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UTILlSSIMO PROJECTO sultado que lhe deu o recenseamea . 
to nullo feitoem 1901, pelo Gover
no Federal, não deve admittir que 
os trabalhos se limitem apenas 

Ao Congresso de> Estado, e m ses-I tado e importancia de algnmas leis, a um acero de alrarismos, que mui
são do dia 10 de Setembro, e as- a vantagem ou desvantagem de tas vezes não represeatão a ｾ･ｲ､｡ＬＮ＠

signa<to por 8 Deputados, foi apre- outras, concorrendo assim pua que de, 'que nada têm de aproveltavel 
sentado um projecto para o recen- ｮｯｶ｡ｾ＠ medidas legislativas mais sa-I e nenhuma significayão têm. 
seamento da população, do gade>, bias e prudentes venham substituo! 
dos vehiculos, das indl1strias, es- ir as que não sati!Í&zem os fin!! 
tabeleeimentos commerciaes exis- para que foram creadas 
tentes em Santa Catharina e tle tu- Pela comparação, que faeil en
do mais, que possa dar idcia do tão se tornará fazer entre uns e 
dese nvolvimento e do progresso do outros Municipios, e entre umas e 
Estado. outrao Vi\las, um ce nhecimeuto 

Benjamin Vieira. 

• 

CEL- EUGENIO MULLER 
Nos paizes be m admini3trados mais fundamental se adquire do Es· No dia 19 do mez hoje findo, el-

as estatisticas deste genero mere- tado, com todas as luas bllas qua- teve nesta Villa, em companhia de 
ce ram sempre dos governos a maior lidades e defeitos. seu ､ｩｾｮｯ＠ filho e nosso bom amigo 
｡ｴｴ･ｮｾ￣ｯＬ＠ em vista sem d1!vida da Da comparação tambem d) movi- José Muller, nosso pregado chefe 
.. tilidade e proveito que trasem , E' mento escolar entre uns e outros sr. Ce!. Eugenio Luiz Muller, dis
inconte.tav el a vantagem que, p.Ha Municipios, co:n a frequencia, nU- I tincto representante de aosso Esta
o exacto conhecimento das condi- mero de escolas, habilitações dos do, no Parla:neato ·Nacioaal, que 
l;-Ões socia;!s e eco;Jomicas de um professores, resultuá evidentemen- I veiu ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬ､ｬｾｴ･＠ visitar o seu ve
povo, ｲ･ｳｾｬｴ｡＠ ueeses trabalhos de te nov.lS teadencias para melhorar lho .. migo e aosso chefe Snr. Ce!. 
estatlstica, quando não se limitam em geral o ensino. Benjamin Vieira. 
somente a certos pontos de . ista Para mais perfeito coahe cime nto EUll"enio Muller é um luctador in-
s uperficíaes, e abrangem em SUlS da nossa situação inte!lectual, da trepido e incansavel, a que ao pro
informayões todos os elementos que qual faz parte o movimento escolar gresso do Estado tem dedicado as 
intrinsecamente constituem a eco- seria preciso não esq uecer socieda. suas melhores energias, representaa
nomia, a força e a vida de um Es- de" de instrucção, collegios. gym- do-o com o maior brilho na Colmara 
tado. nasios. bibliotheca. com a sua fre- dos ｄｾｰｵｴ｡､･＾ｳＬ＠ conseguindo impôr-

Um recenceamento que, procu- quencia, ｪｯｲｮ｡･ｾＬ＠ revistas e livros se pe!;. sua esclarecida intelligencia 
rando saber o numerO do! individuo publicados, com a sua tiragem etc. e extraordinario criterio. 
os que habitam uma. região, e não Com o intuito de se estudar o mo - O Illtransigente qne consagra á 
limite·se somente a saber o sexo vimento de unidade do ｅＬｴｾ､ｯＬ＠ ｭｾﾷ＠ pessoa do Exm o. Cel. Eugenio Mul
de cada um, sua edade, estado ci- n ifestado pelo emprego de urna só ler, a maior estima e ｲ･ｾｰ･ｩｴｯＬ＠ agra
vil e profissão , mas, que de l cri- lingua, não seria descabido conhe- dece muito penhorado sua honrcsa 
me a distribuição d'e!les por cio cer nos ､ｩｶ･ｲｳｯｾ＠ nucleos coloniaes, visita e faz vot'lS a Deus, :pela sua 
dades, vi1\as povoações; assign " le em que não se falia o idioma ｶｴＢｲ｟ｬｲｾ･ｬ･ｩ￣ｯＬ＠ dfi.n de que, s. exa. con
as suas relações commerciaes, in- n ". culo, Quaes as differente. lin· ttnue a demonstrar o seu amor e in
､ｵｳｴｲｩ｡･ｾ＠ e agricolas; for.1e«a dados Ｚｵ｡ｾ＠ então f ,!ladas . e assim como teresse pela nOSB terra. 
sufficit:nt es ;: ara le avaliar a ex· o numero de lndividuos que igno. 
tenção, quantidade de sua lavoura. ram o idIoma de ｮ ｾｳｳ｡＠ Patria. Por • • 

