲｕｬ､ｯｾ｡＠ acclama· 
nossa jornada jamais será interrom- çao do ｐｏｶ Ｌｾ Ｇ＠ que estaclOnava á en· 
pidaj que resolutos levaremos essa Ａｲｾ､｡＠ da, \ ｉｉｉｾＬ＠ chegava o garb oso 
cruz ao seu c.tlvario, hemos por TirO, cUJos attraJ(lre, sem demons· 
bem passar um olhar retro spectivo trar ｣ｲｬｮｳ｡ｾ＠ marchavam erecto. ao 
pelo D,'5S0 passado, reafIrmando, som do clanm e ruflar do ,tambor: 
s'liidifican10 o qUI: dissemos em ｾ､ｲｯｮｴ･＠ a ｓｵｾ･ｲｬＬｮｴ･ｮ､｡ｯＬ｣ｬ｡＠ Munl
nossa plataforma. I ｣ｾｰ｡ｬＬ＠ e apoz hgetras ･ｾｯＬｵ･ｳ＠ ｯｾＭ

.0 Intran.igente. será um lucta' l VIU se o ｴｯｱｾ･＠ ､ｾ＠ sentIdo, ,e ,entao 
dor insano em prol do engrandeci. , de uma das la,neJlas ､ｾ＠ edlflclO fal
mento da terra catharinense de cu-I ｾｏｕ＿＠ ｮｯｾｳ＿＠ dtr,ector, 8r. Ce\. Ben
jo Partido Republicano é fIel sol. ｊｾｭｬｮ＠ VieIra :Supenntendente ｴＮ［ｉｾﾭ
dado. Apuiador de, .. política di. ｮｾ｣ｬｰ｡ｬＬ＠ qt.e em nome do munlCI
gnificante, a cuja frente acham-se , pIO ｡ｰｲ･ｾ･ｮｴｯｵＭｬｨ･Ｘ＠ as ｢ｾ｡ｳ＠ Vindas. 
homens de reconhecida probidade ' ｾ｡ｬｬｯｵ＠ aInda a sympathlc!l sen ho
,'omo LauroMuller,Fellipe Schmidt, Irlta JoanOlta ｐ｡ｾｨ･｣ｯＬ＠ ｱｵｾＬ＠ ao te:
Vidal ｾ｡ｭｯｾＬ＠ Hercilio Luz, Perei- ' mInar ent.regou ao Sr., Hennque MI· 
ra Oliveira,e outros ,!ue honram 50' don, preSIdente do Tiro, um bo/t
bremat'eira esse pedaço adorado de quet de flores naturaes. 
ｴｾｲｲ｡＠ brazileira , No camiaho da O Sr Henrique Midon, Director 
Ordem e oatalhando em pról do do Grupo VictC'T Meirellel de Ita
Pr0ll'reuo, ｨ･ｭｯｾ＠ levar Camboriu' jaby e esforçado PreSIdente do Ti 
ao logar de destaque que lhe com· ro 301. que formava CalDO simples 
ode entre os demais municlpios do atirador, deixou as ｦｩＱ･ｩｲ｡ｾＬ＠ com a 
Estado, pois esse recantotào esque· devida permissão do digno Sarg-en
CIJO, tem sido tambem berço de lto. to instructor Sr. Alcides Mar· 
.. eas rectos e dignos que souberam ques e num enthusiastico improviso 
sempre honrar a tradicção dos ｡ｧｲ｡､ｾ｣･ｵ＠ em seu nome e no de seus 
I1Cu. aatepassadol, como Manoel cilmaradas áquellas sincaai _au-

, 

da;ões. Convidados a entrarem pa
ra a sala do Conselho Municipal, 
desfilaram por entre alas de moças 
que lhes atira ram flores. 

Alli, toJos em forma, entoaram 
hymno" e ca nções patrioticas, que 
o povo ouvia com grande respeito 
e os acclamava com proloagadas 
r.alvas de palmas. Depois de muitos 
e calorosos Iturralzs, ao Tiro Cam· 
boriuense, ao Municipio, que eram 
correspondidos pelos ｰｲ･ｳ･ｮｴ･ｾＬ＠ com 
vi vas ao Ti ro 30 I, ao Brazil, ao 
ｾｬｯｲｩｯｳｯ＠ exercito e ao Estado; foi 
,ervido café, após O qual, Jispersos 
deram um passeio pela villa. 

