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Frisante exemplo 
A ｪｵｳｴｩｾ｡＠ carioca acaba de dar 

ｾｯ＠ Brazil inteiro u:n exemplo fri
sante de sua rectidão. co ndemnan
uo a 30 annos de prizão v ｦ｡ｭｩｧｾﾭ
rado banuido. que traiçoeira e co
bardemente apunhalou pelas costas, 
aquelle vulto proeminente, aquelle 
republicano convicto, n ob re e va
IO'ORO que se chamou General Pi
nheiro Marhado. 

E esse exemplo na sua mu.la lin
guagem nos diz, que a Justiça, 
Rem semp re falha. nem sempre o 
dinheiro amor:ec e a sua for ;.1_ 
Quando a luz dos fa ctos é cla,a e 
llnmorredoura. é pura e resplande
ce nte, a politicagem de baixo talão 
｢ｾｳ｣｡ｮ､ｯ＠ ｾｭ｢ｯｲ｡＠ mil arteficios, 
não consegue ･ｬｄ｢ｾｮｨ｡ｲ＠ a espad.1 
da jnstiça .. 

Paiva Coimbra, não é um assiCO:l-

PARTIDO REPUBLICANO CATHARINENSE 

A Commilsão Executiva do Partido Republicano Cathariaense tendo 
em vista qu r o Conselho Superior do Partido, respondendo iI. consulta 
que lhe foi feita pelo seu Presidente ｾｭ＠ extrcicio, manisfestou-se pe
la indicação do nome do preclaro estadIsta GENERAL LAURO SE
VERIANO M ULLER para preencller a vaga aberta no Senado Fede
ral c'm a renun cia do illustre correlilZ'ionario DI. Abdon Baptista, 
cumpre o dever de apresentar ao eleItorado o candidato escolhido pelo 
supremo orgam direclor tio p .. rtldo. 

O nome indicado dispensa quaesquer referencias aos seus meritos, 
Trata·se do Cb.efe eminente que, para hoara de Santa Catharina, occu
pa, pelo seu talento e serviços ao E,t ... do e ao Paiz, um dos primeiros 
lugares eutre os ･ｳｴ｡､ｩｾｴ｡ｳ＠ da Republi ca . 

A Commissão Executiva espera por i.so, que toJos o 
narios concorram ü uroas no dia 26 de Agosto proximo 
o nome do no<s) benemerito conterraneo. 

Florianopoli., 11 de Julbo de 1917. 

V1DAL RAMOS, Presidente 
PEREI}(A OLIVEIRA, Vice-Presidente. 
DORV AL MELCHIADES, Secretario 
HERCILIO LUZ 
LEBON REGIS 
JOÃO RAMOS. 

seus correligio
para suffragar 

no vlIlgar. no entanto. seu crime foi sadia. ｍ･ｾｭｯ＠ I!m homem :leste, no- PELO BRAZIL MILITARISADO 
barbaro, monstru030 e llOrripllante, civo a Sociedade e a Patria não po 11 li 11 
Elle não só deu cabo a vid ,a de um idia contInuar a respIrar o 'ar 8ubli . 
.. eu se,melhante, como trahlu a sua I ｭｾ＠ de Unia verdadeira ltberdade. 
proorla patrla, , I Precisa.nos separar os mon tros. 

A no.sa Sociedade de Tiro.--Sua 
incorporaçlo.---O numere. e a cathe
goria que lhe coube.---Communica
çio official.---Grande regoaijo.---Ou
traa nota •. 

M,a tar pela. costas ｵｾ＠ homem 10- para longe dos homens de hem. Se 
ve,tldo de u m ､ｾｳ＠ maIs elev,adoi I hOllvesse em noss a patria a guio 
cargos da Republtca, Que. fOI um I lhotina a sua eabeça ､ｾｶｩ｡＠ ser de
s trenuo ｢ｾｴ｡ｬｨ｡､ｯｲ＠ em prol d e ,eu cepada,mas. como nãoexi,te a ｰｾｮ Ｂ＠ O nosso distincto collega s r. Hei
e ngrandecl,mento; um dos wal de · de morte, elle deve offrer rigoro. tor \V. dos antos, digaissimo Pre
votados ｾｨ｣･ｲ［｡､ｯｲ･ｳ＠ dessa forma sa pris1io, soffrer moral e physica, sidente do Tiro, recebeu commu
de governo ｦ･､ｾｲＮｴｬＮｯ［＠ que ｣ｯｮｾ｡ﾷ＠ mente, para amanhã quando abri- cicação ｯｦｾｩ｣ｩ＠ .. l da ｩｮ｣ｯｲｰｯｲ｡ｾｾｯ＠ da 
grou toda sua ｶｾ､｡＠ pelo bem com- rem as portas <io carcere e soltarem mesma SOCIedade, a ｣｡ｴｨ･ｧｯｾｬ｡＠ ｾ＠ o 
ｾｵｭ＠ ｾ･＠ t odos, e ｳｾｲ＠ um ｾｯｯｳｴｲｯＮ＠ aquelle homem monst'l'o, elle eo- num ero .q u e _lhe ｣ｯｵ｢ｾＮ＠ A prlweua 
e trahlr a ,ua ｾｲｯｰｲｬ｡＠ Patna. no'ar .se, entristecer-se do seu ne-, communlcaçao que fOI do sr. ｾ･Ｍ

