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1'S URNAS 
Lauro Muller, o gran.\e estadista, 

que na pasta do Exterior, foi um 
incansavel continuador da obra f.
cunda do gromdo! Barão do Rio Bran
co, 'Vae boje mais uma vez receber 
a prova mais cabal e evidrnte, a 
manifestação maio pura e siucera 
da admiraçlo que lhe vota os seus 
conterraneos. 

Todo o Estado movimenta-se para 
ir nas urnas suffragar o seu nome 

Afastado ha cerca de ci nco annos 
da politica Cathari"ense, onde ｳｾ＠

faz muito sentir iua benefica influ
encia, s. exa. eleIto pela una:limi
dade de votús de sru< conterrane
os e reconbecldo voltará a prest .. r 
OI seus serviço ·, em pról do engran
decimento de sna terra. 

E' COlO a mais ｪｵｾｴ｡＠ satisf<lção 
que o povo de Caruboriú. ｰｲ･ｳｾ＼ｬｲｴＮＭ
50 no dia de hoje vae àr urnas ,uf
fr agar o s eu nUlDe. 

Lauro Muller, nãoe um neophyto 
na politica. S. exa. fOI um dos al'0s
tolos de-sa grande cruzada em I'rol 
da actual forma de gov<rno fede
rativo. Desde os Pllmeiros albores 
da Republica, vimol-o for te. valo
roso e invencivel em pról desse 
grande i:leal. D'abi para cá s. rxa. 
tem e».ercido, s mais elevados car
gos eleitivo,; ora á frente da pol,
tlca de seu I'.slado, ora ao lado do 
governo .federal, a cargo das maio
re. Incumbebcias Ú povo de CaOl
bnriu' vae ás urnas sntisfeito, pbr· 
que tem a 'inilludivel cuteza, que 
vae ･ｬｾｧ･ｲ＠ uma personalidade de 
de. taque, um e.ladi,ta de merito, 
ca paz de muito ｦ｡ｺｾｲ＠ em pról do 
pro ｾｲ･ｳｳｯ＠ e engrandeCImento de 
.ua terr •. 

CI<EDO PATRlOTICO 

Justa pretenção 
I • 

Pelo ｯｯｳｳｯｾ＠ calculas obtemos o 
secuinte resultado : 

Venda de 50 lote •... a 400$000 ca
da um, inclusive custo demarcaç'o 
20.000$000. 

A creação das Escolas reunidas, Construcção de 8 kilometros de 
em nosso Municipio, continua a ser estrada até a .éde do nucleo ....... . 
assumpto em fóco. Não passa um 10 .000$000. 

dia siquer em que essa ideia não Outras despezas 2000:000. 

ve n.ba ｾ｟＠ nossa me.nte. ;orem um .. I Por conseguinte fica C' E.lado 
sallsfaçao nos a01W'I: - e que temos com um saldo de 8.000$000. afora 
a maior certeza que o Dr. Felippe , as vanhgens que poderão advir da 
Scbmldt, b.onrado ｾｯｶ･ｲｮ｡､ｯｲ＠ do creação do mesmo o ucleo. 
Estado, cUJo.nome VIve gravado na Mais uma vez apelamo. para s. 
nossa memona, .e a qu.em _o nosso exa. o sr. dr. Felippe Scbmldt, es
ｰｯｾｯ＠ vota a ma'or a4mlraçafl e res- perando que s. exa. volte as suas 
pe Ito, homem de ･ｬ･ｹｾ､｡＠ • en,-erga- vistas para o noss"> Municipio. e es
dura ml' ral, n!o ､ｾｬｸ｡ｲ｡＠ de cum- tamos convencidos de que seFemos 
pnr a sua ｰｲｯｭ･ｳｾ｡Ｎ＠ atteodido< . 

ｾＮ＠ exa. ｢･ｾ＠ ,re.conbece a estima Confiantes, pois, es;:eramos. que 
que Cambonu InteIro Ibe ｶｯｴ｡［ｾＮ＠ exa. satisfaça esta 00, 5 .. jus
ai nda está bem viva a recordação ta preteoçàQ. 
､ Ｇ｡Ｔ ｵｾ｜ｬ｡＠ apotbeo t! sublime de 15 

d" Novembro do anno passado. --.- ... _._ .......... , ... -
'. ｾｸ｡Ｎ＠ precisa ·,d.emoD trar ao PELO BRAZIL MILITARISADO 

VOVJ de Camboriu', ' que sabl: ser 
grato as OI.nife tações de esllma; I 
q .. e não se esqu ece d'aquelles ｾ･＠
lhe querem be:n . O seu 4uatrieniOl 
e,tá li findar se. S. xa. não po 
de nem deve deixar a curul gover
namental sem volver o seu olhar 50-

bre Camboriu'. 
As e,colas 'eunidas, é a mais jus-

o Tiro 406 
Raid • aarrra.·--Percu.rso de 1 ki

lometr •• fcito em 40 \ninutoa---En

tbuli •• mo indelcriptivel do povo.--
O caCe' .---Palavra. que animam ｾ＠

fortalecem. 