Ao meio dia, altentos ao toque 
de reu:lir forma ram, e em ordem 
marcharam para uma das praças, 
onde mais 'Ima vez evidenciaram o 
seu preparo milit;.r, adquirido em 
tão pouco tempo, o que .. Uesta o 
zelo e a competencia d" seu dedi
cado instructor. Findo os exercici
O" lhes foi servido um modesto Zun· 
clt. n'um pateo de propried_de do 
nosso companheiro de redacção Sr. 
Heitor W. dos Santos, onde se acha
va uma extensa meza em forma de 
«T., em cuja toalha lia-se o seguin· 
te distico-Tudo pela Patria-Baa
､･ｩｲ｡ｾＬ＠ flores, ｰ｡ｬｭｩｴ･ｩｲ｡ｾ＠ e a fron
dosa arvOre que ali existe, davam 
um aspecto pitoresco ao local es· 
colhido para a refeição. Termina
do o "lunch., no decorrer do qual 
fallo}!' o sr. Heitor ｗ･､ｾｫｩ｡＠ dos 
Santos, Presidente do Tiro C .. m • 
bJriuense, capitão Dimas Cam;:os, 
residente em Itapema e sr. Henri-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｏｉｎｔｒａｎｓ｛ｇｅｎｔｅＭＭｦｩＭＭ］］ｾｾＭＭＭＭｾｾＭＭｾＭＭＭ

que Midon, 05 disti.cto atiradore! laos t:le pOI'COll do ronUo. E 11f, de· 
marcbaram em ､ｩｲ･｣ｾｯ＠ a ..,Ia do pai!' de ｾ･ｲ･ｭ＠ cnminhado algun!! ki
Con elbo, oade ddasaram ao som I 

Vida social 
harmonios. da ellcel!eate orcbestra Ilometroil, ｳ･ｄｴ｡ｲ｡ｭＭｾ･＠ em um lo· 
que os acompanban .. ｾ＠ 's .. horas I (-aI escolhido para deecanço t> DO ANNIVERSARlOS 

e pouco miauto da tarde ouviu, e ' momento cm que aquelle pobre mo· No dia 28 do mez proximo fin-
nova,,;,ente o toque de reuair, poi ; 1,'0 d cançavn a coronba da e.opiD- do completou 65 anuos de precio-
o cafe os esperava e a bora ,de re- I garda nll chão esta de.!parou indo " I 
ｾｲ･ｳ＠ ar a caserna se apprOlllmava. . ' . sa ･ｘｬｾｴ･ｮ｣ｬ｡＠ O no ｾｯ＠ \elIO amigo 
Seuldo o caf fizeram-se em mar- , e ｾｬｯｊ｡ｲ＠ t"da carga no ｾｏＢｴｯ＠ ,lo ID- e companbeiro de ｬｵｴｬｬｾ＠ politicas, ca
cba. estacando defronte o ･､ ｩｾｩ｣ｩｯ Ｇ＠ fehz moço, fallecendo IOstAntaDea- pitilo M/lnoel Ft>lirio da Silva, 1'. 
do Superintelldencia MUDicipal, OD' ! mente. P"la autoridade loral, fui J ' ] P d '1 UlZ l e IIZ ･ｾｴ･＠ 1\ uni('ipio e pro-
d,e mais uma .U entoaram ｰ｡ｾｲｩｯＭ Ｚ＠ feito auto de eorpo delicto e inque- prietario do «Hotel ih'a. _.O 
tlCas caDções, sempre enterrompldas . rito a J'eflpeito 
pelas acc1am:lções que partiam de . ', . Intran igente », que t"m na pe'>i'(,a 
de todos os preseDtes . O digDo Pre- , Que fIque como exemplúa aos a- ､･ｳｾ･＠ veDerando cidadilo e exem-
sidente fez em nome de seus ca- ' mante das caçAdas e8te e ｯｵｴｲｯｾ Ｚ＠ plllr chefe de fomília 11m verdadei-
maradas, as despedidas e terminou IlameDtaveis fllctos. : ro ｴ＾ｾｴ･ｩｯ＠ de ｾ･ ｬｬ＠ ｰｲｯｧｲ･ｾｂＨＢＬ＠ apre. 
com hurrahs ao tiro de Cauoboriú I' .. ... ....... Ｇ ｾｮｴ｡Ｍｉ｢･＠ inceroR pHrnbens e vo-a0 MUDiclpio. que foram por todo. .. •••••••••• ____ • 
｡｣ｯｭｰｾｄｨ｡､ｯｳＮ＠ Trocados os cum -I O tos de perennes felil·loades. 
primeDtos de despedldu, partiram I vigario Foxius 
em demanda de Itajaby, cercados : e o caSQ1Jumto civil 
sempre pela multidilo que os acom- t 
paDhou att a pODle coronel Ricbard. i OI 

