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JlllIzicipio de Camboriú '* Dominuo, 29 de Julho de 1917 4 
" Estadu 'auta Catlzarill({ 

Justa _aspiração 
Pelosr. co rooel Renjamin Vieira, 

muito e tim ado Sup\erintende'lle de 
nosso Municipio, fo i r e mettida ao 
.r. Ur. Fulvio Adduci, digno ;'ie
cretano Geral uo, ｎｾｧｯＨＧｩｯ Ｇ＠ do E s-. 
tado a planta do granue euiffici o 
ＬＡ･ｾｴｩｮ｡＼Ａｯ＠ ￡ｾ＠ E"cJlas R eunidas. 

A ｲ･ｾ･ｲｩ､｡＠ planta que é trabalho 
,lo abali,ado proficional sr. J orlO I 
H,cardo K luge, f li feita com O I 
111aior capricb?, e lI .. da deixa a de
,ejar, o 'lU! bem <ltte ta a co mpe
tencia do alludldo eng-enbeiro. 

E<tão, pois venciJos toJo. os obl
ces ljue em no"o ｾ｛ｵＺｬｩ｣ｩｰｩｵ＠ encon
trava-selá jornada UO b e m e n ce t"Uil 
por ｖｬ､ｾＱ＠ Ram os , O benellle nt o, ,. 
'IUC encontrou e 111 Felippe SChll1lut, 

I 
un:::: ｰ･ ｲ ｳ･ＬＬｾｲ ［Ｍ ｜ｮｴ｣＠ conllouddo r, um 
!ervoro?,Q apo",tl)!lI. que n.l src
ua da In strucção t 10 .ido t;,o in· 
cansavel, e,-' mo ｾＨＧｵ｢ｴＡ＠ ser o prlll1eiro, 

A construc;ão do pr dio de,tlna
do ás Escolas Re u nldõts , as q uaes 
o povo de C.,mbonu' eS[lera Ｎ ｾｮｃｬｯﾭ

ｾｏＬ＠ deprnde unicame nte ue um ｲ｡ｳｾ＠

1(0 de p4tr iotismo de s. exa. o,r. 
d r. Governador do E,tado. 

ｾＭＭＭ｟＠ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• 

e C"on ... tituiu ｩｭｭｰｮｾ｡＠ prole. 

OR. THIAGO DA FONSECA 
,ClI 

Dr. Thi a g-o ela Fon,pca, no,so 
dlstincto co\lega d' O Dia, e dI
gn o Procurad o r Geral du 1': ' 
t ado , cujo clicbf estampamos 
acima, verá pas 'a r a H do mez 

vindouro, entre as ma l ｦ･ｾﾷ＠

li"as alegri"s. e ju ta antnl 
ração nos amigo, a data feliz 
de seu anniver<ario n a taliclO 

Excusado é fazermo. a apolo
gia do ul-tincto anniversHian
le , pois, não ha quem não O 
conheça e deixe de rec nhe
cer nelle um honrado chde de 
fdmllla , probo, honesto, P. ; mi-
go da Cilrlllaáe . 

• -aturdi do E . tad" de Pernam
I, co, o lIr . Thiago da F on <e · 
la veio ainda mUIto moço para 
o DO,SO Estado, oorle casou · e 

F,sni-ito nohre e adiantado. ._. tem sido 
do r em proi dn pr o!!,res o e engrandecimento 
z:lo pn rque . nós O prezamos e admiramos. 

um incan .,avel batalha
de sua terra adoptiva, ra-

Fazemos ardente_ votos ao Todo P ode roso , para que a 
(, de Ag-osto, r eprod uz<-se semp re cbeia de ｦｾｬｩ｣ｩ､｡､･ｳ＠ para 
exma. familia . • 

data 
s. 

de 
e 

Ahi t C'n<>< o terreno apropriada- Ihante , resplandecente e uivin a d:l 1lIt!! SIGrllFICATlVA HOMENAGEM !mil 
mente para lal fI 111 , terre n .. e,se Initrucç"n,-é praticar uma da s 
ｱ ｵｾ＠ devemos a m,' gnani l1l idad e do ｭ｡ｩｾ＠ nobi!itantes acções; é dei. • 
cu raçã do no'so velho amigo An - xar O ｳｾｵ＠ n o me gravado na Histo- Por termos publicado em n o"o 
tonlO Muia de Souz ', que n'um ri a. como apostolo d n Bem. ultimo n,.mero o bello soneto e m 
Ires to nobre e altivo doou ao I':s-. " que o nosso collt ga Ildefonso Ju-
ｾｩｬ､ｯＮ＠ ｰｲ｡ｴｬ｣ｾｮ､ｯ＠ desta forma uIIJas O dIa que CamboTlu osteotar um venal. mimoseou ao gentis ｾ･ｮｨｯＮ＠
,1 •• mai, humanitarias acçôes; por'j ､ｰｾｧｅ＠ templos de ｉＮ ｾ＠ que se cba- rinbas do Gremlo d s ｆｬｯｲＢｾＮ＠ " r,'i-