ta aspirA,lio do no-so Vovo . Conforme estaTa annucci.do a 
L e mbr. mo. ainda a s. exa. a co- briosa mocidade do TIro 40U fez do

loni,;,.,i.o das fenili,simas térras que I u.iug-o V. do pó-sado um raiJ a B ,H
po.sulmos. no logar denominddo ra. que dista i kilon::etros de ｮｯｾｳ｡＠
(Braço). que trará não so' ｧｲ｡ｮＢｾｳ＠ villa. A5 12 bora apó. ｵｭｾｳ＠ ｉｯｧｾｩﾭ

vantagens ao no • • o Municipio. como ras e\·"luções. os atiradoru que e
Pdra tod., o E.tado. Par., realosa- ram em numero de &0. commanda
ｾ￣ｯ＠ desse ideal. basta unicamente dOI pelo seu in,tructor provisorio. 
que s. ("a. num ｲ｡ｾｧ Ｈ｜＠ de benrmeren- nosso collega IIdef n,o Juven al, Ir
cia, dê execução a Lei D' 1002 de 15 vando todos ao horubro o armamcn
de Outubro de 1914, cujo projecto to proTi-orio (que nll,., era maiS do 
foi apre.eutaclo prlos devutado/) ma- ql!e um pedaço de bambu' com uma 
jor Marcos Konder e coronel Ben- bandeira na pODta a trewular ao '0-
jamin Vieira. e é du the6r seg-uinte: pro ｦｲ･ｾ｣ｯ＠ do vento do nort,) mar-

.Fica o Poder E ecutivo auto cbaram garbosos pela ruas <.l .. villa 
Creio na divindade do Deu. Pae, todO Po- . d 1 1 . . d . 

derolo, creador do ceu o da terra; creIO na rlsa O a: ·.-p ro ongar, abrindo e seguIram epol! ao dest,no pro-
divindade do .eu Filho que pelo bem daHu- para isso o ｮ･｣･ｾｳ｡ｲｩｯ＠ credito, a jectado, U chegando ás 12 horas e 
manid.de oo(freu e morreu cruclC,c.do no estrada Ide rodagem que, partindo DO minutos entre as acclama,[,.s do 
duro madeiro; creio na Patria o docc e Ce- do ultImo trecho da construida pelo povo. As 2 hora-o na ｲｾＮｩ､･ｮ｣ｩ｡＠ Jo 
li. pedaço onde na.ci, onde mcuI ofhol vi' Municipio de Camboriu. no logar nosso disti:lcto amigo sr. José VIC
ram a luz primeira e meu. l ... bio. pronuncia-
ram a ーｮｭ･ｩｲｾ＠ prece; creIo que para lornal-a denominado (Bra,o) atinja ás ter- tor, inspector n'aquella localodadc. 
,rande, fone e venturosa, ｾ＠ nec ... ano nlo ra"" devolutas sitas no me mo ｾｵﾷ＠ foi servido cafe com ｢ｬＢｃＬＧｵｴｯｾＬ＠ l'tc. 
100 meu amor como o amor delodol C,lhol, nlclplo; e 2·.-localisar na ditas As 3 horas depoi de fazerem ali 
creIo que.6 .... m poder •• er mantida a\ter ras I"Íncoenta (50) famolia, às algumas evolu,ões regressaram ,\ 
lua Inlegndade; e creiO n!l ･ｴ･ｲｮｴ､Ｎ､ｾ＠ da VI·· . 
(h. Amem. quaes. \'fndera lerreno., ､ｾ＠ accordo vllla, onde chelCaram as 3 e 4u mi 

Dde(onso JUVENAL com a ｉｱｾｨｬ｡ＬＺＧｯ＠ em v'l:·ur.> nutos, dando entra la no P",o Mu-

, , , 
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aici,al, o.de já se eDcolI.trava nUI./ .. lor desse sagrado dever, que calte 
ｴｾ､ｯ＠ ｄｵｭｾｲｯ＠ de cnalllelrol e ren- a todo o cidadão. tornou.le tio pa
ｾｉ＠ senhorinhas, tendo nessa. ｾ｣ｾ｡Ｎ＠ triota que nas iDfrenes luctas em 
sião o sr. Ildefonlo Jnvenal dirigIdo ' defesa da Patria ultrajada 
á mocidade, palavras animadoras e I ' 
cheias de fortaleza, notando.se em quando alegre tocou afonnatura 
todos semblantes uma tr n5foroo .• - praalvoradafazerem da viclori., 
ção, que bem deixava demonstrar elle: 
que o amor sincero e devotado á 
grandeza augu.ta da Patria, tiolt. 
u'aquelle momento penetrado no in· 
tia:.o de todos os corações. 