onde se repetiram os adeuscs . • bur- RIDA. abl'ndo da jllQta .cen-
rabs,vius e ｡｢ｲ｡ｾｯｳＬＧ＠ s m ｴｾｲｭｩｄｏｕ＠ ｾｬｉｲＳ＠ que lhe ｦ［ｺ･ｬｬｬｯｾＬ＠ por It>r le
A sim termiDou o, festejos e palli- VlanarneDte empregado na sua pro
das ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡ｾ･ｳＮ＠ que mui mere
cidamentf' a populaçAo de te Muni- dica de Domiugo rio &oplrito HD-
cipio nio de reDder ao palriolicos to, O 1nenlOravel epilheto de es
vi iDbos. que com ar<lor se babiJi- ca1ldaloso C01lcubinato ali ca
tam para a defeza da Patria, neste 88meDt,) civil, apressou'ee a levar á 
momento em qu e UDido< precl -amos Redacção do no@so collega .0 Pha. 

No dia 29 do mez proximo fino 
do, eomplt>tou ｉｬｬｾｩ＠ um anniver
@ario ｵ｡ｴ｡ｬｩｾｩｯ＠ n exa. sura. d. Di : 
ertina da Silva G , mes, digna ｅｾﾭ
ｰｯｾ｡＠ do no ｾｯ＠ nllligo e correligio. 
nario ｾｲＬ＠ .T08tl Joaquim Gome. 

. 0 ]ntran"igente» cumprimenta 
a rii@tiDta ｾＡＧｮｨｯｲ｡＠ dezejando muitns 
felil'idades entre os carinhOR de seu 
Espos'). 

ser fortes sob a mesma b4ndeira. 
e irmaDados no mesmo ideal para rol » de ltajaby, que conllllentara • HOSPEDES. VIAJANTES 

erguermos bem aliO o nome deste a ensacional noticia, as suas des-
gig-aDte que mage to o e extende culpa ou cflusa que o ｶ｡ｬｨｾＮ＠ Pelo Chegou no dia 26 do pas;ado 
do Amazonas ao Prata. tor:land.J o que dis e o collf'ga, o vigario decla- em coll,p;lIJhia de sua exrua. fa
yaloroso pela ordem e creador. pela rou que foi cousa mál eDteDdida, e rnilia o DOPSO iJluFtre amigo ｾｉＧＮ＠
scieDcla e liberdade. r 'd " .Ie OI' , , qlle Dão dis e, por que Dãu ha ZI orv u Ivelra, que veIo ＸｾＭ

Ainda pelo motivo da visila do qllt>m diga que elle di ej ruas ｾｵｭｩｲ＠ a gerenCIIL O:lS officiDas deI 
Tiro 301 aQ no so MUDicipio. O sr ' , <!ue dis e para não di cordar du .0 IutraDsig.ente". 
Coronel ｓＢｰ･ｲｩｮｴｾｮ､･ｮｴ･＠ Municipal" que di sera o Exmo. r. Bispo, Com \1 maIOr ｰｲ｡ｺｾｲ＠ o corpo de 
recebeu ｾｾ＠ seglllDtes ｴ･ｬ･ｧｲ｡ｾＺｮＧｳＺ＠ por i ｾｯ＠ queria dizer que acabava no sa ｲ･､ｮ｣ｾｾｯ＠ cumpllmenta ao ('OI 