Covarde e mls eravel !, ｲｾ＠ assado e fraco, im otente sen- nera! Comma.ad.nte da 6a. Regl:ío, 
Covarde, porque sentIndo-se fra- ｦｬｲＭｳｾ＠ enno.'ado de si Pro rio.' .. el por ,Intermedlo do sr. 1'. ｔ･Ｎｮ･ｾｴ･＠

co para enfrentar o vulto noore do calmo ｲ ･ｾｾｬ ｵｴＨＧ｜＠ esper:r : sua ｾ･Ｍ Espln,d(1la, ･ｮ｣｡ｾｾ･ｧ｡､ｯＮ＠ do Ｎ･ｲｶｾｯ＠
valoro o general, ｡ｰｵｮｨ｡ｬｯｵＮｾ＠ pe- ｧｵｮ､ｾ＠ sentença, sentença iufailivel: de Llnha,s de Tuo, fOI concebIda 
las ｣ｯｳｴ｡ｾＮ＠ quando elle so rrln uo. > d J t ' d 1) us I nos seguintes termos : 

, , que c: a a us Iça e e S P I 31 S h H' '" pensava talvez na famdla Idolatra- c. an o· .- eo or eltor " . 
da. n'aqu elles que eram fibru do Santos Presidente TIro Camboriú. 
seu coração. - De ordem General, tenho honra 

Miseravel, porque Pinheiro, sem- PADR.E NOSSO PATRIOTlCO communicar-vos ｩｮ｣ｯｲｰｯｲ｡ｾＺ￭ｯ＠ 3a. 
pre foi bom, amparou a milhaas de cathegoria, numero 406, ｾｯ｣ ｩ･､｡､･＠

patricios, amou a Virtude CO IDO fer- Patria nossa que e.tão radiante de glo- CambolÍu'. Congratulando-se com-
voroso apostolo, amo" a caridade ri .. , bemdicto .eja o teu nome, t\ldo .eja vosco aguartla desse Tiro, todos 

feito em prol de tua grandeza e de teu Pro-
co m toda a força e liublimidade de gre.so, a .. im como .eja o Trabalho o no.- resultados efficientes de!eza Nacio-
sua alma, .0 ideal, 'para que nlo no. falte o pio de nal.. 

Felizmente a vóz de Deus, a vóz cada dia; nlo deve. perdoar áquene. que Em seguida o mesmo Sr. Presi-
da Conscieocia, cahiu serena sobre nlo o ganham honradamente, porque no. dente do Tiro, recebeu do sr. Ca-

n lo perdo.remoa 08 que procurarem depri-
a ｣｡｢ｾ｡＠ d'aquellel que comp unham mir tua honra; nlo dev •• tambem deixar pitão Antonio Joaquim de Sou za. 
o conselho da sentença do re cto tri- teu. filho. à mingóa de recuno. e o.livrae digno Commandante da Guarnição 
bunal c",ioca e Paiva Coimbra f) das Injustiça., Amen, O segui nte telegramma:-cCommu. • , I 
famigerado foi pagar caro a sua ou- I, JUVENAL, nico·vos que essa patrioti.:a asso 

, 
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ciaçlo foi encorporada ｲｴｯｭ｡ｾ､ｯ＠ OI Heitor W' Sanlos ｐｲ･ｳｩ､･ｮｴｾ Ｎ Ｎ＠ , .. q,.., _ '" 
numero .06, conforme communICOl.- Ao n('uo amigo sr. Oswald() ＭＭＺｉＧＬＬｾ＠

m" o _r. Genrral Commandante em Mello fundador da Iinba de Tiro 
telegramma hoje Ｎｲ ･ ｣･｢ｬ､ｯＮｾ＠ I neste 'Municipio, foi tran.mittidoto 

Tend? por ultime;' ｲ･｣･ｾｬ､ｯ＠ . do lec-uinte recado telegraphico: . Te- PERFIS FEMININOS 
r. Paulo Loreno, dlrector Int- rlnO ncnte Oswaldo Mello.-Fpoli . Te- ｾ＠

o ｳ･ｧｵｬｾｴｾ＠ telelrraD?lDa .Tenbo pra- nbo grande prazer communicar pre- Madamoi.ene M. P .. a gentil e 
r t digni •• ima vice-prcaidente do Ore-

ze ｾ｡ｲＮ＠ tClpar:vos li1corporação ･ｳｾ｡＠ zitdo amigo, COm qurm Direcloria mio das Flores, va.i ter o de.prazer 

patrtotlca sociedade 301. Catbegoria se congratula, recebimentO bontem de ler OI doce. verdade., que ou.o di.er 
oob. n.406, por despacho departa- ｣ｯ ｭｭｵｮｩ｣｡ｾ￣ｯ＠ commandante guar- abaixo, ma., eUa bem umerece, portanto 
mento Guerra 26 mez fi::tdo pelo Dição incorporação nosso Tiro que nlo tem rado para .angar-.e. 

