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Ｔｵｾ＠ tão funuamente a ninh am·se no sr. coronelSuperintendentepronun. 
I e_pi rito publico. de aco,tumado, ciou vibrante e enthu iaHico dis
I ahá- , a experimentar ､･ｳｾ｡ｳ＠ seno curso allusivo a' data. @endo a s su-
sa;õ,s , n ' uma ｾｰ ｯ｣｡＠ em que o in· ｡ｾ＠ paiav ras entrecortadas com esI ｴｾｲ･ｳｳ･＠ ｴｾｭ＠ ceg.oo as m"s alta. e ｴｲ･ｰｩｴｯｳ｡ｾ＠ salv15 de ralmas, termi

IJu- tas a,plraçõe populares. sando erg- uend o Um viva a' nossa 
I S. E x. não poJia ver ｳｮ｣｣･ｧ｡､ｾＮ＠ querida Patria. 
I mente que o ,jr. L auro Y.ullcr lic4" Findo o di,curso do s r. Coronel 
I ｾｃ＠ :1 margl' 1:· Jos nt'gcci s, ｰｯｬｩｴｩ｣ｯｾ＠ Sup ﾷｲｴｮｴｾｄ､｣ｵｴ･＠ c ､･ｾｯｩｳ＠ nc c.tlo· 
'de nosso Estacio, sob cUJa Ｌｲｩｾｮｴ｡ﾷ＠ ro.os vIvas a' Re publica , foram pe
'I çãn se de ixara ｾｉ･ｶ｟ｲ＠ com real lHO · Ins alumnos das escolils recitadas 
vcltO, tantos annn.. dlve!>.s poesia, . 

... Exa. queria VH novamente à A ｩｮｴｾｬＱｩｧ･ｮｴ･＠ senhorin ha Joan· 
I frente dos J<stin os politicos de no_· nita Pa l heco, tarubemi:prollunciou 
sa terra àquelle cujo aHastamento patriotico discu r_o,se ndo mu ito ap
temporario credV.\ um vacuo impre. plaudldd. 
enchlvd; e, d'ahl. o nobre gesto Após um ｰｾｱｵ･Ｚｬｯ＠ intervallo, te
do n. Abdon Baptista, pa roi que ve inicio a 2!" parte do programo 
nOvamente ascend.s,e á altura que ma. com uma ｰｲ･ｬ･｣Ｌｾ＠ J sohre a 
se lhe devia, o illust re e predaro Orphwulade, pelo <r. lldelonso 
ch. f. dr. Lauro \Iuller cujo nome Ju\"en . I, o Que fez com muita fe· 
o ｣ｬｾｩｴｯｲ｡＼ｩｯ＠ catharinense acaba de li cidade , pois nó' bem percebemos 
I>uffrag" r n'um carinhoso e livre Ique a Ｇ ｵ｡ｾ＠ palavras cheia de 
gesto, que se harmoni,a perfeita- sentime.ltal ismo penetraram no in· 
m.ente com a alt ｾ＠ .e cri teriosa ad mi·

l
· ti,:,o do ｣ｯ ｲ ｡ｾ￣ｯ＠ de todo.s. . 

nntra,ào par!ldana. (.ogo depOIS a senbonnh a Marta 
R.cem-cheb'ado d ... Capit.l da ',epubhc.. ｉｾｩｳ＠ a razi'lo porque toda a im·, Tavares, com aquelle ､･ｾ･ｭ｢｡ｲ｡ｯ＠

.. cb •.•• emlt.j.hy • • uat.rr. natal. o nosso prensa analysando essa resolução Ique Ibe é peculia r, re ci tou a . bella 
di.tincto chefe!' e a:nigo snr. Coronel Euge- sympathica dl' dr. Abdon Baptis. poesia de Trajano Margarida, A Cu-
mo M ülle r, nosso digno Iepres'!nt.:mte no I 
Congresso. Organi.oçilo politica de rara ta tem para s. ex. e'5es adjecti. ric ade, sendo muito applaudlda. 
equiv.l.nci. no •• io da socl.dade Itaj.by- vos que nos demonstram o valor As meninas Aladia Simas, H y 
en.e. do qu.1 é ornam.nto precioso, repre- dessa attitude tomada por aquelle gina P acheco 11 Helena Bernardes, 
Ｕｾｮｬｩｴ Ｎ ｡＠ Pdaro. todos nós, correHgionario9 ｾｩｳＭ ｵｯｳｾｯ＠ oper oso ex.seoador que du. recitaram poesias, que mui to agra .. 
Clp na 08 do grande e tnumphonte partido _ .. 
d. que S.Ex •. é um dos ch.fe., o mais puro rante todo O t empo que desempe- dar.am, nao sen"o por I'SO desme-
• irr.ductivel symbol .. do ideal politico. \ nbou O se u mandato, .ou be cor res·. recldas as palmas que obteram. 