Em seguida foram levantados en. 
th.Jliasticos vivas ao sr. coronel Su
perintendente Municipal, ao sr. 
Reitor antas, dignissimo presiden-

SorriDd. com deadem a in •• nal1da 
Cruel e traçoeir. 

De pé Coi vieto .obre um chio de •• ngue 
Muito pa1lido • rir quasi exangue 

Abraçado a b.ndeir •.•. 

Gratos pela offerta. 

FEIIIIIOS 

;t; O dia esta .. sombrio. Uml. 
ｾ＠ aragem fagueira sopra •• 'u· 

btil e docemente. Um luave perfu. 
me embalsamava todo ar frio da 
athmosphera. 

Um .ulto elegante de uma mu· 
Iher, passou por mim altivo, nobre 
e gracioso, Os ｾ･ｵｳ＠ olhos nerros e 
brilhantes, cabellos luzidios e fei
ções finas e' delicadas, a ｢･ｬｬ･ｾ｡＠ de te do Tiro, e ao orador. 

GAZETI H 
sua c6r morena, dir·se-hiam uma L A leusa dessas que sÓ apparecem á 

TENENTE ANTONIO , _ ｾｾｨｮｾ］＠ ｾＺ＠ Ｚ［ｾｾ･ｾｾｭ･ｮ､ｯ＠ 05 nossos 

JOAQUIM DE AZEVEDO ? n05<0 velho e bom a,migc ｳｾＮ＠ Era madamoiselle J. S. a gentil 
Joao ｐ｡ｾ｢ｾ｣ｯＬ＠ m. digno Secretano oradora do .Gremio das Flor.s-. 

Por decreto dI! ua Excellencia da Superintendencia Municipal, em O seu andar cadeaclado, o soro 
o sr. dr. Governador do E stado, a ｴｰｮｾ ［ ｯｳ｡＠ cartinha, agradeCeu-DQS riso doce que traz sempre nos labi
foi promovido ao posto de Ｒ Ｇｾ＠ Te· a notiCia que ､ｾｭｯｳ＠ do anniversario os, a maneira delicada do seu fal
nente effectivo, o 2'. Tenente gra· de sua extremecida esposa. Valen. lar, a amenidade de suas ｰＢｬ｡ｶｲｾｳＬ＠
duado da Força Publica, nosso dis- do ·se da opportunidllde, tam1-em faz em a gente esquecer do mUDdo 
tincto amigo sr. Antoni . Joaquim manifestou seus agI adeciment03 ao da 'Verdade e crêr no mundo das 
de Azevedo. DOSSO collaboradur Xist o, pela gen· illusões. 

Esse acto do Governo do Esta- tileza da publicação do per{,1 de E' noi .... Já fez a promessa de 
do, só merece elogios, pois o pro-lsua dilecta filha a muito distinc!a agazalhar um 50' amor no seu doce 
mo .. ido é um dos mais distinctos senhorinha, Marilia Pacbeco, digna coração. 
officiaes d'aquella corporação; tem Vice-Presidente do Gremio das Fio- Ella não é das mais bellas, mas 
preõtado relevantes ｳ･ｲｶｩｾｯｳ＠ ao Es· res. ao vel-o assi.n, t'ldo seDte enorme 
tado, salientando -se entre • " , , I abalo , a te' os pa,sarinhos cheios 
inlr"ne ｣､ ｭｰ｡ｮｨｾ＠ contra os fanati- lIr. Thiago da lo'onseca, o nosso I de ｾｭｯＮ￣ｯＬ＠ gorgeiam milis felizes e 
cos, onde 5'. maIs uma vez relevou distincto collega d'.O Dia. e di- com maIOr alegria. 
os ｳ･ｵｾ＠ doks de fiei ｰｲｾｰｵｧｮ｡､ｯｲ＠ gnissimo procurador Geral do Es , XISTO 
em prol da ordem pubhca ､ｾ＠ seu Itado, em carta <tue bmbem nos di. ｟Ｎ ＼Ｚ ｾＭＭＭＭ
ｅｳｴｾ､ｯＬ＠ ｭｾｲ･｣･ｮ､ｯ＠ por .este pSIu ngi.u, agradeceu em bellas e e ato 
mohv?,eloglosas referencl aade -eu- Itenciosas palavras, a Singela, porem sua .ex,m a. familia, o nosso ,a migo 
upenores. Tene,,!e Aze.edo actu- Sincera homenagem, que lhe pre,.- Jose ｓｾｶ｡ｬ･Ｌ＠ dIgno ｓｵ｢Ｎ､･Ｎ･ｧ Ｌ ｡ｾｯ＠

almente exerce as ,uncções do h? n. tamos por occaslão d" seu anniver-I de ｐ＿Ｂｾｬ｡＠ de ｊ｡ｲｾｾｵ￠Ｌ＠ Munlclplo 
raso cargo de Delegado de Po liCia sari" natalicio. S,. nada tinb .. que de JOlnvllle. Cumprlmen tam ol·o. 
da Comarca <\e Itajahy, ｩｮ｣ｵｭ｢･ｾ Ｎ＠ nos agr,!decer, pois, elevar bem ai- , , 
eEsa, que tem exercido com O ma,- to O nom e d'aquelles que, como Visitou-nos o nosso presad" allli. 
or crilprio. &.S. têm trabalhado em pról do go e fuvorecedor sr. Cap, Dimas 