• upenDtendeDte Cambonu, - d' d d' " . d' lega e plltrlclo. 
Agradecendo communicação retri. lZen O que lSSe· ejlCOtt 1- , 

buo ｣ｯｮｧｲ｡ｴｵｬｾ･ｳ＠ vi ita ･ｾｳ｡＠ to. 
prosperA localidade Tiro 301.- Tableau!! 
Saudações-FeJippe Scbmidt_. Estamo Ｘ｡ｴｩｾｦ･ｩｴＰＸ＠ com a con-

.Coronel SuperiDteDdeDte Cambo
riu'-Gratis imo vossa attenciosa 
e patriotica commuDicação visita 
Tiro Itaja.y seu irmãos d'armas 
(;amboriu'-Cordeaes ｳ｡ｵ､｡ｾ･ｳ Ｌ ﾭ

Antonio Joaquim de Souza. Com
mandante da ｇｵ｡ｲｮｩｾＵＮｯ｟Ｎ＠

.Mais uma caçada funesta 

DJ muitas caçadas ('om acciden
tes lamentavei , temoe a registrar 
mai uma neste Municipio. 

Quinta-feira ultima, o infeliz DlO' 
ço Ptldro SilvaDO, trabalhador do 
Snr. Antonio Duarte, foi em com
panhia de,;te e de um outro moço, 
para O matto afim ' de darem caça 

fi rmaçãlt do vigario, e que Dão con· 
tinue a meno prezar as leis do paiz 
que tão fioalgamente o acolheu. 

DESPEDIDA CAPENGA 

Adeus terra ingrata 
ａ､ｾｵｳ＠ companheiro. de lucta., 
Vou embora para O ellilio 
Cuidar das miah •• fruet ... 

11 deus que you embora 
Para nl0 mais vlltar, 
Quero cuidar de minha roça 
P"ra vocês eu nlo mais ligar. 

Chorando eu digo adeus. 
So p'ra abandonar a rendeng., 
Adeus companbeiros fieis 
Do ellilado 

Capenga! 

Está conforme-recolha-,se 

Dernm-DOs o prazer de suas vi
sitas os ｮｏｓＸＰｾ＠ joveDIÕ amigos ｾ ｲｬｩｮＮ＠

do Siha, repl'esectaDle da caea Car
valho e ｉｲｭｩｬｯｾ＠ de ｆｬｯｲｩ｡ｄｯｰｯｬｩｾＬ＠

Oilvaldo de Oliveira Ram08 e João 
Pinto do Amaral Sobrinho, repre
sentante da )lutua Edificadora, de 
JoiDville. 

A todos muito grato .ficamoe. 

Por ter transferido residencia 
para Florianopolia, legllio , 2 'j, Ct)m 
!leue gentia filbinhot e em compa
nhia de eua mai d. Martha SaD&oI, 
viuva do nOll80 IlUJdOM amigo Joio 
M. Santoe, a .Ema. Ira. d. Alcidia 
Sant08. 

Proeperidades em a lUa DOft 

re.idcncia, daeja c O IntraDlÍg8llte". 

Eeteve neata viU. em DegoeioI o 
nOlllO amigo Pedro Gracber impor-

I 

• 
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---------------------OINTRANsmENTE----------------------
tante nc:gooiante da Cidade de Broa- i s. S. rec:ebu lIIuito boa im, dacçlo d' -O IDtransigente>, e e. 

prestlo dOI coacertos feitol e adio aome de seu dilJno eerente, ｡ｾ＠
antalDento dos mesma •. No di. 22 .ecido aa enthusiaatlcaa pala .. raa do 
aegllio s.,. para Itajahy, e dalti sr. Heitor, Í!!citando o povo de 

que. 
= r:; 