"O Intran.ig.nte" tem a satisfaçilo de es- ponder fielmente os mais ardorosos I O sr. Ildefonso Juv en al, recitou 
tampar em . sua I ｾ＠ pag!na o cHcM do iI- 1 dest:jos do eleitor_do que elevára a Dalila a bell a p O •• la de Castro AI· 

d .. admiraçlo que lbeconsagra, e a presen- tao ｾｬｓｨｮｃｬｯ＠ p.osto. ｶｾｳＮ＠ com mUlta . ｰｲ ･ｃ ｬｾ｡ｯＬ＠ ttlda a 
lustre p a tnclo, como sincera homenagem \- .. . • - f ' 

tar os •• usvotos de bõ •• vinda •• d •• ejon- N .to ha ､ｵｶｬ､ｾ［＠ O ｧ･ｳｴｾ＠ nobre do q.ual o H. Flano. ｾＱｾｬｲ｡Ｌ＠ ｓ･ｾｲ･ｴ｡ﾭ
do que sua estadIa ali oeja pro'p.ra e dr Abdon Bapttsta fl'z cpoca na no do TitO 406. dlnglu á mOCIdade 
feliz. historia politica do E tado_ do Tiro, patrioticas e ･ｮｴ｢ｵｳｩ｡ｾｴｩﾷ＠

• Oswaldo Mello. cas palavras, terminando pedindo 
--___ __ que os meamos levantalsem tres 

l4IJ ｾ＠ ｨｵｲｲ｡ｨｾ＠ a' Republ ica e ao Tiro. 
A Imprensa do paiz e particular- ｾ＠ 1 DE SE TEM B R O fkf' Sendo nesta occaslão levantado o 

UM GESTO NOBRE 
mente a do I!:stado commentanuo A g-Ioriosa data de 7 de Setem· I panno, para e"bibiç:io da apotheose, 
o acto do dr. AbdoD Baptista que bro, Dão passou de apercel-ida em que era um .. pyrôimlde, que abrin
renunciou a ｣ｾ､･ｩｲ｡＠ de Senador da nosso Municipio, a sim é qu e . foi do hermeticamente formuva uma 
Repllblíca para que a actividade levado á dfeito n " Paço Muuici grande estrella com as ｣ｯｲ･ｾ＠ nacio · 
política voltasse o sr. dr. Lallro pai, uma brilh1\nte ses ão civica-lit· naeq, ｾｵｲｧｩｮ､ｯ＠ ､ｾ＠ seu centro uma 
Muller, o faz tecendo ao iIIustre ｴ･ｲ｡ｲｩｾＬ＠ que foi ｰｲ･ｾｩｊｩ､｡＠ pelo sr. linda menina repre entando a Repu· 
renunclante os maisj\lstos conceitos. I Coronel Superintendente, á qual blica, empunhando o auri-verde pen-

Esse g-esto que evidencia perfei. , compa receram a. e,cola. ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ dão,a' luz viva de fog-os camhiantes. 
tameate belD a pess )a do nOi o i1- e Tir,t 406, mUItos cavàlheiros e Ao fremir de um entbusiasUloin-
lustre el[-represeataate Da alta ca- eZlOa3_ f .. milías. discriptivel a pyramide fechou, ､･ｾﾷ＠
mara federal, veio ainda ID is h- A's 7 horas, foi "üerta a ses.:lo, ceu o panno e todos retiraram- e 
treitar os laços ele ･ｾｴｩｬｄ｡＠ e con,- ouviado ·se o HymDo Nacional, que satisfeitos e bem impres i.:>nados. 
liderac;ão de todol aquelle que lelll- f"i cantado pelos alllmnos e ati· E assim terminou a pallida, po-
pre recoaheceram elD I. ez a ver- radores. rém, sincera homenagem li glorio-. 
bdeira figura de UID utadista COID· Em seguida foi ouvido o hymno data anniver aria de no,u Inde· 
pleto talhado para eatu ｳｏｉＮＲｉｮｾ＠ da Independencia, fiado o qual o pendencia • 

• 
• 
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ARTAS DljI FLORIANOPOLIS Uma admiailtraçlo que tio brio 
b Ihantes proYas dA da lua capacida. 

de de trabalbo, da sua orientaçlo 
O facto de maior ､･ Ｎｳ ｴ｡ｾｵ･＠ aa ｾ｡｢ｩ｡＠ e patriotlca, está acima de 

quinzena ｱｵｾ＠ findou, fOI'" Inauru'
l 
todo. os louvores os mais enlhusi. 

ração do Parlamento catbarinen.". aiticos. 
O sr. dr. Fehppe Scbmidt digno EUa serve pua confundir a grita 

Governador do Estado, leu pecan- in ensaia dos .e .. nicos que vivem 
te os repre entantes populares, a lIe"tro de um ódio mal contido ai. 
ｾｵ｡＠ brilbantis .ima til e n.sagem , rela· vejando a personalidade aUllera Il 

tlva ao terceiro penado do seu nobre do nnbre e ｡ｵｾｴ･ｲｯ＠ adminis
governo operoso e bonrado . tradorque é o <Ir. Felippe Scbmidt. 