que apresento felicitações fazendC' tomou numero 406. ａ｢ｲ｡ｯｾ＠ (assig). Sempre vejo-a ｾ＠ janella lão seria. 
votos tão util agr"miação.. Heitor, ｐｲ･ｾｩ､･ｮｴ･＠ Tiro .. Porque não sabe s"rrir quem tem 

Pelo que se 
Tiro em ｮｯｳｾｯ＠
realidade . 

vê a Sociedade de 
Municipio e uma 

E sa grata no"a foi recebida em 
ｮｯｾＮ｡＠ ,'iI!a, com a maior s.tisfa
ção. Os moços enthusiastas, que de 
ha muito nutriam essa justa alpi
ｲｾ￣ｯ［＠ que anciosos espera"am essa 
digna resoluyão, convencidos ago
ra que nada mais os poderá deler 
ｮｾｳ＾｡＠ jornada; que ｴｯ､ｯｾ＠ os passos 
dados d'ora avante serão firmes, 
procuram preparar-se para dentro 
em breve receberem as instrucções 
necessarias á formação do soldado: 
-sentine!la avançada em prol da 
g ..... ntia e integridade da Patria 

O correspondente do jornal .A labios tão rosados, ｬ｡｢ｪｯｾ＠ que pare
Noite., do Rio de Janeiro trans- I cem murmurar SECretamente ｰｲ･｣ｾｾ＠
mlttlO para aquelle vespertino o cheias de fervôr?! O seu porte ele
seguinte telegramma, que teve a ganle, os seus olbos vivo. , d'uma 
ｬＺＧ･ｮｴｩｬｾｺ｡＠ de nos monstrar: vivacidade sem exágero, olhos que 

.A Noite. - Rio. Heitor Wede- parecem a tudo en ca rar com lernu· 
kin Santos Presidente Tiro neota ra, olhos que âão nutrf'm inveja 
l?calidade, recebeu hontem do sr. nem semeiam Quebrantos. as ｾｵ｡ｳ＠

cGmmaDdante gunniçQ'l, communi- fáces tão finas e delicadas, dão-nos 
cação incorporaçãu p"triotica so- a ideia dos divinos ｣ｨ･ ｲｵ｢ Ｎ ｩｮｾＬ＠ das 
ciedade que tomou O numero 406. almas candidas e louçãs, que cantl
Reina grande enll1usiasmo popu- gas s ublimes cantam lá nas vasti
Inção e jove:ls atirodores acodem dões dn infinito. 
espontaneamente defeza ･ｳｴｲｾｭ･｣ｩＭ Traja bem, é degante e faceira 
da Patrta > ;lO .. ndar . Ama o Bello. a poel ia e 

Em respos t a ao telegramma no não menos ｡ｾ＠ flores, de cujo ra
sr. 'l'eneDte Osvaldco Mello o sr. malhete ella é uma delicada rosa em 

Essa noticia ôlão podia mesmo 
deixar de ser recebida com justa 
alegria, pois Camboriu' precisa de
monstrar amanhã ao Mundo inteiro, 

Presidente do Tiro recebtu ainda bOlão. 
o ｉｾｧｵｩｮｬ･Ｚ＠ .Directo ria Tiro Cam- XISTO . 
boriu'. - ｆ･ｬｩ｣ｩｴ｡ｾｾｳ＠ (aisig.) Os-
valdo.> 

que, ｾ･ｮ､ｯ＠ embora um a pequen. e Os jovens atiradores do Tiro 4()6, 
fraca nesga do Brazil, sabe ser ' forte jà co me"aram a receber as primei
egrande ｰ･ｬｾ＠ valor dos seus filhos ras ｩｮｳｴｲｵ｣ｾ･ｳＬ＠ que estão sendo 

• 

GAZETILHA 
Os moços ｃ｡ｭ｢ｯｲｩｵｾｮｳ･ｳ＠ cheios de ministradas pelo nosso collega llde-

vida e esperanças querem iostruir- fonso ｾｵｶｾｮ｡ｬＮ＠ Do Exmo. Snr. Dr. Felippe Sch
se! E' da mocidade que a Patria Domingo pa>sado, grande nume- midt, honrado Governador do Es
espera. I ro de atiradores fizeram evoluções ｾ｡､ ｾ Ｌ＠ o ｾｯｾｳｯ＠ cltef" Snr. Cel. SeG-

E somente ｩｮｳｴｲｵｩｮ､ｯ Ｎ ｾ･＠ é que I sem armas, no Paço ｍｵｮＵｾｩｰ｡ｬ［＠ j3mln Vletra, recebeu o seguinte 
elles poderão seguir o exemplo d'a. , ｳ ｾ ｧｵｮ､＠ .. · feira além do exerClclO ｯｾ＠ ｔ･ｬ･ｾｲ｡ｭｭ｡Ｚ＠ Ｎｔ ｾ ｮｨｯ＠ prazer ｣ｾｭＭ