, 10&10 Escolas ReunIdas onde a .., , que, precbamos comprehllndcr, que, . I" d to dlstrlbutr a cada assocIada 
' t ' - .. t 1I I cn a nç2 vae nos Ivro', apreo er a I d . I hum .. nt arh' nao e 50meo e a q ue e '. S d d P um exemp ar o no",o Jorn. 1\0-

. f ser uttl a SI a oCle a e e a a-
qU I! ,uavlsa a dO r dos que 50 freno, . 'd V 'd I R pres o em pane l e>peclal. ｲ･｣･｢･ｭｯｾ＠

Ib . f' tna os nomes e I a amos.\ .. d·· . ff t' que "K"za a (' , que tem no, ou . ' . . F r h ' li da dlstlncta trectona o o ICIO a 'al -
dá de comer a quem tem fome e dá °f' IltlICtad.o r. e

d 
e Ippe c hm.1 t! o, xo, acompanhado de liodo "bou-

'd h le contInua or toroar-.e- ao Ina- f de b ｨ ｾ ｲ＠ a quem t.m ｉｩ･ｾ［＠ um,- . d d ' quet" de lores naturaes: 
. . , palravel na memona e to os nos. 

nltarlO e ｴ ｡ｭ｢ｾ ｭ＠ aquelle que pru Camboriu' 15 ､ｾ＠ Julbo de 1917 
cura cOllperar em pról da Ｎｸｴｩｮ ｾｯ＠ ConfIante 00 patriotismo o'unca 
do anillphabetismo; gue procura b.· desmentido do digno Chefe do Po
nhar o eu tenro c<frb ro tia cridn. der Executivo nutrimos e,S3 justa 
ç., na luz bendicta e fecunda da lu,- ,a,piração e temo' esperanç's de 
trucç50. 'vei-a breve, muito breve coroada de 

Hoje, que os grandes Estado . do !feliz extto. 

Ilimo. r. Iz,dorio de Oli .. eira. 
D. Gerente d' O Illtrallsigclltl>. 

A Directoria do Gremio das Flo
res. sens,bilizada agradece a nlmia 
j!entileza 'lue tive te e:n oCfertar
lhe em euic,ã,' e perial.d' O Intran
stgente> o dJouquet Prlmoro.o>, da 
1.lvra do ""reciado bellelrista 'r. Il-

'orte I<vant . m-se COnlO ｬ･･ｾ＠ en
fureclrlo contra Oi Estado. do Sul, 
pri ncipalmente o nos'o, ontle a mai
o r parte de 'cus ttlhos .ivem pn
vddo, ue apreoder a IIn!!ua ,.1\ria, 
- eulflCtH ･ Ｇ ｾｮ Ｚ ｏｉ Ｌ ｨＬ＠ ･ｾｖ ｦｬ ｬｨＮＺＭ ,m lo

d." I> rec"nt ... . j .'dvs 11 .. luz bri-

O ELIXIR DE NOGUEIRA, do phar- defon", J "eoal. 
maceutico chimico SILVEIRA, ｾｲ＠ ... cejt ... do Ella fdZ ｖＨＮｴｯｾ＠ ptla ｶｏｾＡｬ｡＠ f liei-
､ｬｾｲ｡Ｎｭ･ｄｴ･＠ pe medicoI maia lllustrc!I. . 1 d • I . t j ú" ti. 

Vende-se em toda, as p\l2rmacu,s. oro-/ ｵｾｬ＠ e ｰ･ｾｳＨＧ｜ｾｬ＠ e.1 o o C I P C re-
(an •• e Republic .. do PuU. ｵ｡｣ｾ￣ｯ＠ ､･ｳｴｾ＠ jo u.I, e orfercc ··vo, 
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e ta sing-elas flore 
. ào portadora :ia DO 
tldão. 

cuja petala. 
a eteraa gra· 

aude e Fraternidade. 
Evelina Vleira.-Prt idente; 
Maria Pacheco.-Vice-Prelidente 
Oulores I1va.-1· 'ecretaria; 
I.ydia Pereira,-2' . eCTeto ria; 
Maria Rehell0,-Tbe<ourelra; 
•• eufride 'il 9a,= Procuradora; 
Gerc, ima .-Oradora; 
Erotbide Pereira. 
l11umiDatl Pereira, 
A ｭｾＺｬ｡＠ Pereira, 
Mana R aymuada. 