Ao promovido .0 IntranSIgente. engrandecimento de n;)ssa terra, é d d 
cumprimenta cordialmente. um dever que a gratidão nos impõe. Prazeres de Campos, a voga o e re-
__ _ __ _ __ .......,__ __ __ ｾｩ､ｾｮｴ･＠ no ､ｩｾｴｲｩ｣ｴｯ＠ de ｉｴｾｰ･ｭｵＮ＠

A PATRIA E O SORTEADO SabetnOi! que os eleitores que Re E' .J - d dulto 
11 alistaram até o dia 26 de J ull,,) . gran"de °te ｮｍｵｭ･ｾｯ＠ .. e a ta S 

. I ' I e crianças es UIllClpIO a ca-Trajano Margarida, o intelligen- proxlmo, pertencentes aO) g onoso d d ' ' 
d 'd d 1 h f os O :::iarampo. te conlerraneo, que começa a Ar partI0 O qua é C e e o nosso. I . 

na estrada da arte os primeiros pa.· di . C I B . . V" , FehzmentM, essa mo estIa, tem 
gno atnlgo e. en)amm lelrH. '1,1 d t b . sos, que nada tem de vacillante ;. . h' ua o com carac er emgno. 

e a enobrecer as nossas ｬｾｴｴｲ｡ｳＬ＠ unammemente VirãO IIJe as urnas _ 
segui.:ldo a rota traçada pelo g !o rio· Buffragar O nome dt> nosso beneme 'I o ELIXIR DE NOGUEIRA, do phar-
110 e immortal devoto do .Misnl- e rito chefe e grande estadi .. ta Ge- ｾ｡｣Ｎ･ｵｴｩ｣ｯ＠ chimico SIl:VElRA" ｾ＠ r.eceitado 

. . . • .. dianamente pelo. medico. mau illuatree. 
lucldo espltJl? ､ｾＮ＠ cEvoc.ações., neral Lauro l\luller. Vende-•• em lo da. a. p"armacia., Dro-
aquelle que Vive la em Florun" po., _ gana ... Republicaa do Prata. 
lis passando privações , e qu<cidn, D FI ' 
desamoaratio, enviou-nos um "xem- . e .paH agem para. onanopo· No dia 14 do correate eateve tm 

piar do seu annuaciado poemelO lIa, estIveram nesta Vllla, e deram· festas, o lar do n05l0 a .. igo Olim • 
• A Patria e O Sorteado.. I nos o prazer de Bua amavel visita, pio Florencio da Silva, pelo nasci-

Depoi. de fazer a apologia á gran· os senhores' dr Pedw Silva, inte- mento de mais um herdeiro. Para· 
deza da patria, ｾｲ｡ｪ｡ｮｯ＠ nos ｾＴＱＱ｡＠ gro Juiz de Direito de Blumenau, Itenl. 
do sorteado o LUIZ o protagoalsta, C 'd G C . M' I onzaga e rI8p mIra. 

que linha odio à caserna 
e tinha horror a farda, i Esteve nesta Villa, de passagem 

e que com penetrando-se depois do para Porto Bello, em companhia de 

No dia 15 do corrente realizou
se no lugar Barra, deste Municipio, 
a festa de noslla Padroeira a vir-
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A 21 do correntp, pa '"U o 2', an ni ｙｬＺｲｾ｡ｲｩｯ＠ da morte do velho e ir.es· 
quet'i \'el c'hde Cel. Henrique Ropp, IIrna dHR figuras de maior destaque na 
n,,'!," p/lliti l'<J. 

RepubliCllno convicto, politico de grande tinI) e prestigio, a sua morte 
foi muito sentida, u:lo @ó em Campo TOVOd onde era (:hefe do glorioso par · 
tido rcpublican I , e <!etimado pE'los ｾ･ｵｳ＠ ､ｯｴ･ｾ＠ aprimorados e nobreza de cora
<;H", c omo em tod'lE-tado onde elleencontrava milhares de amigos e admiraàores. 

Curonel Hem ique Rupp. nal'ceu em 17 de Março de 18ií4 e falleceu a 
ｾＱ＠ de ,\go to de HJl5. Cun.agrou qu".i toda a liua doa no trabalho em prb1 
clt, englflndecimenu) da Republica ｰｯｩｾＮ＠ foi um dos grande.. paladinns ､･､ｾｾ＠
"Anta c-ruzadH, um ｦｯｲｴｾ＠ baluarte em pról deí'ta forma de governo democratico. 
O >-cu lJ uUJe vive granulo na memoria de todoi! nó como apostolo do bem ｾ＠
t' exemplo de virtude. 