.... 1 "1 d h ti ' ｭ･ｾｭｯｳ＠ .. uradores que eram em nu., !!lUDICar-vos PreSidente Repuhlt ca , qUCl e pugl, o e eroes que an " , - " _. 
ennobreceram a Patria e elevUdtn mero de 60, ftzeram um raid ao Rio ｳｾｮ｣｣ｬｏｮｯｵ＠ dia 3, resoluça? ｬｾｧｬｳｬ｡Ｎ＠

t b · d Pequeno P.l.ra hoje esta' projec· tt ... appro v8ndo accordo limites. a erra arrtga ver e. . C - A 
ta do um rai d a' Barra havendo para ordeaes saudaçoes. ｳｾｬｧｮ｡､ｯ＠

Ainda ,ob re o mesmo motivo o 
sr. Prezidente do Tiro endereçou 

15'0 grande ｡ｲｴｩｭ｡￣ｾ＠ entre todos. Felippe ScbUlidt.> 
Como muito bem disse o nosao 

os seguintes telegramma<: --H<l O PHAROL !:Iii-
"Sr. Tenente Espindolll ･ｮ｣｡ｲｲｾＭ

gado linhasTiro.-S. Paulo. Agra- O PltaroZ, O brilhante sema
decidos Pedimos apreuntar exmo. nario it:.jahyeyse que é publicado 
General nossas respe itosas enthu- sob a ､ｩｲ･ｾｯ＠ du intelligente edis
siasticas congratu lações . Saudaçõel 
(assig.) Directoria Tiro 406.. tincto moço sr. J. Miranda, com-

·Sr. Capitão commandante guar p!etou a 29 do mez p. passado o 
nição.-Fpolis. Tenho honra apre- !!eU 12'. anniversario. 
entar-vos nome Directoria Tiro -l06 

Embora tarde "O Intr:lnsigen-calórosas cODgratulações sua encor- . 
poração. Çonflamos vosso valoroso te" affectuosa e c:ordlal mente cum
concurso, reconhecido ;:atriotílmo I primenta ao seu digno directol' a 
ＡＡ･ｳｩｾｮ＠ .. ndo .iostructor. Cord . ｓ｡ｯ､ｾＮ＠ quem muit"deve, fazendo votos para 
lasslg.) .Heltor W. Santos Presl-I que o sopro quente da felicidaJe ba 
dente '1'lro 406_> 

.Sr. Paulo Loreno,Director linhas fege sempre n.a ard?a, porém no
Tiro. -Rio. Nome Directoria agra- bre senda do ]ornahómo. 
deço communicação incorporação so-
ciedade, tenho hODrd!arresentar con- o ELIXIR DE NOGUEIRA, do phar
gratulações. Appellamos patrioti- ｾ｡｣＠ .. utico chimico SILVEIRA,. é r.eceitado 

V E . . . cüan. mente pelo. medlcos mala 1l1u8tres. 
ｾｯｳ＠ esforços . i xa. dls1gnaçl0 I Vende-•• em todas •• pbarmacia., Dro-

10structo r. Saudações. gari •• e Republicas do Prata. 

illustre collega .0 Dia>, ess .. no
ticia vae despertar as mais vivas 
manifestações de contentamento ci
vico. AOI Exmos . Sors. Drs. \Ven
ceslall Braz Felippe tichmidt e Af
fonso de Ca:nargo, · 0 Intransigen
te. apresenta sinceras' congr"tula
ções. 

De Iguape onde foram assistir as 
festaS em louvor ao S. B. Jesus. 
regressaram no dia 10 do correte a 
Exma. Snra. D. Maria Ambrosia 
Gorcia Vieira estimada espoza do 
nosso digno chefe Snr. Cel. Be nja
min Vieira, em companhia de seus 
filhos, senhorita Evelina Vieira e 
nosso companheiro de trabalhos, H. 

Herminio Vieira, que nio acompa
nhado de sua Exma. Esposa 

A todos "O Intransigente" a pre
zen ta sinceras felicitaçOes. 

\ 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• 

• 

I 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＬｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｯ＠ ｉｎｔｒａｎｓｉｇｅｎｔｅＬＭＭＭＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭｾｾ＠

Tambem regrk .. aram dOI festejos 
de Iguave, <>s / nOIlOI bonl e di.
tinclos amigoslBento Anastacio Pe
reira e ａｬｬｵｴ｡ｾｩｯ＠ L"iz Pereira Ay
ｲｯｾｯＬ＠ ambos ac:ooJlpallhados de sua. 
{'xmas. famili3js. 

Cum ーｲｩｭ･ｮｾ｡ｭｯｬＭｯ＠ •. 

de Luciano Cardoso, com a ayan 
ç"\da idade de 84 annOI. 