E' um documento politico esse 
de subido valor que se destaca 
como um .. erdadeiro Evangelho 
de sã doutrin ação, inspirada no 
mais al ev antado entimento de pa· 
tnou mo. 

ex. n'uma linguagem vibran. 
te e desapaixonada ｲ･ｦｾｦｬｵＭＬ［･＠ á cam· 
panba Improficúa, deleteria que o 
machiavdismo de meia duzia de 
despeitados e de invejo os tevautou 
em torno do eu Governo e do eu 

O· R. 
ｾＭＭｾＧＴＱＮｾＢＭＭｾＮ＠ .----

TENENTE ANTONIO J. AZEVEDO 

Para a Cidade do Rio Negro, on· 
de vae <!xercer o cargo de Delega · 
do de P olicia, segniu, a l' do cor· 
rente, o ｮｯｾｳｯ＠ distincto amigo sr. 
Tene:Jte Ant onio Joaq uim de Aze
veuo, ｣ｯｲｲｾ｣ｴＢ＠ orfieial da ｆｯｲｾ｡＠

nome. Pu b!ica do Estado . 
Campanha insidiosa de de<credi· Tenente Aze,edo achava-se ｾｸ ･ｲ＠ . 

In que lá fóra, ,-i ava os bomens de 
merecimento de 8. Cathanna I cendo a, funcções de Delegado de 

E mal' . 'd' II Policia do Municl;io de Itajaby, 
10 1 10Sa e a e ｴｯｲｯｯｵｾ＠ . . 

d deu d
ia contento de todos e Já tlnha,tan-

quan o se a ruptura e re-I I' .. I d 
1 - . t ' B ,to a I como 'qul,vlncu ado laços e a çOeS 1n ernaClooacS entre ora· . .. 

'1 Ali b verdadelr ... sympatb.a , por ISSO, fOI 
ZI e a eman a. '" I com a maiOr tnsteza que vimo ·0 

AmparaJo no apoio incon<licio- . 
sablr do m eio, onde conviveu sem· 

na l do eminent" PreSidente da Re-
pre cercado da mais sincera e jus. 

publica, confo rtldo pelo applauso 
. ta admlfação. 

forte da unanimidade do povo ca· 
h . I F I' b Agradecemos o abraço de despe· 

t ｡ｦｬｯ･ｯｳｾＬ Ｎｯ＠ r. l r, e lDpe c· d Jda UI! nus enviou e fazemos VQ' 
rol t, r"51>tlu a onda avassaladora I t qD 
da anarchia e firmou os creditas os ｾ＠ eus,. para que ｳｾ｡＠ perma· 
d E d d 

. . b' ne:lCla em RIO ｾ･ｧｲｯ＠ seja prospe· 
o ta o que a ministra com n · f I 

lbo e honra. r .. e e IZ. 

Entre os presentes notimo. OI 
sn. Coronel Superintendente Mu· 
nicipal, membros do Conulho • 
muitas pess6as (ra«ias. 

A' familia enlutada, cO I.tran
sigente. e •• ia linceros pezalDes . 

Domingo, 2 do corrente, no la
gar Barra, nelte Municipio, quan
do brincava em cima de uma pe
dra o meniDo, Nelson, filbo do nos· 
50 amigo sr. Olympio Florenci l> da 
Silva, com 12 annos de idade, ca
hiu de cima da m esma no r io que 
passa por ali, perecendo afogado. 

O enterramento que teve lagar 
á tarde, f"i effectuado na cemite· 
rio desta Villa, com grande >com
panhamento. Tendo ido aí' seu en
contro no logar Trea Rancbos, o 
sr. Coronel Supe rintenden te Muni. 
cipal, inn um eras familias e uma 
commissã) do Tiro 406, de c uja di· 
rectoria faz parte a s r. O!ympio . 

Aos seus paes e demais ｰ｡ｲ･ｮｬｾｓ＠
• 0 ｉｮＨｦｊｮｾｩｧ･ｮｴ･＾＠ apresenta since
ras condole ncias . 

. .... . 