ｏｾ＠ Relatorio que ve .. 
vem apresenta;\do. todo os aDDOS, 
ao Sr. Governador do E tado. ｾｯ＠

o mais brilhantes e re .. es attr ta· 
dos de sua iDcontesta\'el C pacida
de de homem publico. 

D lIes CODstam ｾＸ＠ medIdas, imo 
prescendiveis de ordem economlca 
e fiDanceira. su .cltadas por s . 
n'uma lo"ga ｰｲ･ｶｩｾ￣ｯＬ＠ de eaR'ran
decimento material do E tadC' à que I vem servia do com tod... a sua d -

I dic.ção de catbanoe" e patrlot •. 
De bôa fe, cão se pode neg-ar 

Imereclmeato e serviços relevante 
ao sr. Dr. Fulvio Aducci que nas 

A' genti e futuro a, moças que ardu as ｦｵｮ｣ｾ･ｳ＠ 'de 'ecretaClo Ge
COm ￕｾ＠ o Gremlo ｾｄｶｩ｡Ｎｮｯｳ＠ os nO:i- raL vae se t ,ro dn do. d,a a dia. 
so -iDcero avradecl>uento e pro- credor da eql.tamlne coa Ide r.ção 
meltemos de t .. s colulDDa fa zer do. eus patri.:lOs. 

ｾｾＬＬｾｳ＠
'" Ao iniciar eata aecçlo, um de se
ｾ＠ jo todo de mim se w.podera: eu c;ui-

zen .. somente po.sU1f aquell e dom 
sublime de Leonardo de Vinci, o genial 

sonhador da "Gioconda", p ara transfor
mar a minha penna em magico ｰｭ｣ｾｬ＠ e re

tractar na alva tela do jornal, em traços le
ves e cheiOS de primoroso e invcJavel colo
ndo, a 1magem de toda. eea.s Deusas do 
BeUo, que vIvem • Inundar de phantazia. 

•• alma. doa mancebos e li fazerem soluçar 
corações como not •• plangen tes de uma 

harpa. 
Do alto desta cc.lumn., procurarri cabo· 

ço.r e m quadras bem nrnadas, tudo o que 
ali musas contarem-me ｡｣ｾｲ｣ｬｬ＠ daa mesmas. 

E. V .• meiga e risonh. presidente do 
"Gremio da. Flores", vae ter o prazer de ser 

• primeira das imagens que esboçarei nesta 

ｉ ｾｉ Ｎ Ｎ＠ Eil-a: 
tudo o que estiver ao no o .. lca n- Foi portanto, ｾｮｪｵＭｴｯ＠ e extem· 
çe. no sentido de elevar tã.> nobre poraneo o ataque do imporlaate oro 

a sociac;ão à ｡ｬＺｵｾ｡＠ que ｨ･ｾ＠ mere-Igão carioca. .. Meiga e extremam<'l1te (',Irioh"';l, 
ce. taoto que, lalClamos hOJe a pu- Duplameate Injusto como ver"-'8' - ｾ＠ I . b li .. 
bl ' - d P f " F ml-niDos os I oao ... (IIS ｬＱｬ｡ｬｾ＠ e .as a prlmell';,!: Ic .. çao o • er 15 e ., m • I' •• 

ecção esta a que terão dtreito ｵｯｾＭ Em trataado da -ubstituiC;!'.o do E' d.uma yrnpatllla nllU ｰｲｵｯ Ｎ ｯｾｏｧｾＬ＠
camente a futuro - a joven SOCI-, Dr. Fellope cbmldt asslgnala que P or 1880 del'e emprealldar faceira ... 
a do Gremio. o DI' Aducci nãe é conhecido lá 

jóra! elO pre vejo-a rLonha e bem contente 

CARTA DE FWRI • OPOLIS 
Santa Ingeouidade ! . I UmH8 caoçõ ｰｾｴｲｩｯｴｩＨＧ｡ｳ＠ a cantar,' 

e fosse acccltavel a l,'glca do I Saba ser lOui del'ota; muito c reote . 
·Cor relO da M"Dbã. o Ri o G raod e 

(14·i-91 i) do ui, a seotinel1a avançada da E muito caprichosa 1'10 seu trajar. 
Republica n10 t eria eleIto seu Pre· 