A utincta era filha de ｾ｡ｮｯ･ｬ＠
Coelho, que foi morto pelol bu
gres no lugar Garcia hoje Villa 
f\e Camboriú. na morada de Gere
mias Bernardo 

Contava a me ma senhora que 
No dia 29 do mez passado com- seu irmllo Vicente Coelho, sabedor 

pletou mais u In anno de precio.sa do triste caso, correu logo, afim de 
ｾｸｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ o nOsso distiacto amigo salvar seu in ditoso pae da garra 
ｾ＠ companheiro de trabalhos, Heitor dos bugres, chegandn porérn, tarde 
Wcdekin dos Santos, honrado che- de mais, contudo ainda offerecen
te da Estação Tel egraphica desta do·se-Ihe occasião de matar o hugre 
Vil!a, I cortar-lhe a cabeça, e levai-a á pre-I 

Muito embora o nosso bom Hei· sen,a do presidente da provincia. 
tor procurasse occultar esse jubi- -
lo-o acontecimento, ｾｯｭｴｵ､ｯＬ＠ não I Esteve g.ravemcnle doente a exma. 
deix ou de ser mais uma vez alv<> , rna. D. Regina Miranda dos San
.Ia manifesta,ão de estima dos seus tos, e<poza do nosso amigo Achil
smigos e admiradores , que por meio I les Santos. Graças aos cuidados 
d e cartas, cartõe. e abraços, sau- medic ns do nO-50 distincto amigo 
darom-o effusivaluente . I De Norberto Bachmann, a mesma 

Embora tarde .0 lnlransigen- senhora acha se em franca convasle
te. cllmprimenta ao digno p .. tricio, cenCla. 
fazendo vot"s para que essa feliz I 
data se reproduza por muttissi.nos ｾｾｮｴｲ･＠ as mais jU'las e festivas 
annos . I alegrias, vê h ,'je pa sar a data feliz 

Inr _ OAetaao Pereira Rodriruel e 
avo' do nosao amigo e cnrrelicio
nario Paulo Pereira Rebello. 

Esteve nesta villa, daado-aos a 
bonra de sua visita o aosso assig
nante e amig-o Carlos ａ｢ｲ｡ｨｾｯＬ＠ ne
gociante ｲ･ｳｩ､･ｮｴｾ＠ no Municipio de 
Porto Bello. Grato, 

Cartões, facturas, talões, progrllm 
mas, na Typographia dl((O 

INTr..AN !GENTE •. , 
----------.... ｾＮＬＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

- de seu 3nniversa<Ío natalício, a I 
O lar do nosso di,tincto ami![o exma. sra . d. Clara Maria Pacheco, 

Tiburcio Ramo s da ' ,lva, no dia 31 es tremecida esposa do nosso velho 
do p.as.ado foi enriqu ecido ｣ｯｾ＠ o , e bom amigo s r. João Pacheco, 
naSClmenlO de urna galante ｭｾｮｬｮ｡Ｎ＠ Secretario doi Superintendencia :<lu. 

Parabens. nicipa\. 

Acha·se em festas o lar do nos ' J O ELIXIR DE NOGUEIRA, do phar-
digno amigo Pédro Hygino Guer-I maceutico chimico SILVEIRA, ｾ＠ receitado 

. . diariamente pelos medico. mai. illultrea.. 
retro, ｰｾｬｯ＠ oasc tmeoto de um gor. Vende-ae em todas ae pharmaci •• , Dro-
do bamblno. Pdfabeo s . I ganas e Republicao do PraIa. 

Por ､･ｴ ｾ ｲｭｩｮ｡Ｚｬｯ＠ do Governo do O nosso distincto amigo sr. co. 
Eitado, veio a esta Vill" ell a min a r ronel Hypolito Bo;teux, remetteu
Ｂｾ＠ ｳ･ｲｶｩｯｾ＠ feitos ＿ｾ＠ ｾｳｴｲ｡､ｾ＠ da nos pelo correio, a importaacia re
Lu"elCa, neste MunlclplO, o 11Ius- I..tiva à assignatura de nossa mo. 
｜ｲｾ＠ Enge!lbelCo snr. Dr . Telasco,de,ta folha. 
ｖ･ｲ･ｺｾＮ＠ S . S . . encontrou os concer:1 Esse festa do distincto chefe só 
t os ｦＢｬｴｯｾＬ＠ m.tlto ｡｣ＮＧｾ｡＠ do que fOI ｭ･ｲｾ｣･＠ elogios, pOIS, i: muito ｲ･ｾｵＮ＠
orçado, pelo que fellcltó.m?S ao snr. mido o numero d'aquelles que as. 
ｾ･ｬＮ＠ ｓｵｰ･ｮｮｴＮ･ｾ､･ｮｴ･＠ MunICipal, cu- sim procedem. Si todo. procur"s
ｊｾ＠ responsabtltdade. do ｉｮ･ｾｭｯ＠ ser- sem seguir o exemplo dignifica:1te 
VtÇO Ibe estava affecta. do sr. coronel Boiteux, a nos,a 

, missllo seria exercida com a meta-
E,teve nesta villa em companhia de ｣ｬｯｾ＠ Iacrifici08, então precisos 

de sua dilecta irwã senhorita Zica 
ｓ｡ｮｬｯｾＬ＠ ,\e regresso para Floriano
polt:!. O noeso digno ami-go Achil
les ｾｖ･､･ｫｩｮ＠ dos Santos, cirurgil" 
denti.t •. 