GAZETILHA 

O nos so distincto amil!O sr. R n. 
dolpbo Simas . digno encarregado 
da Agencia do correio de, la ViII", 
em ｡ｴｴ･ｮ｣ｩｯｾｯ＠ cartão, bypolh ecou à 
DOS a «dacção e ao nosso collabo . 
radar Xisto, os se us dgradecimen-

S. ex., sem se dei xar intibiar , , tos pela publicação dos -'perfis Fe. 
ante as ameaça., proseguiu a sua mininos. em O qual o mesmo colo 
acção perseverante de a<lministra· - FALLECIMENTO laborador di, e de sua dilecla 
dor. filba senhorinha Gercy Simas, pa· 

A Mensagem que s. ｾｘＮ＠ vem Apó,; ｰｲｯｬｯｮｾ｡､ｯｳ＠ padecimentos , lavras que ella muit" bem as mere. 
de apres<!ntar, prova, á luz esma· falleceu quinta·feira, 6 do corrente Cla. 
gadora do alg !rismos, que é proso pela madrugada, ') joven R aul Es-
p"ra e in"ejavci a situação ecooo- tevão da Silva, que prestava ao n eg· Da gentil srnhori.lha Marilia Pa. 
mica e finan cei ra do Estado. s.o j or?al o concurso de sua. intel· checo, m. digna la. Secretaria lia 

Em mais um ann o de govern", hgencla, ora "xe rcendo o ｾｳｰｬ￼ｨｯｳｯ＠ mimoso .G rem o das Flores> re . 
inumeras escola, e m.ais dois Gr .. mister de tYP?grapho, ora as func., cebemos a seguinte circular: ' 
po Escalare. foram Inaugurados. çõe8 d. expedido r. S . d d G . 

A Instrucção Publica tem sido a I O desditoso moço era muito e's · °Ccze ba e, re/JIlO das Flores 
. .. V ' II d I em am onu 2-9-9 17 ua viva p reoc upação. Diffl.ndil ·a, tlmadl slmo ｾｭ＠ no ssa I a, se". o ,. . 

atra_h dos mai afastados recant"s por esse motivo, sua morte mUito 111100. Sr. Redactor do .In(raosl· 
do Estado, t , i obra beneme rita de sentid •. O seu enterramento foi gente. 
mai. um periodo de seu governo . effectuado ás 5 boras da tarde, com De ordem da Directoria da S. 

Rasgar covas vias de communica· um grande acompanbamen.to. . Gremio da Flores, tenbo a honra 
ções, melhorar ai cnndlções de Subre O caixão mortuano Vla·se de comm unicar·vos que, em assem. 
transportes oara O. centros produ. infinidade de grinaldas de flores na· bléa geral desta sociedade pard 
ctor"s, ｡ｭｰｾｲ｡ｲ＠ as nobres iniciati· turaes, caprichosamente feitds, ｾｵ｡Ｇｬ＠ eleição dd nova Directoria que t.m 
vas dos nossos centro_ industriaes, si tí'das com disticos, como ｰｲｯｶｾ＠ de dirigir os d es tinos sociaes no 
con tituiu, neste anno de adminis· de saudade: Entre estas notamos: seu segundo anno foi eieita a Se. 
tração dI! que nos fala a mensa&,em, Saudades da Familia Vieira, Sau· guin te Directoria: 
um dever grato de !i ex. A pa r àades da Familla W(dekin Santos, Prezidente,-E"elina Vieira (re-
de tanto melboramento ｭ｡ｴｾｲｩ｡ｬＬ＠ Saudades de Gremio das Flores, elvila), 
de existencia concreta por ahi além, Eterna gratidão d'.O Intrans ige n. Vice-Prezidente,-Lydia Pereir3; 
O sr. dr. Felippe Scbmidt assign ... · le> e outras. Urna ｣ｯｭｭｩｾｳ￣ｯ＠ de 24 la. Secretaria,-Marilia Pa checo. 
la qlle,o exusso dectivo e real da ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｾｯｳＬ＠ rerresentara.m o Tiro 2a. Secret.aria,-Dolores Silva; 
receita sobre a despeza eleva-se a 406, assim como O GremiO d as Flo- Tbesourelra,-María José ｒＮ｢ ｾｬ Ｎ＠

ＲＶＹＺＹＴＶＤＱＳｾＮ＠ res, foi representado por uma gran- 10 (reeleita); 
A reêeita attingiu a ｢ｾｬｉ｡＠ som ma de commissão de gentis senhori- la, Procuradora --Ncofrides Sil-. ' de 3 48:209$007, ｵｨ｡ｾＮ＠ VI (reeleita); 

, .. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• 

2a. Procaudor.,-Erothides Pe. 
relra; 
ｏｲｾ､ｯｲ｡Ｌ＠ - Joanoita Pacheco. 

Saude c Fraternidade, 
Marilia Pacheco 

1 a. Secretari •. 
Grat01 pelo comrnunicaçào. da. 

mos nos ,os parab ens ás gentis se
nhorinba ･ｬ･ｩｴ｡ｾＬ＠ e fu"mos votos 
pelo ｰｲｯｧｲ･ｾ＠ o de tão IItil associ". 
ção. 