A ooliticagem ra t e ira qu e Dada sidente o sr. dr: Carlos Barbo<a, 
respeita na ｾｵ｡＠ ｣｡ｭｰＢｮ｢ｾ＠ de In I- republicdDo mUIto distincto. e' ver
di" ｲ･ｶｯｬｴ｡ｮｴ･ｾ＠ ｾ＠ de lDtnl!Ulce. d;,de. pore'm nome ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠
relê •• procurou. ba dias, envolver ､･ｳｾｯｮｨｴ｣ｩ､ｯ＠ lá fora. ao t empo de 
um nome cathannen,. dos mais sua escolha á Pro'sideDcia. 
dignos e dos lDal acataJ". I Nesta condiçoes está actualmen. 

\) ·CorrelO d" 'laobã. fazen.\o te, r. coronel Borra lho inspector,' 
ap.ixonado ｣ｾｭｭ･ｄｴ｡ｮｯ＠ em tor- ü' Alfandega de Porto Alegre. que. 
no da succe ao gO\'erDamental do com -urpreza geral. v . e se r indi. 
nu "o E tado, preoccupon -se da cado á governanç.. do Estad " de 
indIvidualidade d ｾ＠ Illustre moço ｾＺＧ ｉ＠ M .. tto Gro-so 
tlr Fulvio ａ､ｵ｣ｾｬＮ＠ que ｣ｾｭ＠ mUhO 11:,.s exempl C' s. Da s u a positiva 
brilho e com multo CTlteno desem· e xpressão, .ervem para invahddC 
peaha as elevadas ｦｵｮ｣Ａｾ＠ de ｾ･ﾷ＠ a apaixonada a -erção do .Correio 
cretari, geral. da ｾｬ｡ｯｨ￣Ｎ＠ que fOI l11aqueano em 

;;\'um ponto de vista falso. o ,ua boa f' I'rl ' despeilo mal con. 
ｾ｡ｴｵｴｩｯｯ＠ canóc8, inspirado DOS in· ·d . 11 o ... 
formes g-racio o. de algum pohllc o Feli7.mentc •• ｢｡ｬＱ･ｬ｡ｾ＠ publicadas, 
deprestiglado, affirmou ｾｵ･Ｚ＠ cO r. vI'a ndo o a, ' mp do Dr. Aducci 
A ducci, que ningutm fora do Es- ão como bol h., " e ｾ｡｢￣ｯＮ＠
tado coahece. não pode se r sub 11· Estoir.m e nã , chegam a impres-

Tem mo ar lilo Rllblime ｾｬｬ｡＠ figlln' . 
Que a todo cornçãn el1a irradia .. : 
Nã,) por ｡Ｘｾｩｬｬｬ＠ diz!'r a ｦｯｲｭｯｾｬｬｲｾＬ＠
ｍ｡ｾＬ＠ p or aSbim dizer a ympathia ... 

XISTO 

GAZETILHA 
No dia IS do cor rente mez, pelas 

12 h oras do dia, réuniu- e a Jun
ta do Alistamento Militar de_te 
Municipo. compc'sta dos Srs. Co
ron el Superintendeate Muaicipal, 
Alferes Silvano Bento Garcia e Joãu 
Chryso tomo Pacheco 

A Junta fuaccioaad até o dia 
15 de Setembro proxlmo futuro. 

tuto do r. chmidt. Além di,so SIODar. 

são ignorados 01 meritos do iDdi· Servem. ás veze, pa ra elevar No dia IS de Junbo proximo fino 
cado. > _ maiS DO cooceito publieo 1I.!!1 nome do, realizou-se .. entbronisação do 

Ora, ahi ｾ＠ tá uma argument'c;ao I digno de ac.ltameD t o. symoolo do ｓｾｧｲ｡､ｯ＠ Coração de J e-
fragil que . aão resl te aJ ｭｾｮＢＬ＠ Foi o que succedeu ao illustre sus , na Igreja do lugar Barra des-
commentano. Secretario Geral do E tado, a quem te Municipio, comparecendo grao-