O Sr. coronel Benjamia Vieira, 
digao presidente da Junta co alis
tamento Militar recebeu do exmo. 
!T. Geaeral Luiz Berbedo, o se· 
guintt< telegramrua: 

lIeu o prazer de sua amavel -S. Paulo 26. - Sr. Presidente 
vis!ta à no,sa redacção, oade en- juata ｡ｬￍＳｴ｡ｭ･ｮｾｯ＠ ｾｩｬＮｩｬ｡ｲ＠ ｍｵｾｩ｣ｩｰｩｯ＠
treteve comnosco amisto.a palestra Camborlu'. ｓｃｬ･ｮｬｬｦｬ｣｡ｮ､ｾ＠ ｉＮ｡ｳｴ｡ｾﾭ

o revlDo. padre ｊｯｳｾ＠ Foxiu8, esti-Ilaçlo trabalhos jastas ｰｾｲｭｬｴｴｬ＠ mUI
mado vigario da P,u.lchia de !ta· I to esperar ..alor ｴｲｾＺｉ＠ dlgaos mem
jahy, Grato., : bros c:oMecuçllo alistamento per-

feito, base orgaaisaçlo defell real 
A nOiSa tenda de tubalhos, tam· aOlUa cara patria, Soiud, Geaerall 

bem foi vi itada pelo deatimido ma· Barbedo .• 
rujo COlllmaadaate Dumiocol Bra
ｾ｡Ｎ＠ Guto:!. 

F al1eceu ao dia 3 do correste. d, 
Aluandriaa ao»a de Jesus, ,iuva 

J , 

Acha se grayemente ･ｮｦｾｲｭ｡＠ u· 
ｰ･ｲ｡｡､ｯＭｳｾ＠ a todo ialtante um dt
senlace ｦ｡ｴ｡ｾＬ＠ a exma. seshora? 
habel Perelfa, eapoaa do ancllIo 

D. Manuela louzadl 
Hcgldencia: 

Rio de Janeiro 
Curada com O Elixir ｴｬｾ＠ Nt>

flll eu·". do Pheo. Cheo. Joüo d:. 
Silm Silveira, de eilpinhas no 
rosto. 

ＭＭＭ｟ｾ｟＠ w es:;ooo. • __ _ 

PIRI BIEN DE;LOS OUE SUFREN DE 
REUMATISMO CRÔNICO 

IIlmos. Srel. Viuva Silveira y 
ｆｩｬｨｯｾＮ＠

Saludacioaes. 
Hallánd ome bace tiempo sufrien

do de reumatismo crónico y ao ha
biéndo coaseguldo mejoras coa las 
varias curaR indicadas para tal ea· 
ferm odad. usé, por wlm espónta
Dea volllotad, el _Elixir de Noguei
lil., fórmula dei F,Hmaceutico qui
mico João Silva Silveira, quedan
do radic"lmente curado con seis 
frascos apenas, de tan maravilboso 
medicamecto. 

Y como deseo la di'ulgacion de 
mi cu ra, para bién de los que su
fren, esc<Ívoles ;Ia pre ente, de 1a 
cual podrAn hacer el uso que mejor 
lei convenga 

Pelotas, 17 de Eaero de 1010. 
Calle Tiradeatel31, 

fose' Maria Rodriguez 
(Firma reconhecida.) 

Vende-se em todas &8 pbarma· 
d&8, Drogarias e RepubliClill do 
Prata. 
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EM BRU, QUE 80 baaquete, fallando em 1I0me do 
'r Superintendente Municipal, of

lnauguraçlo do F.rum e It.col •• Reunidaa ferecendo o;banquete O Sr. ｃｾｉＮ＠ Mar-
cos Konder, Superintendente de 

Foram soleranemente inJugurados ltajaby. ouvindo· e logo depois a 
no dia 29 do mez proximo f.od\" palavra dCl illustre ar Dr. Ivo Aqui
na .,zinDa Cidade de Brusque. o/no e de outros oradores. Pelo Dr. 
Forlim e E-colas Reuoidas. Gil Co ta foi le ... antado " brinde Je 