A :radicional fesla de N. S. das 
Dore., oae ser este anno realizada 
com ｧ ｲ｡ｮ､ ｾ＠ pomp'l, A commissão dos 
referidos fest,' jos que é composta 
dos a ba lados senhores: Antonio 
Maria de Souza, ｆｾｉｉｺｬｬｲ､ｯ＠ J. C, 
Francisco VIctor Garcia. Antonio 
R, VieIra, e Aoa,tacio 1.-, P. esti\ en. 
vi , ndo para isto os maiores ･ｳｦｯｲｾｯｳＬ＠

Em vista da< bôas condiçõc< em 
que se acham os membros da Cow· 
missão allu ,lid 'l , esperamos que a 
fe.ta este aono tenha mai, brilho 
do que n03 annos anteriorel. 

ｉｎｔｒａｎｓｉｇｅｎｔｅｾＭＢＢＢＢＡＡＡＡＡｉＡＡＡＡＡＡＡＡｉＡＡＡＡＡＡｉＭＭＭＭＭＭ

ｃｯｮｦｯｲｭｾ＠ anticipimos, realizou. 
se nos dias 8 e 9 do corrente, em 
Itapema, municipio de Porto Be!lo, 
a tradiccional ｦｾｳｴ｡＠ de N. S, do Ro· 
urio. Os festej os tiveram nm brio 
Ihantismo ･ｸ｣･ｰ｣ｩｯｯｾｉＬ＠ á eUea com. 
porecendo cerca de 2 mil pessOas. 
Abrilhantou os mesmos a afin.da 
banda de mu,ica C"rlos Gomes, 
do visioho MuniciplO de Tijucaw. 
Taoto na veaper.1 como 00 dia, hou· 
ve ｭｵｩｴ｡ｾ＠ danças em casas particu. 

o ELIXlR DE NOGUEIRA, cio pbar. 
maceutico chimico SILVEIRA, 'receitad. 
di.riamente pelol medicoI maia illultrc •. 

Vende-I. em toda. aI pa..rmad ••• Dro
,.n •• e Republlcaa do Prata. 

• . 

Secção Livre 
FESTA DE li. S. DAS DORES 

lares, aS3im como a conbecida dan· No dia 23 do corrente, realisar· 
ça do cacumbi. Existiam ali dois se ·ba a festa de nossa padroeira 
grupos lIe t.1 dança; um d'queJla N. S. das Dores. principiando as 
loc.lidade e outro vindo ､ｾ＠ Tijucd'. novenas no dia 14 selCta.feira, por 
O. cacumbis, que como todos sa- esse motivo a com missão dos rde
bem são bomnes de côr, dansav"m. ridos festejos convida a todos os 
ao so:n dI:' pandeiro <! do batu4ue catbolicos a concorrerem com os 
com uma destreza adm iravel. 'a· ｳ･ｵｾ＠ ･ｾｦｯｾｯｳＬ＠ DI.ndando prendas 
.. spera bQuve novena, leilão de pren· para o leilãn, assim como pede as 
das etc; e no dia mi,sa solemne e exmas. familias, que queiram tomar 
corOação da Rainba da festa, que ｩｮｴｾｲ･ｳｳ･＠ no sentido de enviar seus 
e,tavam muito luxuosamente ves, filhinhos vestidi,hos de anjos para 
tida. abrilhantarem a procissão, dirigi

Após a missa, o Rei e a Rainba ｲ･ｭﾷｾ･＠ quanto antes ao H. Anto· 
e todos os seus .as!\dllos, sahiram Inio Maria de Souza, que ministra· 

E s teve nesta villa onde h on rou. em cortejn, Com grande acompa. rá todas as informações á respeito. 
nham >nto, fazeaJo·se ouvir a mu-' A Commi,são. nos com a s ua amdvel visita, o nos

so bom ｡ｭｵｾＧｯ＠ e assigl1ante snr. 
P edro Kn cile, ;r"'prietario do Ho. 
tel eBrasit., em Itajahy. Gratos. 

sica Carlos ｇ ｯ ｭ ･ｾ Ｌ＠ e os cacumbis,! 
que cantaram as alegrias da côr t e. , 
DepOIS fordm org.nhados dIverso 'I ａｇｒａｄｅｃｉｍｅｾｔｏ＠
bailes, onde a concurrenci" era ta· A S I 

N ' i ., h ' - I otenor I va, Julita Simas da 
I o dIa 2 do mez proxlmo findo man a que os pares Ja nao "O tea, S'I N f ' d S'I ' d 

. . ' 1 va e eo ri es 1 va, alO a aca· f.lIeceu o respeltavel anCião n()<so I vaIO. roçavam unIcamente uos aos b h di' d-
velho amigo soro Joaquim ａｮｬｬｾｴ｡､ｯ Ｇ＠ outros Foi dOIS dia bem di"er , ruu a Oi pe a Immen a dor pl'r 
P , " d que pas-aram com a morte e s-u 

' . " . O . . extremeClu " ｾ ｮｴｴＡ｡＠ o I o e trmao 
･ｲｾｬ ｲ｡＠ "a avançada Idade de 76