- O J n rallsi,ente" curva-se revere. te ante Bua eaudoli.a . lemoria. 

3 
CO 

3 
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gem Nossa Se!lhora do Bom Sue
cesso. 

ApeAar dos attritos entre pessoal 
que nllo ccmprehendem a educação 
devida Im lueR occasiõcs, os feste
jos <.erreram animadisaimos. 

Dr. Lauro Müller 
N. Academia de Lettr ••. ---Brilhante re

cepiçlo. 

Rio, 17 A's 9 h " ras da noite ef
fectuou·se na Academia Brazileira 
d e Lettras a .essão solemne para 

Acham-sc em recolhimento at.é 
31 do corrente mez, sem de8conto 
as notas de 1 000 e 2 000 fahri- a ｲ ･｣･ｰｾｯ＠ do 

ro Muller . 
nOvo academlco dr. 

cadas na Inglaterr:lj 1 000 das O salão da Academia ｯｦｦ･ｲｾ｣ｩ｡＠
G e 7 ･ｾｴ｡ｲｮｰ｡ｒｪ＠ 2 000 das p:ltam- um aspect('\ deslumbrante. 
pas 6 até 9j 5 000 dall eutalllpas A' sessão compareceu a alta in· 

é 13 tellectualidade brazileira, regorgi-8 at '. . . . 
. tando a sala da asslSteccla maIS 

Oaquella data em dIante ns men- selcct. oue ali se tem congrega.lo. 
cionadas notas soffrerão grande :,ba- I O ､ｩｳ｣ｾｲｳｯ＠ do dr. LaurO M uller 
tilDento no seu valor, por isso avi- I foi brilhantissima peça oratnria na 
riamos aos acumuladure8, para que forma e no fundo. 
0 3 ｭ･ｾｭｯｳ＠ tenham o maximo cui-I Aberta a ｾ･ｳｳ￣ｯ＠ ･ｳｴＢｶ ｡ｾ＠ presen

tes Os seguIntes academlcos: 
dado. I Pedro Less., Felinto Almeida, 

A1cindo Guanabara, ｾ･､･ｩｲｯｳ＠ ､ ｾ＠ I 
Os romeiros que ｦｯｲ｡ｾ＠ ｾ＠ festa de Albuquerque, Austregestlo, Affon. 

Ig uape . entre el1 es a famllta do nos- so Celso Danlas Barreto, Carlos 
so chefe s nr. Cel. Benjamin Vieira, de Laet ' Paulo Barreto Silva Ra
regre,saram . sati sfcitissi .moi p e 1 a mos, O;orio Duque ｅｳｴｾ｡､｡Ｌ＠ Felix 
｡ｭ｡ｶ ･ ｾ＠ genttleza, ｴｲ｡ｾｯ＠ Ilhano, Ｎ ｱｾ･＠ Pacheco, Rodrigo Octavio, Luz 
lhes dlspensou o dlstlncto pdtrtC10 ｇｕｬｭ ｡ ｲ Ｂ ･ｾＬ＠ Ataulpho Paiva, A!ber
e competente comm .. ｾ､｡ｮｴｾ＠ du ".r. .. - Oltveira. MIguel Coutn, ｃ｡ｲｬｯｾ＠ Ma
guna. nosso bom amIgo Appoltna- Ih" iros Dia, e (Ô)liveira Lima; es. 
rio Br"ndão. t es dois ultlOlDS m embros corres-

.0 Intransigente >, muito . ｬｾ･＠ l' 0n(I,' ntes 
｡ ｾ ｲ ｡ ｵ･ ＮＺ ･＠ por es sa pr.ova de g ra t ld.ao A meza qne presldlo aos traba . 
pres tada aos romelr')s cambOrtu-,l lhOS era composta dos academicos 
nenses. Medeiros Alhuquerql.e, como pre· 

I sidente, Affonso Celso, Felinto de 
No dia 8 e 9 de Setembro pro· I AlmeiJa e Austregesilo, como se

ximo, realizar·se-ha im;:onente fes- cretarios. 
ta no districlo de Itapema, Muni- Logo arós a ab'rtura .Ia ses;ão 
cípio de Porto .Be llo, em louvor á u presidente designou uma commis
N. S. do Rozario. são compoota dos academlcos Dan· 

Os alll;gvs do dr. L ou ro Mul1H 
ｯｾｦ･ｲ･｣･ｲ｡ｭ＠ a sua espo a uma cpr
beille de flOres hndl",imas 

O dr. Wenceslau Braz, presiden
te da Republica, e.teve presênte, 
bem como qua,i todo I> corpo ulplo
U1atico e mUIto. reprezentante da 
colonia cath .. rinense. 