N'aquelle di:t. pelas 15 boras, nO I bonra ao esmo. sr. Dr. Wenceslau 
ｾｉ･ｧ｡ｮｴ･＠ predio para aquelle fim Braz, Cbefe da açllo, sendo as uI
destinado, com a presença do Exmo. 1 ｴｩｭ｡ｾ＠ palavr.s de s. S. abafadas 
D r . Flu\'io Addu :i, Secretario Ge- I por estrepitosa s3h'a de palmas, e 
ral dos ｾ･ｧｯ｣ｪｯｳ＠ d .. E t"do, repre- , cüntados os bY',.,nos nacional e do 
.entando o ExlUo. sr. Dr' Gover- E tado. As 2:! boras deu entrada 
Dador 00 E tado. Superintendente, I ao baile, no s,dão da S. dos Atira· 
Prezide!1te e Con elbeiros Munid- dores de Brusque, que se acbava 
p de". Juiz de Direito em exercido, Jindao::ente oTlldmeotado. o exmo. 
autoridades ci.is e militares, repre- sr, Dr. Secretano Geral, exma. fa· 
sentantes dns :'lunicipios de Blu- milias e coovidados, prolongando.se 
ｭｾｮ｡ｵＬ＠ Itajaby . No'a Trent o. e a. dan.as ate alta madrugada. de
Camboriu' O coc.pacta m'Sia popu· baixo 1e toda corcli..Jldade. 
lar, fui solemnemente .naugu rada , ｄｾｭＢＵ＠ os parabe.l' á populaç:io 
sal i ('ara as ｳ･ＧＢＩｾｾ＠ do Tribundl do RrUi'luense, por estes dois .. ,arcos 

EDITAI' 
Faço publico para ｣ｯ｡｢ｾ｣ｩｭ･ｮ｟＠

to dos intereasadl's ｱｾ･Ｌ＠ Ate 3' do 
cor:enre mel procede-se ne ta Agen
cia a arrecadação do j,npost(\ dt! In
da,tria e prof issões, relativo 80 2', 
semestre do corre0 te exercicio. 

ns collechdos que deixarem de 
satisfazer o .pagamento de SUdS preso 
tações ate' o referido dia 31 do cor· 
reote . podHão ｳ｡ｴｬｳｦｾｺ･ｬＮｯ＠ no pri
mez que seguir co m a multa ､ｾ＠
lU . ,' e ao 2'. com .u ais 2 '1. ou 
s eja 12 .1'. 

A cobraoçl executiva será iniciada 
em primeiro do mez de Novembro, \ 
de acc(\ rdo COm o art. 1· dn lei n . 
1050 de 17 de Set<mbro de 1915. 

Ag-enda das Re ndas Estadoae. 
de Camboriu' em 2 ､ｾ＠ Agosto de 
1[)17. 

O ageote . ...:.jolio S. Gonzaga. 
., 

Jur)' tendo o sr. Ce!. Renaux, em I "Iantados em seu progress " e agra- \ . 
lon!{o e subst'lnclOSO di curso, feito decemos ao sr. major Vicente Por falta de e<paçQ. de.xamos de 
entrega ao exmo sr. dr. Secre .. SChauffer, digno Superintcod <ntc I publi car DO ｰｲ･Ｇ ｾＧ ｮｴ ･＠ nume ro, um 
tUIO Geral, do Forum d .. comarca I ddquell.e flor cente Muni Ipi ... as ed.ta l da SupeTlotendencla Mlln.
de ｂｲｵｳｾｵ･Ｌ＠ apr sentaodo tambem g-eotilezas dispensadas ao, nosso c'pal. em o qual o sr. coronel Su
:i ." exa. o Relatorio das despezas companhei r,) sr. Flavio Vieira ｲｾＭ ｉ＠ p.erintende,tlte, 0j! qualidade de pre
feItas com a construt.;ão do refe- pr. eotanle do sr. Ce!. ｾ･ｮｪ｡ｭｬｮ Ｇ＠ s.dente da Junta do Altstameolo 
rido predlO, ftn,lIsando p edi u. que Vieira. Superintenuente :.ruoicipal : Militar, convida os Ijovens na ida· 
fos'e tambem inaugurado na. ala .! de nossa m0desta folha. I de de 20 anoos, a virem increve· 
do lur)' os retrato> do dr. Feltppe rc m-se até o ui" I r) de S e tembr .. 
ScbmiJt e o ､Ｇｾｬｉ･＠ Ce!. Renau". Causou·nos grande ｣ｾ ｴｵｰ ･ｦＮｬ￣ｯＬ＠ pro ximo, assim como a todos cs 

Com a palavra, o O ro Ad,j"c i; ter a .Gau ta B ' u, l uen,e. em seu inte ressados a apresentarem reela· 
fez entrega d4 sala para as ses,õ.1 ul:imo numero, publicaJo o n ome mações e esclarecimentos a bem de 
es do Jury ao 3(. Ju iz de Direi to I de touos .' re,'re-enlautes dos Mu. seus direitos. 
em exercici" e coogratulou·se com iticipi us visinhos e omitlido o do -----------------
a população ｄ［ｵＬｾｵｾｮＬＬＬＬ＠ por aquel.! dlg-no re pres entante do sr. Sllpe
le acto de v rdade lro prc>!{resso. rintend en te do n0'50 Iuoicipio. 
daodo ｦｩｾＺＮｬｭ＼ｮｴ･＠ por in ,ugurado E,sa falta não I'Clcle 'er tida como 
os retratos do eXLIO snr. Dr. Scb· involuntaria. pois . nós oem ｾｶ｡ｬｩ｡Ｍ