1 

h 08, ',. d f Ih , _ 
anne , O haad o e ra trmao do no.· nosso am'gn s r. Dlmds CaIO· R I '" '[ • ' 'd t 

d f ' t f I' " li au ..:>Z va, vem lor meio es <, so au oso ch t < Man oe l Aoas lacl') pO" que eve a e IZ I(lela a or, d' • 
P , " . d Ii f ' d . aorra ece r as pessoas que prestar.m 
ｾｲ･ｬｲ｡Ｌ＠ tendu exerCido varlOs caro gan ls ,' çao aqL:e a e, h"lda e, nao ｾ＠ ' I d I 

. - . . . o .,eu auxt In nes ｾ＠ tran-..e o oroso 
IÇo, de .Ielçao e nom eações, 50 fui um Incao,avel, COlDO "oube . , II h f ' 

UltImamente exerceu o cargo de ser pro Igo de gentileza a todos t ' I' d ' d ' , ,e aque es que acompan aram o c· 
. . . re ro a u Uma mora a' as 1m co· Pre,lden te do Conselho MunIcIpal a 'luelles que foram "ssht1r os re· t dI" , 

d e,te ｾｬｵｮｩ｣ｩｰｩｯＬ＠ O estim.do e:t . ll ref.<ridos festejo, Felicitamos ao,' m0
1
a o os ｾＰｬｯｬ･＠ d,es que envIaram 

tinto deixa numerosa prole quasi , nos-o bom amlg' filmas e a todos corC"as'b e ｾｾｲＷ＠ des Se
t 
ｰ･｢ｺ｡ｭ､･ＢＱＹ Ｇ ｾ＠

toda amparada, os homens ､ｾ＠ cOr. devotoi da N. ' , I . aro onu e e em ro e " 

A sua virtuo,a espoza e de mais S, do Rosario pdo feliz eXlto d'a. -o ｾＮＢ＠ ,, __ 

parentes -O Intransigente. apresen. ' quella festiVIdade. 
ta slncercos pezames e roga a Deus O nos u cbefe sr, Cel Benjamin 
paz a sua alma. I Vieira, que cnm sua fa:oilia com. 

p ·, receu aus ｦ･ＬｴｾｪｯｳＬ＠ foi accumula. 
Deu·no, o praser de sua vIsIta O do com a_ maIores g<ntilezd pelo 

ｕｾｉ＠ MU rco 
Tertuli"no Mende" da Rocha, 

ｩ｜ｬＱｊｾｩｃｉｬＬ＠ re ideote oa t '''pit>,l da Pa· 
do nosso bom amigo Capo Antonio Fa, nosso amigoCo1p. Dimdsesua exm.,. I'ilhyb:l do 1 orte-Rua Barão 

dei, ｡･ｾｯ｣ｩ｡ｮｴ･＠ no Municipio de Por- familia. onde hospedaraDl'ie tend I' .Triumphu n' 5. 
to Bello, Gratos, ｉＢｾ＠ cacllmbis de !tapemd Ido fell-, Attc-tn que l'stivc soffrcllo de 

, I ｣ｬｴ｡ｲＺｬ｢ｾ＠ ｯｦｦｾｲ･｣･ｮ､ＮＩ＠ um suculento dored rlleuwHtic8t1:.l0 ｨｲ､ｾＧｯ＠ e,"quer-
E ste ve De,ta vllla com sua exma, peru r<cheddo que estav" ba,tante d ,'. rtf ' _. I. 

consorte, o nos o bom amigo Acbyl- appetito O. I o e la "Clltla li eleUe;,L \ a ｧｲｯｾＭ

les W ｾ､ｴｫｩｮ＠ dOi Santo§, CIrIHgllo ｾｵｲ｡＠ de um para o ()utroi lendo um 
dentista ｲｾＺｩｬ､･ｮｴｾ＠ em Florianopolll. ｅｦｦ･｣ｴｵｯｵﾷｾ･＠ no dia 8 do corren- ｴＮＡｯｾ＠ ｶｯｾｾｯＢ＠ flllheto!!, deparei com o 

'0 ｉｮｴｲＢＬｮｾｩｧ･ｮｴ･Ｎ＠ agradece a sua te, ,o coo.orcio. d? ｮｯＬｾｳｯ＠ distiocto I Elixir de Nogueira. e ｏｾ＠ ｡ｴｴＨＧｾﾭ
honrada VISita e faz votos pela sua' amigo e correhglonarlo Bernardino' lAdo" que continha o IUC mo' coo-
lelici1ade. JOle Francisco, digno snb.delrgA'1 . . " 

- do de Pulicla .Iest.: Muni' 'o prel na phar1l1acla uro \',dn" de, 
Clpl. . de . 'Ih 