de sua creação. commercio e tndus- iste>, é quo! aas proximidades da or- PELO TH 1i1A TRO 
tria, E um reccnseamento com to- gaDlzação deste serviço tão nece<sa- ｾ＠ ｟ ｊｬｾ＠ __ 
da esta larga copia, como con,ta rio e util, ｡ｾｯ＠ podemos deixar de 
do referido projecto, se rà c orno que inscrever as ｶｾｮｬ｡ｧ･ｮＳＺｱｵ･＠ de seme
um certo periodo da historia naci ,,- Ihantes trabalhos, quando regular. 
aal escripta em algarismos, serão mente fei tos r esultam, para :nelhor 
paginas utillissilllas, em cujas entre- l orientação aos negocios publicos. 
lioh ds mU Ito tem o gov"n o do Confiados á pessoas criterioliS 
Estado, que aprender de util e ef- ｱｵｾ＠ ｾ ｮＺ［ｰｲ ｾｧ｡ ｲ￣ｯ＠ sem duvida no de· 
ficaz em proveito da gerencia e bôa s.:mpe nho da tarefa que lhes vae 
administração dos negocios publi. ｾ･ ｲ＠ confiada todo o zelo e bom seno 
cos o ｄ ･Ｕｴｾ＠ modo, o adiantamento, so poss iveis, os trabalh os do recen · 
o progresso do Es tado ｓｾ＠ manifes- ｳｾ｡ｭ･ｮｴｯ＠ corresponderão ao fim que 
tará patente , e como que documen . têm em mente e o nOHO Governo 
tado aos olhos de todos. podendo- mandando a elle se proceder, e de
se eatão avaliar facilmente o re,ul· mais tendo jà a experi encia do ce-

. . 
• • 

Sabbado e dom; ugo 22 e 23 do 
corrente, teve logar no Theatro Mu
nicipal, dO:i bríll14ntes espectacu
!os, promo.iuos pelo Grupo Drama
tico ｾ＠ Esperança no Porvir_, em be
nefIcio da patriotica sociedade 40ü 

da ｇｯｮｦｾ､･ｲ｡￣ｏ＠ do Tiro ｂｲ｡ｺｩｬ･ｩｲ ｾ Ｎ＠

Sabbadco, foram levados á scena. 
o importante drüma em 3 actos, ori
ginai do escriptor portu!!,uez Baptis" 
ta. l?iniz, intitulado: Um erro ju
dICIal, e a sempre apoldudidil co. 
medIa A Prima, ｰｲｯ､ｵＮ［ｾ￣ｯ＠ do di,. . 
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tiocto e criptor 
Nunes. 

patricio Horacio 

P ela maneira correcta e eloo-iosa 
com que souberam desempenhar 
os seus papeis, podemos salientar: 
o ir, Heitor Santos, que tanto sou
be ser no d rama um ｩｲｲｾｰ ｲ･ｨ･ｮｳｩﾭ

vel Dr . João Saraiva, como na co
media o pandego porém, energico 
Tio Bernardo, fazendo estabelecer. 
se na platéa uma verdadeira fabtÍ 
ca de gargalhada; enhorinha Eve
lina VIeira, que no papel de Maria 
Solto r.Jaior, souhe com muita pre
cisão demonstrar llm per feito sen
timentalism e>, sensibilisando a todos; 
s r. Rodolpho Cyricio de So u za, que 
foi um impaga;el Senhor P,'mpeu, 
que c,'m as seus ditos cheios de es

pirito, de vez em quando de;perta
va os corações da fria tristeza ｾｭ＠

que achavam-se envolvidos; s r . Fla
vio Vieira, que soube com feliz exi
to, imprimir mU l ta vida, ao seu pa
pei, que era o do impiedoso Vis
conde da Ribeira Branca; e final
me &te o sr . :Henniolo Yieira, que 
... ｯｵ｢ｾ＠ com muito l[osto ser o terno 
, .mavel J ,'se S otto '-laior. Os de
mais pa peis ｴｾ ｭ｢･ｭ＠ tiveram fiel 
desempenho. 

A platéa que estava litteralrnen
te che ia , applau d iu d e lirantemen
te os am adores, ｴ ｾ ｮ＼ｬｯ＠ todos .,e re
tirado bem impre"ionildos. 