Os jornaes de hoje trazem na in
tegra o di.cur o do ur. Lauro Mul
ler. 

O i!lustre conterrane.o tem .ido 
cumprimentad issimo. 

(D'.O Estado> de 1 q de. Agosto). 

Snr. Manoal Fausllno da RIcha 
Residente em Chá-Grande 

Pernambuco 
Curado com O Elixir de No

"".ira do Pharmaccu tico Chi
mico Jojo da Silva Silveira. 

POR ESPONTINEI VONTADE Para os referidos festejos compa- tas B.rreto e LUIZ GUImarães Fllbo 
rece rão de Tilucas, a band .. muzical para introduzir no recinto o no < o 
.Carlos ｟ｇｯｭ･ｾＮＬ＠ e "ma grande ac .. ､ｾｾｩ｣ＬＧ＠ Lauro Mllller, que foi Gerson .lesquila. negociante e re. 
COtl;mlssao da ｬｦｉｮ｡ｮ､｡､ｾ＿ｾ＠ me.ma recebIdo com uma prolongada sal· sidente na cidade de Hiachuelo, Es
Imagem; e . deste M.U OIClpIO ｴｲ｡ｾ＠ va d e p .. lmd! . I tado de ｾ･ｲＡｬｩｰＢ＠ oi ｐＬ｡ｾ｡＠ do Com-
tambem multas ｦ｡ｾｬｬｴ｡ｳＮ＠ Ach_:se a Dada, em segUIda, a palavra ao mercio, ns. e 3. 
frenle de.!es fe:teJns o conceltu.a- dr. I.auro Muller proce.deu este a: Attesto que ' ffri de adenite o 
do homem de cor Manoel Lucrecla, leitura do seu brtlhante dl.curso que I qual trouxe-me !cnuas c sarnas du 
que està tomando toda. as provI- foi ('ntre cortado de ｰ｡ｬｭ｡ｾＮ＠ . rante 3 ｭＧｺ･ｾＮ＠ Po mInha e'po nta
deucias para que os ｭ･ｳｭｯｾ＠ tenham O dr. Lauro l\1uller termInou o· nea vontade ｵｾ･ｩ＠ o preparadu cEli. 
o maior brilhanlismo. ａｧｲ｡､･ｾ･ｭｯｳ＠ .eu discurso fazendo o elo/!,io de I xir de ｎｯｾｵ･ｩｲ｡Ｎ＠ do Pharmac'utico 
o honroso convIte que nos fOI en- Rio Branco nos termos egulntes: João da ilva ilveira e cC'm o uso 
vi. do. c ｉ＼ｾＧ＠ a segunda vez que me cabe de 6 VIdro fiquei radicalmente cu-

Far·nos·hemos ｲ･ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｲＬ＠ a gloriosa ｨｵｭｬｬｨ､ｾ￣ｯ＠ de succedel o, rado. 

O saro Major Marcos Konder, pri
Illeiro Secretario do ｃｯｮｧｲ･ｳｾｯ＠ do 
Estado commllnicou ao Inf, Ce!. , . . . 
Superintendente deste Munlclplo, a 
installaçlo da 2 ... Senilo da 9a. Le· 
gislatura do mesmo Con(Cre In, leQ
uo eleitos Presidente, o nosso di • 
lÍncto amig,' major J ollo de Gui. 
ｭ｡ｲ￠･ｾ＠ Pinho, vlce·pre.i1ente e 1'. 
e 2'. Secretario, respectivameatt', 
os aos os aml(Col, Coroo I Ferreira 
Albuquerque, Major Marcol Kon
der e profe.sor A raaldo Sóln tiaro. 

, 

sem substituil-o.! Sorte ingrata que Auclnrizo a publi.:ac;ão. 
a tão rude de.tln me 'ublt..etlé. Riacbudo ｴｾ＠ de Junho de 1913' 

Eu a proclamaria se a crueldade ' . 
dessa aproxllDaç\o me njo houveHe Gerson Ｂｾ･ｳｱｬｴｬｴ｡Ｎ＠
permittido o conforto moral de' vel·u, (Firma reconheCIda) 
de lentil·o mais ､ｾ＠ pertu. 

Nilo tive ｾ＠ radlcauo na minha 
alma de bruileiro a ｾｭｯｲｬｯ＠ grata 
e orgulho a de haver conhecido ,·i· 
90 e no governo du meu ｐｊＮｩｾ＠ e P,'
der admirar redi.lro na aua hl'tona 
um grande e ｮｯ｢ｲｾ＠ f lho da minha 
nobre: e Ｈｃｲ｡ｮ､ｾ＠ Patria! > 

Em sl'(Cuida r.lIou o sr. Affonso 
Cello. 