Esteve nesta. viU .. , Il .. ndo.-Ie a C?.u a ｬＧ･ｮｾＱＱ＠ senhorita Maria 8eni-, polI! tertlllOar senti ,me. orar; 
honra de sua Visita, o no 10 Joven lia FrAncI c,, fllba do .r. Joio COIU O U80 1'1" segundo fiquei coro-
amigo Ceur l\(ir."d. Lia., filho Stem, residente no Mooicipio de I pletalUente eurad". ' 
､ｾ＠ no lO I •. udo o .mll'0 Ed ... rll.o Porto ｾ･ｬｬｯＬ＠ o"de reallaou·se o I Junto a minha pll\ttllgraphia pa-
lln , e pratlc.nte do I'uboso •• .,10' conlorClO, bl' 
- Wfncedan Br.... presen temente Ao diltiacto par, cO I"tr.a il'e.-, ra pu ｉｾｲＮ＠ _ 
ao porta de Flori •• opolia. Cnmpri- te- .pre ent. inter. Ｎ ｲｾｬｩ｣￭ｴ｡ｾｵ＠ Paralll,ba, 29 de .Junho de 1!l1 , 
meatamol-o. • votOI de perune fehcldad<s. T,rlulzano Atelldes da Rocha 

I _ (FirlDli reconhecidu) 

• • • 

; 
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EDITAE J.oão Chryso 
zano. 

Fluio de 
tario. 

tomo ｐ｡｣ｨ･ｾｯＬＭｍ･ﾷ＠

ouza Vieira, Secre· 

Reconheço \'crdadeiras a5 firmas 
supras e dou fé. I 

Em ｦｾ＠ F. S. V. de verdade. 
Camboriu' 26 de Agosto de 1917. 

O S.cretario 
Flavio de ollza Vieira. 

Por esta Procuradoria da Supe· 
rioteodencia 1unieipal, faz-se pu
blico que, por todo o corrente mez 

F.ço publico que por e.te ('ar
torH>, habilitam· e para casar os 
contrahentes: evenano Godofre. 
. 10 PlotO. olt'lro. com 31 an
n os. ｲｯＡｾｉｊ･ｮｴ･＠ 00 di tncto de Ita
J"by. fIlho leg-itlmo ､ｾ＠ João da 'il · 
,',i Pinto. (já fa\lecal.) e de Euze. 
bia l{oza de Jesu ; com D. Guilher
ma Cezana Rocha, solteIra, com 
::! au os rez ide ole neste Districtu 
de Camborlu' filha Itg,tima de Ma
riano Pereira da Rocha (já fallecido) 
e de Cezaria VieIra da 'tloa 

J 
- F - d 'I -. de Ago to, recebe-se, sem multa o 

oao austlno a ｾｉ＠ va, solteiro, -
n' f'lh I . d pagamento do 2 ' . semestre do Im-

com "''' annos, I a eO'tllma e d . f ' -
L t" d ｾＧＱＢ＠ R posto e lodu trla e pro 15sao. 
" u 100 Icente a I.va e oza O ., . 
ｆ ｾｉ＠ . d d J D C· con tribuinte Que deixar de sa-

ono a e esu; e . ath'rloa . f 
ｾｬ＠ 'd d' . I tiS az.er o seu pagamento nc> refe- , 
l argJrt a os. antas, . :,oltelfa. rido prazo iocorlt:rá na multa de 
com H! annos, filho legitimo de 10 01 I" I d 200/ 
Vital Prnedes antos (já fallecido) O a qua

t 
Ｌ＾ｴＡｾ｡＠ e eva ai a /0 

d
" d "I . d se O pagamen o Dao se rea Izar nos 

e e iUarD"an a 1 ｜ｾ･ｴｲ｡＠ e JesuS d " . d "d D' OIS primeiros mezes decorTldos d o 
to <,s /eZI eotes ne»e Istneto. alludido prazo, passando afinal a 
Apresentaram os documentos exi- cobrança executiva. E p ara constar 
gidos por Lei. . lavreI o presetite, que vai publica-

tluem soubH de algum impedi- do pela imprensa. 
ｭｾＢｴｯＬ＠ accuze-o para fins de di- Thesouraria da Superintendencia 
relto M .. I C . . ., uOlc/pa de amborlu 1'. de Agos-

CamboTlu ｾ＠ 1. de ｓ･ｴ･ ｡ｴ｢ｾｯ Ｎ､･＠ 1917 to de 1917. 
O Ofhclal do K. ｾｉｶｲｬ＠ I 

Flavio Vieira. O Procurador-Thezoureiro. 