Bem e vé que o auctor local l' h . d _._ . 
. d II I - . dexamOs ne,ta la as O preito e de numuo de fieiS. Ao nosso amI-

do CorreIO a , ali la e \Om e PI- Dossa ｡､ｭｩ ｲ｡ ｾ￣ｯＮ＠ I J F-V' t f b . . . d Dão sabe fazer' go ose ran cl co IC or, d n-
nto apaIxona o que " O R . b . d' II I . 
. . or ue a cegueira polltica • . : ｱｵｾＬｾｯ＠ e t ezourelro que a greJa, 
JUstiça, p q felicitamos pelos seus grandes e.-
o ｾｾｾＺ＠ Dr. Fulvia Aducci n\o pre. ａ｣ｾ｡ｭＭ e coocludido

d 
0MS coocedr-' forços em pról de nossa ｾｲ･ｬｩｧｩ￣ｯＮ＠

. de ddesa. em Sta. CathariDa, to feitos na estra a O orro a 
CI a . L" '1 .... d todos conhecem qu, o joven auxI- Iwelra, neste II UOI('lplO"man a-
liar .\a . ｨｯｮｲｾ｡､｡＠ admini,tração <to do fazer pelo Governo do Esta
Dr. Fehppe Scbmldt, ｴ ｾ ｭ＠ ､ ｾ ｭ Ｌ＠ n - do cujo trabalho achavam-se a 
trado superiore qualidades de adml- ('a;go do r. coronel uperintenden-
nistrador talhado para as fUDcçõe M" I 
de seu eleyaJo car o. te uOlClpa . 

O nosso distincto amigo, Bernar
dioo Jose Francisco, Sub-delegado 
de Policia, deste MUDicipio, con· 
tratou casamento com a distincta 
eohorita Maria Benlzia da ilva, 

filha do SI. João FraDcisco Estem, 

, 
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Bello. ceu nas aguas da barra de Itaja-
• reaidente DO Município de Porto I No dia 24 do corrente appare· 

. Aos dignos noivos, .0 Intrall- hy, o garbo.o palhabote Joanna, 
slgente. tem o prazer de felicitu sob o competente com mando do des. 
lhes almejando enlace proximo. timido marinheiro, nosso dirno 

Recebemos ' um exemplar do dis
curso pronunciado na Camara dos 
Deputado_, pelo n0350 distincto re
prtsentante exmo. sr. IIr. Lebon 
Regis, na sessão do dia 8 de Ju
nho proximu findo, sobre .0 Pe
rigo Allemão. e <' problema do en
sino em Santa Catharina. 

Por ser bastante loogo deixamos 
de dar em nosso jornal, porem 
temos o prazer de feli.:itar ef· 
fusivamente ao nosso digno pa
tricio pelo 3eu vibrante e enthu i
astico discurso em bem dos credi
tos de nossa terra 

ｬ＼ｾｭ＠ officio assignado de dell elei
tores, conforme preceptua a lei 
eleitoral em vi/{or, foi pedido ao 
exmo. snr. Dr. Juiz de Direito a no
meação do nosso amigo João Chry
so.lorno Pachec o, para menbro da 
meaa eleitoral nas elei,õ-s a reali
zar-se no dia 26 de Agosto prozi
mo findo. 

Esteve gravemente doente com 
saramp<', a exma. senborita D. Ger
cy Sima_, filha do nosso amigo Ro
dolpho Simas e noiva do nosso 
amigo Lauro Rebello. Felismente 
a di.tineta senborita acha-se res
tabel eclda ｲｾｺ￣ ｯ＠ porque'O Intrans
igente> apresenta-lhe felicitações. 

Em visita ao seu enteado o nos
so chefe snr. Cel. Benj amin Vie ira, 
esteve nesta Villa, a respeitavel 
matrona exma. snra. D. Muia Jo
sé da Silva Vieira, residente na 
Cidade de Itajahy. 

o ELIXIR DE NOGUEIRA, do pbar
maceutico chimico SILVEIRA, ｾ＠ receitado 
diariamente pelos medicos maia illultcel. 

Vende-se em todas as pharmaci •• , Dro
&:,ana. c Republical do Prata. 

De passagem para o ftajahy, em 
visita a sua carinhosa Espoz., es
teve nesto Villa o oosso distiDcto 
amigo Cirurgião Achylles Wede
chim dos Santos, resitieote em Fio· 
ria'lopolis. ｃｾｭｰｲｩｭ･ｮｴ｡ｭｯｬＭｯＮ＠

amigo Lindolpbo Caetano Vieira, 
completamente dezanorado por ter 
perdido o leme, devido a um tem· 
poral que soffreu em alto mar. 

Graças a inergia de ｾ･ｵ＠ dirno 
commandante, e ao auxilio da Ca
pitania do Porto da Cidade de Ita
jahy, o navio entrou no DleSIllO dia 
n'aquella barra, sem novidades. 

Dell·nos o prazer de lua villita 
o nosso bom amigo Francisco Pe
dro Garcia, representante da fir
ma Konder e Ca. 

Agradecidos. 