Vende-se em tod'18 3t! pharma-
cias, c drogllrias e Rrpublica do 
do ｐｲｾｴｵＮ＠

ｃｩｬｲｴ｣ｾＬ＠ facturas, ｴ｡ｬ･ｾＬ＠ progralD
mas, na Typographia dl/'O 

INTP..AN ｉｇｅｾｔｅｮＧ＠

• 
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Domingo com .. ma casa cheia á 
cunha, ｾｭ＠ grupo de amadores, le. 
.. ara,? a ｾ｣･ｮ｡＠ n o palco do ｾ｡ｬ￣ｯ＠ da 
:-ÚuDlclp.hdade, 8 eotimental dra
m.a ｊｾＧ｡ｬｴｲｬｬ､･ｳ＠ O p(! cador ｾＧ･ｬｬ｣Ｌ＠

Pereira, J oão Chrysostomo Pache· 
co, Flavio de Sou za Vieira e Ante· 
[110 Maria de Souza. 

EDITAES 

em primeiro do ruez de :\ovembr, •. 
de aCl."'ordo CulD tl art. l' li n 
10;:'0 de li de Setem ", ... 1,· I!I :" 

Ag-encia tlas Rend.,; E _tddo;ll_ 
de Camborlu' e m 2 li" A!:o t ., ue 
In17. 
, O ageote.-joao S. GOllzaga 

-laIlO. origtnal do nosso colleaa li. Por esta Procuradoria da Supe 
,'efonso Ju enal e que teve ｰｾｴｲｵｯ＠ rintendencia ｾｬｵｮｬ｣ｩｰ｡ｬＬ＠ faz·se pu· 
r oso de empt'nh." ､ｾｩｸ｡ｮ､ｯ＠ toda blico que, por todo o cor rente mez 
o Ssa platea " n<lblli-ada prr :100 de Agosto, recebe·se, sem multa o () ciJadão C, I. IJ,'n.i amin de Sotlza 
g"o teml'O. Entre 0' qUé ｴｯｭｾｲ｡ｭ＠ pag-"-Ilento do 2'. semestre do Im. Vieira , Preside " te da Junta do.ll<· 
part" 00 dram., sallent.mos a pren - posto de indu-tria e profissão. taruento mililar. 
dada st'nhortnh \ Joaonita Pacheco O contrlbu,nte que de,xar de S3- I'-az saber :'I " e. n'sta dacta fo· 
que s-oub( com muita 'Hte ｾ＠ senti-' tisf..1zer O ｳｾｵ＠ p,lgamt>nto nC' refe- ratn lostalJarloJ o.:; trabalhos dec;:ta 
-nentah mo de empenhar o "u pa. f1do pr.lZo ＢＬｾｯｲｲ･ｲＮＮ＠ n.1 multa ､ｾ＠ junla, e, pOr tanlll convida 3 todo, 
pe!. lU "/'} d 'Iual :'er:í elevada a:!lI Yn os jovens da ｩ､｡､ｾ＠ (k 21 anno' 

Em seguida ao drama foi levada I se.o pagamento não se ｲ･｡ｬｬｚｾｲＧ＠ o, completos 00 ann,) anterior ｾ＠ do· 
a ... rena a eograçada comedia em ::? doI'-- prtmeHO';; mezes dt'corndos (!o minicihauos nfl i\luQlcipio a 'virem 
flctOS, tambem (O ｭｾｾｭｏ＠ auctllr {.dlu dido pra2o. pass,tndo afinal a se ｩｮＢ｣ｲ･ｶｾｲＬ＠ a conu r de hoje ￪ｉｾ￩＠
ＮＰｴｩｴｵｬ｡､｡Ｚｌ｡､ｲｩｩＨＡＬｾ＠ ＨＡｉｬｾ｡ｬｬ｡､ｯｳ＠ . • Ｚｾ＠ cobraoça executiva. E p "a ｣ｯｮｾｴ｡＠ ｉ ｾＩ＠ de Sekruhro prOX'tn0, ｾ＠ be", 
a qu.al 0 prct) Gerémlà-, que fOI la",., o preser;te, que vai publica· assim todos 34uellc< ',ue tendo 21 
ma crlstraJ.nente ｬｮｬｾｲｦｬｲ･ｬ､､ｯ＠ pelo c;:r.\ do pela lmpren:, I. annos ou :11;115 ainda n;lo foram 111...,· 
Lauro Rebdlo, fez eou,as ue rir 3 Tb ',our",i .. ,Ia ｓｵｰ･ｲｩｮｬｾｲＮ､･ｮ｣ｩ｡＠ ｣ｲｩｰｴｯｾＮ＠ nos registros mili t ares co· 
valer. I ｾｬｵｯｩ｣ｩｰ｡ｬ＠ de Cambonu \'. de Agos· tOO lDlhtar. 