João C. Pacheco. 
A meza eleitoral da S ｾ＠ secçllo 

no Municipio de Camboriu' eomar- Faço publtco para coohecimen-I 
ca de Itajahy, Estado de Santa Ca- to dos interessados que, até 31 do I 
tharina. faz I'ublico pdo presente corrente mez proced e-senesta Agen
edital nos termos do 21, do art. eia a arrecadação do imposto de In-) 
14 da In trJcções que baixaram dastria e prof,s,ões. relativo ao 2'. 
com o D 12391. de 7 de Fevereiro semestre do corrente exercicio . 
de 191í, qne oa eleição realizada Os collectados que deixarem de 
hoje oe ta secção, obteve votos pa- satisfaur o pagamento de SUdS pn:s
ra ' enador Federal o Candida- tações ate' o referido dia 31 do co r· 
to: General Dr. Lauro Severiaoo rente, poderão satlshzel-o no pri
:\lulJer, com setenta e seis votos. mez que seguir com a multa de 

Pelo que mandou a Meu lavrar. 10 . \' e ao 2'. com mais 2 '{. ou 
este edit .. l, affix JI -o e publicar pe-I seja 12 .r. 
la Imp rensa n'l forma do. f.e i para A ｣ｯ｢ｲ｡ｮｾ＠ executiva será iniciada 
conhecimento dos ｉｮｴ･ｲ･ｳｳ｡､ｯｾＮ＠ em primeiro do mez de Novembro, 

Meza eleitoral da 5 -: secção em de accordo com o art. l' da ld n. 
Camboriu' 26 de Agosto de 1!J17. 10;:'0 de 17 de Setembro de Inl b. 

'Jiv aoo Bento Garci a, _. Prezi- Agencia das Reodas ｅｾｴ｡､ｯ｡･Ｌ＠

deote. de Cawboriu' em 2 de Agosto de 
Antonio Ca,imiro de Bitteocurt, 1917. 

-Mezario. O agente.-João S. Gonzaga. 

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

ha mais Maletas, Febres, 
intermitentes ou Sezões 

lomando as afamadas pillilas do plzar11lacezdico 
Heitor Liberato Marca Registrada «HEITOR. 

ｇ｡ｲ｡ｮｴｾﾷｐａｴ＠ à cura completa em poucos 
dias rezando conforme a receita junta. 

Im! AJ A RI Vende-.e em todo. o. negociaI e na pbarmacia (l C "THARI H 
11 li BRAZlL de Heitor Liberato a rua Lauro Müller n- 20 l), li lli 

o ELIXIR DE NOGUEIRA. do phar
maceutico chitnico SILVEIRA, ｾ＠ receitado 
di.riamente pelo. medico. maia ｩｬＱｵＮｴｲ･ｾ＠

Vende-a. em toda. a. pllarmacia., Dro
canas e Repubticaa do Prata. 

O cidadão Cel. Bt!njamin de Souza 
Vieira, Presidente da Junta do aliso 
tamento militar. 

Faz saber que, nesta dacta fo
ram installado. os trabalhos desta 
junta, e, por tanto co nvida a todos 
08 joveos da idade de 21 annos 
compl etos no anno anterior e do
miniciliados no Municipio a virem 
se inscrever, a coot .. de hoje a:é 
1 Ó de ｾ･ｴ･ｭ＠ bro proximo, e bem 
as im todos a quelles 4ue tendo 21 
aOnos ou mais ainda não foram inl
diptos nos regi,tros militares co
mo militar. 

Convida tambem a todos os in
teressados a ｡ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｲｾｭ＠ esclare
cimentos ou ｲ･･ｬ｡ｭ｡ｾ･ｳ＠ a bem de 
seus di rei tos. E para eonhecime n
to, serão lavrados varios editaes de 
um só theor, e affixados em luga
res pnblicos e pela imprensa. Eu. 
João ｃｨｲｹｳｯｾｴｯｭｯ＠ Pacheco, Secre
tario da Junta o .screvi e-assigno. 

Camboriu', 15 de Julho de 1917. 
João C. Pacheco_ 

ANNUNCIOS 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cu,. : 

Latelamtnto das ar· 

tcrial do pescoço. 
Infllmmações do ule-

ro . 
Cornmenlo dos ouvi· 

dos. 

Rheomalismo em ge

rai. 

Manchas da pel

I • . 

A lfecç6es do 

fiJit:ado

Dores no pei
to . 

Tumores nOI 

ｯ Ｎｾ ｳｯＬ Ｎ＠

Cancros vc-
nereol . 

Gono rrhh ... 
Clrbnnculoa. 
FI .. luI35 . 
ｆｳｰ ｬ ｮｴｴｾｾ Ｎ＠

R1chlti.mn. 
Flore" bran-

cas. 
Ulce ras. 
Tumores . 
ｾ［｜ｲｮｮＮ＠

Cr)'st,.,. 
ElIcroohuln. 
Darthros. 
Bouba! . 
BouboR!" 

ｾｴ＠ finalmente, 

todas as mo
leMI.. pro

.,enl"to de 

.. acue. 

6RAnOE DEPOUTlID DI saft60E 

.5 
OI 

ｾ＠
.g 

\I) 

'-)9» ｳｳ｣Ｚ ｾ＠ 5 ... _ ｾｲＭＭＭＭＭＭＭ

Cartões, facturaP, ｴ｡ｬ･ｾｊ＠ prograllt
ｲｮ｡ｾＬ＠ 11a Typngraphia d'''O 
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