Até o dia t5 do corrente mez, 
achavam-se ｡ｬｩｾｴ｡､ｯｳ＠ 8i) eleitores 
pertencentes a<, nono glorioijo par· 
tido, e 7 do partido oop<,sicionista. 
Não ha a menor duvida que até o 
fim do anRO ･ｳｾ･＠ numero se ele · 
vará a 350, isto é, de l eleitores 
pertencentes ao partido sob a com· 
petente direcção do nosso distincto 
cbefe snr. CeI. Benjamin VIeira. 

No diitricto de Itapema, Muni
cipio de Porto Bello, onde residia 
e era muito el timado, falleceu no 
dia 25 do corrente o snr. José Ve
oanClo de Souza, cbefe de nt..me
rosa e respeitavel familia. A sua 
exma. Esposa e filbo;,.O Intran
sigente apresenta lentidos pezames. 

------_._-----
ULCERAS PELO CORPO 

Snr. MJnnl FUIIIRO di Rocha 
ｒｾＸｩ､･ｮｬＢ＠ em ｉＭｨ￡Ｍｇｲｾｬｬ､･＠

ｐｾｲｮＢｭ｢ｵ｣ｯ＠

Curado com o Elo,;r ti • .vo
D"eira do Pharmaceutico Chio 
mico João da Silva llveira. . "'"' . 
AIND A A FESTA DO TIRO 

A Directoria do Tiro desta loca
lidade, solicita-nos a publicação da 
presente lista apresentada ao pu
blico, cujo prod uc:to se destinou as 
despezas feitas com a patriotica So
ciedade de tiro de Itajaby, em vi
sita a este ｭｵｮｩ｣ｩｾｩｯ＠ _ O Tito Cam
boriuense, que se encarregou de 
promover os festejos de recepção 
aos seus ､ｩｧｮｯｾ＠ irmãos d'a rOlas, 
resolveu subscreyer na referida lis
ta, o nome das prtncipaes pesso .. s 
da localidade, dando ao caso Utll 

caracter todo popular e sem cor 
politica, ainda assim, com despra. 

IlImos. Su. Viuva SilYeira e Filho aer viu o seu appello ser recebido 
Presados su. com admiravel indifferença, pelos 

Cordeaes saudações Que dei:uram de contribuir. Apôos 
Com prazer immenso scientifico a lista segue-se as notas das des

a Vv. Ss. que, a conselbo de. meu pezas. 
part ic ular amigo Benedicto Ferrei., Superintendencil\ 1unicipal20, 
ra, propagandista iocansa.el do B. Vieira 10 , H. Santos lO, F. 
vosso producto .ELIXIR DE NO· Vieira lOS, H. Vieira 10$, J. Pa
GUElRA. nesta zona, fiz liSO 90- checo 10$, A. Maria 6$, T. A. 
mente de tres frascos afim de cle · Pereira, A. Bittal1court, M. Feli
bellar a terrível enfermidade que cio, Silvaoo Garcia, Izidoro Olin
me acabrunhava, porque soffria a ger, João Gonzaga, Bernardino Re
mais de 6 annos de ulceras pelo bello, ｊｯｳｾ＠ F. Bernardo. Reyoaldo 
corpo, resultante de bobas e de uma Scheffer, J. Cezario tP., Zituca 
goaorrhea chronica que de momen- Campo., CIOCO mIl réis Icada um. 
to me apontava o caminho da se- Antonio Dutra 3$, Tiburcio "'amos . , 

ｓｾｧｵ･ｭ＠ amanhl\ para Iruape a pultura. Anton!o Ramos, Rodolpho Ciricío, 
exma sora. D. Mdfia Ambrosia Gar- Mas, graças a tão poderoso me- o HoraclO Cunha, Carlos Beroarde. 
cia . espo'a do nolSO digno chefe dicamento, me acho boje restabe-I Pedro ｇｯｮｾ｡ｬｶ･ｳＬ＠ Bernardino Mar: 
sn r. Cel. Benjamin Vieira, em com- iecido e com miaha 9&ude de olltr'ora I tios, João Serafim VIeira, Germa
panhia de aua dilecta filba a se- Podendo Vv. ss. fuer deste o. no Moba,Olympio Florencio, Jos.! 
nhorita Rvelina Vieira. e o n08110 uso que lbes conviH. I Gomes, Bern .. rdin? Fn.ncisco, Be .. -
bum amigo H rmini') Vieir" e sua) Villa Mascarenbas-Eatado de to Anastacio, Germano Maria J<,a
.irtuosa upoza exma. sara. d. Adal- Espirito Santo, em 8 de Outubro quim Anastacio, Claudio ｃＮｾｰｯｳＬ＠
I:iu da Crul Simas. de 1913. !o1anoel Sarmento, Dario Cezarlo. 