I 
par .. o norte do Estado afim de es· Camboriu' a erlrucr·se da mODoto· 
tu dar a li&açlo ao Itajahy ao Mu- nia em que vive e a ter como exem

Martinho Damasio dI Brito , nicipio de Paraty e Joinville por pIo a norma dignificante, seguida 
i meio de uma estrada de rodagem. pelo r. coronel Benjamin Vieira, 

Depois de prolon!!,ados eorftimen. i Ao illustre profissional -O Iatran· que tem sido um incansavel bata-

F ALLECIMENTO 

tos, falleceu na Cidade ;de Itajaby, ' sigente dezeja felicidades, ｉｨ｡､ｯｾＬ＠ sendo seu almej.ldo ideal: 
o nosso no"so bom amiguinbo, Mar. i tornar Camboriu' grande, forte ｾ＠

tinho Damasio de Brito, filbo do , Tendo sido devolvido pelo De· venturoso. Terminou aaudando 
distincto amigo Capitão Umbellino : partamento do Ministerio da Guer- Camboriu' n'\ pessoa de seu digno 
Alve, de Brito. : ra, os papeis 10 Tiro Nacional des- Superintendente, que ｡｣ｨ｡ｶ｡Ｍｾ･＠ pre-

A sua morte cauzou bastante sen. ' te Município, por não se acbarem sente e foi muito ovaccionado. 
timento nelte Município, onde o I.eilados detidamente, já foram os 
Inditoso moço contavol muitos pa. : mesmos legalisados, voltando ao seu : No proximo numero publicare
rentes e amigus. Aos dezenove ao' i conveniente destino. A mocidade ' mos os nomes das pessoas que to
nos, no explendor da juventpde o , de Camboriu, espera anciosa a .::on· maram parte nessa manifestação. 
nO'90 Martinbo, partiu para u Além l fodera ção do mesmo c: o respecti. , 
ｴｉｾｩｸ｡ｮ､ｯＮｮｯｳ＠ cruels ,saudades, ｡ｾＭ i vo In$tructor. ' 
sim como aos seus dignos procenl- ! 
lores, que ､･ｰｬｬｾｬｴＮｶ｡ｭ＠ nelle ｡ｾ＠ me. ! No dia 21 do mez proximo pas, 
lbores esperanças I i sado, completou seu anniversano 

Ao nosso distincto amigo ｾｲ＠ Um. natalicio, o nl' ｾｯ＠ bom amigo Os-: 
bellino de Brito, sua exma. E.posa waldo Mello, gerente do nosso col , ' 
e demais pár<ntes, -O latransig t n. lega ·0 Estado- e T ene nte do Ti· 

Secção livre 

t,,- apresenta sinceros pezames e ro 40 de Florianopolis. 
de;osita na campa do saudoso lUor· O Intransigente que dedica a OS. 'OI 

to um ramalhete de flores. wald<" verdadeira ｡､ｭｩｲ｡ｾ￣ｯ＠ pelo Pedimos ao Sr. Ce!. Superinten-
seu cavalheir ISmo e patriotismo, en· dente MuniCIpal, lançar suas vistas 

GAZETILHA 
via embora tarde, ｡｢ｲ｡ｾｯｧＬ＠ desejan. , contra o abuso inqualificavel de 
do muitas felicidades. . andar á s,'lta no centro da Villa e 

outros pontos do rut..aicipio, anim2,' 
No proximo numero publ icaremoll es de toda a especie. prejudicando 

Assumi0 O honroso cargo ce Agen, O bal.lOcete da receita e ､ｾｾｰ･ｺ｡＠ feio as propriedades e cantla as leia Mu. 
te do Lloyd Brasileiro, ｾ ｭ＠ Itojahy, ta pelo motivo da recepção ao Tiro nicipaes. Proprietarios ha, que, Com 