ANNU "('[OS 

LLlX ," H,E NOGUEIRA 
Cura: 

L2Itf'I .lnle ntõ dAS ar· midt e Ce!. Re oaux; seodo descer· mos a a tt itude d'aquelles que cumo ,. _ 
ra .Jas as cort.oas acompanhado de ｣ｯｬｬｾｧ｡＠ ｂｲｵｾｱｵ･ｮｳ･Ｌ＠ procuram em- \ '"'''' do ptsCOço. 
pr.>longadas salvas de palmas. panar o brilbo do nOS80 Municipio, •.... !- Ｇ ＧＧＡｬ｡ＬｾｬｕＳｯ＠ .. dO uI,· 

Findas ･ｾｴ｡ＺＺＬ＠ cc remonias, foram como si el1e não ｲ ［＾ ｰｲ＿ｳ･ｵｴ｡ｾｳ･＠ um . ｃ ｯｲｲｩｭｬＧＺｮ ｉ ｏｾｏｳｯ ｵｶｩＮ＠

t oda. presentes precedidos pela bao· dos mais fortes elementos Da p ol i- do •. 
da de muzica lo:al e do briozo Ti IIea do Estado'. r C '1 ,' Rh,uIU,'"mo,mg,-
ro 317, em dlrecção do pJed iu das i " ,ai . 

Manchas da pet· 
E .cola, Reunidas; lá ､･ｰｯｩ ｾ＠ de ｩｯｾｵＭｉ＠ E D 11' A E 5 '7'" ｾ Ｎ Ｎ Ｎ＠ I •. 
gerad.!> as aulas, foram pelos alum· . . , ., :. - AIf"çO .. do 
no canl ado, diver,O, bymao, patrl(- " t ｈｾ｡､ｯＮ＠

ti co, acompanhado por txcelleote Por esta Procu rado ria da Supe . '. .,- -' Do", no pel· 

orchestra, .,tac.onada DO terraço rinlendeocia Muni ci pal, faz·se pu- " :( J,;tP': ,C!'I1\,· ｔＢＺＺ ｾ ＬＬＮ＠ 001 

do referido predlO; ouvindo·se lo· blico que, por t ouo " correote mez :.' ［ＺＺｏｲＬｉ ｊ ｛Ｇｾｾ｜＠ '\lSA 

g o depois a, pa av ( s nflueotes chti de Agosto. r ecebe ·se. sem multa o \ Ｇｈｏｦｬ Ｂ Ｇｾｬ Ｇ ａｬａＨｏ＠

d . . O d 2 d' It· ' I ｾ＠ '" T06 1 •• ｾｏｏｾ Ｏ＠as . e locltameotos dos sors. reste.s pagamento O '. semest re o .m- ".- i d'1'"". 'C. JJ ""u; 
GUImarães In spec tor geral d en8'- posto de indust ria e profissão. : ' , 

0"505. 
Cancros ve · 

nereos . 
Gono rrhh __ . 
Cllrbunculos. 
I ｩＮｴｵｬ｡ｾ Ｎ＠

fsplnhu. 
R;!chit ismo. 
Flore! bran-

'\ eis . 
Ulceras. 
Tumores. 

no. profe sor ｾｩ､ｯｭＬ＠ Dire c tor do O contribuinte que deixar de sa
Grupo Fosco!ar «Victor Meireles. tisfazer o seIS pagamento DO refe 
o Dr. Secretario Geral. Sendo em r ido pr:t zo incorrerá oa multa de 
seguida destribuido premios aos alu- 10 0/0 a qual ;será elevada a 20 X 
moos que ｭ ｾｬｨｯ ｲ＠ se des tiogulram se o pagamellto olio se real.zar nos 
".q, corridas de velocid ades e rezis dois primeiros mezes decorridos do 
teu..:;a,; fmd.lizando os fe<t ej os as ' alludido prazo, passaod o afinal a 
19 boras. relatando-se t odos bem 'cobrança exec utiva . E para constar 
inp re ssionados pe jo adi aotamento \ lavrei o preser;te. que vaI publica

.... ｾＺ￼ｾＺｾＧＡＭＭＧｬｗｾＱｉ＠ Sunas. CrystllS 

dos alumnos. As 20 b 'l ras no Ho- do pela imprensa . 
te! Schaeffer. foi pelo Sr, Superio- Tbesouraria da Superintendencia 
tendente Maj or Vicente Schaeffer. Munici pal de Camboriu 1'. de Agos
ｯｦｦ ･ ｲｾ ｣･ｮ､ｯ＠ ao Dr. Secretario Geral. to de 1917. 
autOridades locaes e representantes O Procurador·Tbezoureiro. 
da Imprensa e mun 'ci pios sumptno- João C. Pacheco. 

Escrophulll. 
Darthros. 
Soubas. 
Boubon!. 

todas as mo 
'ntlas pro
venlentu do 
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