A ｴｯ､ｯｾ＠ ·0 Intransigente. de- Francisco Borges de Jesus dois :!Iil réis cada um. João Ma-
zeja 'eliz yi'gellõ e prolllmo re- Antonio de ｐ｡､ｵｾ＠ Lfmos, cario 1$500, A onibal de Souza. Ma-
gre&8o. Joaquim de Oliveira Campos. noel Cardozo, Jo Í! Honorato. Atha_ 

(Firmas reconhecidas) nagl:do Dutra, Hildebrando Re • 

• 

• 
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helio, C .. rlos Kaffermam, J osé Mar- dado imprimi r pela D irec tnri a do 
tin , Octa\-io Cezario, Dario Caso Azylo de ｾ ｬ ･ｮ､ｩ｣ｩ､｡､･ Ｌ＠ fol heto esse 
tro , Don-a l Garcia , L a uro R ebel- contendo di cllnos pronunciados 
lo, Jo:"o H"no rato, Bent o Paulo, nas festÁs ali r ealizadas, e algunl 
Jo e Domingo s , Ernesto Anastacio, dados sobre O mesmo ･Ｂｴ｡｢･ｬ･｣ｩｭｾｵﾭ
Hildebrando Garcia, Antonio San- t o acompanhado de diverios cliclaés , 
tos, Anastacio Silva, Jose Victor, entre os quaes o do respeital ancião 
Anastacio Franci co, 1\1anoel Coe· Carl Hoepche, capitalista que muito 
lho, E luvige< Bernardino, Querioo aju,lou ao Az)'lo e do humanitario 
Bernardino, Perlro Vieira, Berear- j ::lr. Ferreira Lima, dedic .. do medi
dioo Vieira, Clemente Linhare<, co a'si<tente do Asylo. 
Rodolpho Bernardino. Estevão St!· Abre o folheto li ma singela pa · 
vt:rio, José Coelho, José Migu el, aina com os nome. de todos os pa
R eyn "ldo Borge. Pauln Rebello. ranymohos do Asylo, homenagem 
José anto. Luiz Vieira., Jo.e Pau- e - s ,. que lhe. pre s ta a associ.ção 
lo, E loy Garcia, Benjamin ｇ｡ｲ｣ｩｾＧ Ｑ＠ ｉｲｭｾｯ＠ Joaquim, seguindo-se log ' O 
Amaro Rebello, A. Varzia, Agos- bri lhd n te discurso pron unciado n' a
t inho Pereira, Augusto Ben igno, qu ella casa de Caridade no dIa de 
Aoastacio Arroso , Gracili a no RO' I :-<atal de_19 15, ｰｾｬ ｯ＠ dls tln c.o me· 
driges. Jose' An. tacio , Amaro di c o e apreciaJo pr,)sa rlor lh. ｆｾｲﾷ＠
Garcia, um mil reis cada um. EI)'. reir.. L ima; dt>curso pro nuu ciado 
slario Beroardes, O dorico ebello, pelo sr. Aitio o Flore" n o mesmo 

CAMPO DE DEMONSTRAÇÃO 
o Sen r. A d min is trador do Cam

po de Demons t ração d a cidade d e 
Itajahy coo vida as pessôas q u e r e
ceberam sementes d e a rrOZ d<!sse 
estabelecimento 00 a n n o p assado, 
a virem ou mandar a relação com
pleta do rezultado colhido oas la· 
vouras com o plautio de arr oz pro
veniente dess" s sementes , afim de 
que o gover no possa faze r idéa de 
semelbaote distrib uição , e . e possa 
estabelecer a esta t istiea do referido 
estabelecimento. inco rrendo em ta!
ta quem o oão fizer essa commu
n 1c.ção, no prazo de 60 dias. 