_ à.l pOdemo" dLixar de rerri_trar to ､ｾ＠ 191i. I Coovlda tambem 3 tod05 o, in· 
aqui a maneira com que soube por- O ｐｲｯ｣ｵｲ｡､ｯｲＮｾｲｨ･ｺｯｵｲ･ｩｲｯＮ＠ I teres<ado, a apresenta!"m e,clare· 
tar.se o 00 'o povo, deIXando bem [OllO C. Pacheco. cimentos ou reelama.;oes a bem de 
patente a prova de sua esmerad.. • seus ､ｬｾ･ＧｴｯｳＮ＠ E para ･ｯｮｨｾ｣ｩｭ･ｯ Ｍ
educa "ão. to, ｾ･ｲ｡ｯ＠ la\'rados van os ･､ｴｴ｡･ｾ＠ de 

, EDITAL um só theor. e .ffix.dos em luaa-

-_." • 7'.,__ ｆ｡ｾｯ＠ pubhco para . conbeci'"!len-

O ELIXIR DE NOGUEIRA, do phar- to dos IIlter.,sados que. até ,3' tio 
maceutlco chlmlco SILVEIRA, é receit .. do corrente mtZ or ceu ·se nesta ACTt-n
dianamente pelos medicos mais illustres. cia a ｡ｲｲ･｣｡､ｾ￣ｯ＠ do lm po;;;;to ､ｾ＠ In-

Vende-se em tOd3S as pbarmaciz.s Dro- ' -
ganas e Republicas do Prata. ' I dts ... tna e pruf ｾ＠ ... oes relativo nu 2 

,emestre do C rr en te xerclclo. 
OS C( I'ect.d 's que delxorelO rlc 

> . • I satisfazer o p gameuto de ,UJS preSo 
I ar: D le!!atlos da Liga da De · tações ate' o relendo dia 31 do cor· I 

ｦｾｺ｡＠ • aCionai. ｦｾｲ｡ｭ＠ :loU',acn, pa. r" ote, poderão satlsfozel·Q no pri' l 
ta : ... te ｾｊｕ｛Ｉｬｃｊｰｬｾ＠ 0.' ＢＧｬｾＮｬｉｬｵｴ･ｓ＠ CI- mez que ｾ＠ g-ulr cvlTI;.J. Inu lta de I 
dad.a S: C 1. BenJam1-> \ letra, Su- lU.)" e ao 2'. com mai, 2 . [. ou I 
pertnteorter;te .luoicipaJ. Heitor sej a I:! .)". 
Wedek.n do, 'aot03, Jo-<! Cesarto A ｣ｯ｢ｾ｡ｯｰ＠ executiva será ioiciada I 

. I 
HOTEL SILVA I 

l:.ste e 'fabcleGÍ11leJito offercce aos S{'1l!zores viajantes 
optimos co11l11lodos, bôa cOIllida e bom pasto 

para allillloes, tudo por preço 11lodico 

RU4 ORo L4URO MULLER e-quina da RUA ORo FULVIU 400UCCI 

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

ha mais Maletas, Febres, 
intermitentes ou Sezões 

lomando as afamadas 

Heitor Liberato 

Pilulas do pharmaceutico 
Marca Registrada ",HEITOR. 

Gara:Jte- e à cura completa em poucos 
dia rezando conforme a receita junta. 

Vende-ae em todo. os negocios e na pharmaCla (1 C ATH ARIN A 
BRAZIL de HeItor I...ibtrato a rua Lauro Müller n' ｾ ｯ＠ D, li fi f.l 

I 

. .. 
r, s publo.:ús e pela Ｌｭｰｲ･ｯｳｾＮ＠ Eu, 
Jo ;,<' ｃｨｲｹｳｯｾｴｯｭｯ＠ Pacheco. Secre
ta rio da Junta o e..:;crevi e ｡ｾ＠ ig-nn. 

Camborlu'. 15 d. Julho de 191i. 
júéio C. Pacheco. 

ELIXIR DE NOGUEIRA oS ...., 
Cura: '" ci: 

latr:jamr:nto das ar· 
tr:l ias do pr:scoço. ｾ＠

InflammaçOr:s do ute· 
ro. 

Corri1llr:nto dos ouvi
dos. 

Rheumatismo r:m ge .. 
ral. QJ 

Mancbas da pC;l- o:::: 
I • . 

Alfr:cçôt:S do 
figado. Cf. 

.:E Dores no ｰ･ｬ ｾ＠ ... 
10_ 

Tumorr:s nOIl 

OSSOIl. 
Cancros YC -

nr:rr:o, . 
Gonorrhéas. 
Carbunculoll. 
FiAt ulas . 
Espinhas. 
Rllchitisrno. 
Flort:l bran-

caso 
Ulceras. 
Tumoru . 
Sarnas • 
Crystas . 
Escrophul ••• 
Darthrol. 
ｂｯｵ｢｡ｾ Ｎ＠

Soubo",. 
t , flnatmeate. 
tod .... mo
lutl .. pro ... 
venlentu do 
Nncae. 

6unDE .EPDUm DI sanGUE 
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