• o Exmo. ::inr. Comllland Inte C .. r· de Ilajaby. , bons pastos, deixâo de pr"po-ito 
los Moreira de Abreu e em respos- seus aaimaeS a revelia. Os fiscaes 
til ao cartdo de felicitações que o dormem no esquecimento de tudo 
ｴｬｏｾｾｏ＠ prezado ｣｢･ｦｾ＠ Snr. Ce!. Ben· isto, parecendo até que est:lo rece. 
J' umin Vieira, lhe dirigiu, indue· U d Ih I bendo boas "'orgeta., para d"'xa-ma com missão composta o me or e e- eo "' .. 
ｾｏｵ＠ O mesmo as seguintes linbas:- mento Camboriuen.e vioita a no .. a retll O barco correr a bOlll vento, 
_Presado amigo Corond Benjamin , redacçlo --- Oi.curoo.. Na rua 7 de Setemoro, ｰｲｩｮ｣ｩｰｾｬＮ＠

Vieira. Foi com a maior s.ltisfação ' " ., mente, vive diariamente luma infi-
que recebi seu amavel e gentil caro Sexta·feIra ultIma, uma dlstlocta oidade de porcos que já inutiliza-
tdo de cumprimeotos, pela n:inha commissão ｣ｯｾｰｯｳｴ｡＠ do ｭ Ｌｬｾ ｯｲ＠ ele· ram toda a sargeta da ｭ･ｾｭ｡Ｎ＠ Exis. 
cbegada e permanenc,ia n'esta cida· ｭｾｮｴ＿＠ da ｓｯ｣ｬ･｜Ｚｬ｡､ｾ＠ cambonuense" tem past<,s todos virados pelos por
dade, onde conto amIgos, entre os veiO Incorporada. a nossa redacção , cos á solta. Provide ncias energicaa 
quaes iocluo o meu vel ho amigo. ; trazer·nos ｣ｵｾｰｮｾ･ｮｴｯｳ＠ e hypothe· pe<\imos de prompto pois do ccntra-

ｐ･ｮｾｯｲ｡､ｯＬ＠ agradeço. car .a sua ｾＮＩｬｩ､｡ｲｉ･､｡､･Ｎ＠ o seu todo rio somos forçados a r«orrer ao re
ａｾｉｉｉＬ＠ estou como ａｧｾｮｴ･＠ do Lloyd ｉｮｴ･ｬｾｯ＠ apoIo á nQssa, magna caU3a, recurso que estabelece o .. rt. 2S do 

Br Hlelro e tambem fUI honrado pelo que e elevar Cambonu ao logar de Codigo de Posturas em viO'or 
Exmo. Sor. Ministro da Marinhd, destaque que :he comoete e.1tre os .. . 
com a nomeação de lI eleg:\d f' ,Ia Ca· demais municipios do Estado, o que 
pitania do Porto, nesta Cidade, que estamos certos conseguiremos bata· ! 
me empossarei logo que puder ir lholodo sem cessar, fatendo desper: 

Alguns prejudicados 

a Floriaoopoli!, apresentar·me ao ' tar todas as energias que fazem 
Saro Capitlo do Porto. n'lIwa inercia reprovavel. e bata· * •• E' de ｵｲｧ･ｮｾ･＠ nece!lsidade 

Escusado é diser·lhe, que aqui olhar tambem em pról dos sãos prin. ' que os Poderes Publtcol Municipa
amigo di3pooha do fraco pre!ltimo cipios democraticos, base essencial es, ｾｲ Ｌ ｯｨｩ｢￣ｯ＠ te rminantemeote o io
do velbo amigo e logo que tenha , :lo Partido ao qual esta.nos chefia· quahflcavel a?uso, de existirem aos 
opportuoidade, terei o praser de ir dos. terre,nos particulares no ceatro des
ahi vel·o e abraçal·o. ! Foi interprete dessol homeaagem ta TIlIa, ｾｧｵ｡ｳ＠ estagnadas e que 

ａｾｳｩｧｮ｡､ｯＺ＠ Carlbs Moreira de ' o dislÍncto moço sr. Heitor Wede- os Ｎ ｲ･ｳｰ･｣ｾｬｶｯｾ＠ proprietarios por des. 
Abreu. , kin d ', Santos que n'um bello in· CUIdo, delxarao de dar o con .. eaien