•••••••••• •• "'"'''V''''V 

- SECÇÃO LIVRE -

AGRADECIMENTO 

Pedro Cypriano, J oão L inhHes, dia e a nn o; discurso pronuo'::l ·do Pedro Saut e filhos, sensibili za-
Jo é Albino. lo-é João , R odolpho pelo ｭｾｳ Ｇ ｯｯ＠ <r . Dr p, rr.ir.... ima 

, f d N I d 9 dos agradecem a todos as pes soas 
Santo . ｾｉ｡ｮｯ･ｬ＠ Linhares.· ob rioho, oa esta o ata e I 16; e dlscu.r-

I L 
que os acompanharam no tra o s e 

J eão P .i mplooa. DomIn g os Ray- 50 ｰ ｲｯ ｮｵｾ｣ｬ｡ｯｬｯ＠ o e o s r. aerclO d I 
mundo Luiz Juqine Frandsco ｾ･Ｍ Caldeira 00 ｭ･ｳｭｾ＠ dia e a nn o. f"llor?SO ｰｯｲｾｵ･＠ ｰ｡ｓＵ｡ｲｾｭ＠ com o 
\'e q • Jd,é Manduca, Ma ooel Ramos. ' Fe chd o folbeto com uma bella d eClme nto le sbua dsau ｾＬｳ｡＠ ,e

1
s p? -

.' .. I' d . za e ｳ ｾｭｰ ｲ･＠ em ra a ro ae l' drta ,,00 reIS cada uru· Fraochc \ 'IC' e seotlme o ta p ues la o apreCIado c b . d 
tor GarCIa, ｾ ｡ｮｯ･ｬ＠ janac,o Llnha- e estu IOSO movo sr. r"Jano" ar - ' d' \ . d' T ' '1 I ",allt e em aSSIm agra ecem aos 

G . J' J "d' I que se l>Tnaram aco mr ·. n l ar o se u res A maro areIa. ose oaqulm ｾ｡ ｮ＠ a . que maIS uma vez reve o u C · d • 
Rebcllo Emmanoel :aotos. um S uS seus ,:ote de apreciado cantor ･ｬＱｴ･ｾｲｯＮＮ＠ umpn.o o. ｾｭ＠ grato ae -
cada ｵｾ＠ prefazendo "tOtal de I Es e fulhe t o cujo producto des- ｜Ｇ ｾ ｲ＠ deIxam afqu'

d 
aln a ahs expres-

I • •. soes e seu un o recon eClmento 
ＲｾｏｾＴＰＰＮ＠ tloa-se ao Azylo , tem tido o maIs d " 't' d' 

f Ih ' t' ao Istlncto e umdnl ano me ICO 
-------- ranco a('() Imen o. raz",) porque Dr. i"orb er to Baehma on, p elos eg . 

LIVROS /I: JORNAES f"licitam os a sua digna Directo ria. 

I 
fM'i0 empregados e tratamento 

Temos soore a n05sa meza de carinhoso que sempre dispen so u a 
tra balhos. um artistico folheto man- C a rtõe::l? na Typ.do « Intraosigente" fallecida. 

ELI IR DE NOGUEIRA 
Cura I 

Lateiameoto das . r-
teri3S do pncoço , 

lD.na:nmaç6e:s do ute-,. 
Corrimento dOI ou"ri-

dos. 
Rbeumatismo em gc· 

.. I. 
Manchas da ｰ｣ｾ＠

t • • 
Allecç6u do 

figado. 
Dores DO pd-

to. 
Tumores _ OI 

0550S . 

Cancros n -
ncreus . 

ｇｏｄｯ ｲｲ ｨｦ｡ＮｾＮ＠

CarbuDculos . 
fbtül3S. 
F.spinhas. 
Rachitllmo. 
ｆｬｯｾ･ｳ＠ ｢ｲｵｾ＠

cu. 
Ulceras. 
Tumores. 
Sarnu. 
Crnt .. . 
Escropbulu . 
O. rthrol. 
Boubn. 
6oubons 
e. ｦＱｯＮ｡ｬｭ｣Ｎｮｴｾ Ｎ＠

todas as mo-
lestlu pro-
.-enlcatcl d • 
saaI.Uf'. 
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ha mais Maletas, Febres, 
intermitentes ou Sezões 

l omalldo as afamada. Pillllas do phannace1ttico 
Heitor Liberato Ma rca R egis trada .HEITOR • 

Garan te-se à cura com pleta em poucos 
dias rezando conforme a receita junta. 

ITAJAHY 
V ende-se em todos os negocios e na ph:umacia. 

BRAZIL de Heitor Liberato a rua LaUTO Müller n' 20 S. CATHARINA 

HOTEL SILV A 
É-ste estabelecimento offerece aos senhores viajantes 

optimos comino dos, bôa comida e bom pasto 
para animaes, tudo por preço 111odico 

RUA OR· LAURO MULLER ｾｱｵ ｩｮ ｡＠ da RUA OR. FULVIO AOO UCCI 

CASA VIEIRA 
RIJa Dr. L auro Müller 

Fazendas, Armarinho, Ferragens, 
Louças, SeccOs e Molhado. 

Camboriíl 

• 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


	00002
	00003
	00004
	00005