' (>foviso ｾ｡ｵ､ｯｵ＠ ·0 Intransigente-, te esgoto. 
No dia :lI do mel panado e te· n-a pessoa de ｾ･ｵ＠ dedicado gerente ｾＧｮ･｣ｾｓｬ｡ｲｩｯ＠ que esses proorie· 

ve nelta Villa, na qnalidad.e de Eo· ' sr. Izidoro de Oliveira, sendo .. s ｴ｡ｲｴｾｳ＠ saibam que:" nossa Villa ae
Kenbeiro da Uirectoria de terras e sua!l palavras abaf .. das por estre· cenlta de boa hyglene e essas mes
"brlla publica do ｅｾｬ｡､ｯＬ＠ O illus- pitosa salva de palmas. mas ｡ｧｾ｡ｾ＠ !lÓ pode:n truer gra· 
tre sr. dr. Telasco ｖｾｮ･ｺ｡Ｌ＠ que i Depois de ligeira palrstra foi ser· ves . preJulZOs a populaçlo, pois é 
veio exanlioar ｯｾ＠ serviços feiIDI na : vido UUI copo d'agua a todO$ os dabl que ｾ･＠ emanam os microbios 
e!ltrada do morro da Limodra, nes· , presentes, tendo o oosso collega U. de cootai'IO!lU molestiaa. 
te Muoicipio. ; Ildefodso Ju\'enal elll nome da re· X. 

I 

, 
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"*CASA VIEIRA .. ｾ＠
. 

Completo sortimento de (" azendas, Armarinho, Ferragens, 
Ｍｾﾧ＠ Louças, Seccos e ｍｯｬｨ｡､ｯｳｾＭＭ

Preços antigos! Preçcs antigos: 
GRUDE DEPOSITO 

DE CAL, SUPERIOR E POR PRECO BIRlTlSSllIIO PODENDO SER ENTREGUE Em ITlJAHY OU BLUMENAU 

Rua Dr. Lauro Muller 

EL 
....................... ................................................................................... ................. ...................... .. 

l:.ste estabelecimento offerece aos senlzores viajantes 

optimos c01/lJllodos, bóa comida e bom pasto 

para animaes, tudo por preço modico 

-"Q él3 L"_ 

RUA DR· LAURO I'tlULLER ･ｾｱｵｩｮ｡＠ da RUA OR . FULVIO AOOUCI 

ｾ Ｎ ｬＺＡ［Ｎ ］ＧＢＧＺＺＺＺ］］ＢＢＬＢＬＢＢＧｾＺＢＧＺＺＢＧＧＧＧ ｾｾ＠
ｾＪ＠ ｾｾｾｾ＠ CASA ｾｾｾｾ＠ ｾ＠

i XIMIND C i 
ｾ
Ｎ＠ ｾ＠. ｾ＠

ｾ＠ ® 
ｾ＠ ｾ＠

ｾ＠ ｾ＠ｾｾ＠ Tem sempre para fornecer a sua freguezia generos ｾｬ＠
ｾ＠ ｾ＠
ｾ＠ de consumo, fazendas, armarinho e gg 
ｾ＠ ｾ＠

ｾ ｾｾ＠ r drsgas, por preços tazoaveis. ｾｾ＠ 0 

ｾＺｗｾＺＺＺＺＺＢＢＢＺＺＺ］ｏ ｒｉｕＧｾ＠

Camboriú 

Vende-se 
X" cidildp. de ltajllhy, ｾｩｴ｡＠ a 

rua Lauro Mucller uma grande 
ｬＧ｡ｾＢ＠ de madeira com frente de 
tijolctl, ainda em oonJitrucção, 
por modioo prll\'O. 

CASA BENTO 
Quem pretender comprar di

rija-se ao seu proprietario abai
x o assig:Jado. 

Bento Ana8tacio Pereira. com casa de negocio á ･ｳｴｲｾ､｡＠ que aegue des
ta villa a Bru8que. offerece a sua amavel freguezia genero8 do Il8U bem 
montado eatabelecirnento. Compra todos 08 generos da lavoura, pagando 
bom preço. . 

Rua Dr. Lauro Muller Camboriú 
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