A pedido de ｪｩｶｾｲｳ｡Ｎ＠ fami:ias, ｱｵ ｾ＠

ｃ｡ｲｴ｡ｾｾ＠ ｾＺＢ＠ ＮｾｾｾＢＮＮＮＮ＠ ｾｾｉＡＡＧｓ＠
Juvenat. ® 

MeIlc M .. 1. R. a gentil 
J!'oi por uma destas lardes de ou- th ezoureira do Gremio das 

ro, como óem ser as tardes catha- Flores, reeleita pela unaoimidade 
rinenses, que , depois d e hav e r ven- dos votos das distinctas associadas, 
cido à pé como costumo viajar, os 

pela maneira digna e elogiosa com 
trin ta kilometros que separam C .. n-

que soube desempenhar aquelle car
n.s Vi eiras. a pequenina e pC'ética 

d d V d FI 
. go no anoo social que fil1<.1ou-se, 

t e rra o VTau e arzea e ofla· . 
" , ｾ＠ uma des,as c rtatll r as que p ossu -n o poli" a linda CapItal de n osgo 

E d :N I' b '1' d ' I em t od os os encantos, ca pazes de 
sla o, a "' apo 15 rasl eIra n?t I , captinrem o mai s frivolo co ração. 

ze r de ｡ｬｧｵｾｭＬ＠ cheguei ao pl tO-
re.co bairro onde habitavas e ahl Q uem.tt·m o ｣ｯ ｲ｡ ￣ｾ＠ envolto n e;
sou be , -por intermedio de um dos t e mystlclsmo. «que az nasce r t! 

moradores do citado bairro., que cada espinho uma r05a- em botão ·, 

h . d' d 'd d e 'l u e não ｓｾｬＱｴ･＠ uma subit" trans· o avIas elx a o e par li o co m es- _ 
t
· f t . ｦｯｲＰＱ｡ｾ｡ｯ＠ ao vel a pa<sar s empre b el -
Ino ao u uroso e prospero munl - . . '. li Ih . 
. d C b . , . ' 11 1'1'1 e c.tlta. com aque e o ar mel-ClplO e am onu, em cUJa v I a ? 

. f . d . I go e te ro o . 
las Ixa r resl eOCla . A f . - " d r d 

Senti neste momento um mixto s suas tlçoes dna. e e Ica as 

d P o seu nanz aftlado e be m torneado , e pezar i! prazer. ezar por ver- . 
a eleganclR sem pa r do seu p orle me então um ;ouco mais longe de 

um dos meus mais in tI mos e s ince- esbelto . lembram-nos aquellas ima
gens, que só r.eooardo de Vinci, ou r os amigo, e ao mesmo tempo pra-

. Ru bens, os !!eniosos esabios mestres ze r, por saber que ･ｾｴ･＠ m esmo aml- ｾ＠
sabiam n'um ras!!o de ardente ima-g-o achava-se no se io da hospita- ｾ＠

leira familia Cawboriunense, d os g-i llação , esboçar n a tela. Melle . 
M. J. R. emais,maisuo'luetod.s meus m ais proxiwos p ' r entes, pi- . 

d t · d ' h d t ｡ｱｵ･ｬｬ｡ｾ＠ Imagens por que tem alma, san o es c rJco pe aCla ('I e erra _ ' 
d 

. , tem um coraçao grande t! oobre. 
00 e naSCI.,. " . 

D I d . h' "I oode pod e agazalh ar um granue,sln -e \"0 ta e mio a vIagem, J3 f I ' 
- b ' I . ｾ･ ｲ ｯ＠ e e IZ amor . -em .cas.a cota.o . re_ce I pe o correto, XISTO 

cheIO de satbfaçaq e prazer, um a 
não poderão ｡ｾｳｩＬｴｩｲ＠ o espectaculo . . de ｴｵ｡ｾ＠ amavels e b en: r edigid as 
de sabbado, fllfam le,'adü domingo 

; -
missivas, juntamente co m um dos 

e m crepri,e.,om., mo drama eo bel· num " ro. do Intransigente , o pri-
10 drama tambem t!ln 3 actos, ong-l - . . ｾ Ｎ＠ ,. . 

d Ild f 
T I TV I metrO J0rnal que Caa:bon u In teirO 

nal o sr. e OOSO Juvi!na : , a - h d . b I ' ., I . r-' c elo e JU I o VI U surgi r a uz I 
trudes, O I/aUtr: elle::wllo. ｾ ｭ＠ o , nes.a flo rescente villa. I 
<lual a senhonona Joannlta Pache- , T ' . d d I 

I
. , ermlOo aquI agra ecen o a ua 

co reve ou rn.rsts urna vez o seu gos· \ ' I I b d 
' I . u·· \gen q em rança, esperan o que a 

to pe a ｡､ｾｬ･＠ dradmatlca,_ ten o Slluo . mesma se repita por muitas vezes. 
t.1mbe m 19nos e mençao os se n 10, 

res Aooibal Souza, Evi ;asio "" imas. 
La u ro Rebello e J oão Ta\'3res, qur 
s:>uberam bem desempenhar o. pa
peis que lhes foram confiado •. Fin
do o dr .• ma foi levada :I 'ceu'l a 
"ngraçada comedia .Va ESCOla" 
tendo o espect.culo terminadü a', 
12 1 I3 horas. 

L evamos os nosos' parabens aos 
lig-oos amadore lil , e fazemo-.; ｖｴＩｴｯｾ＠

uela crescente prospaidade do G r u
po, e qu e de vez em quando' nos 
proporc ionem noites agrada .. cis co · 
lDO as ue sabb ado e domingo. 

T eu amigo si nce ro e leal 

Geraldillo Azevedo. 

C. Vieira 19-8-1917, 

• 
FESTA DAS DORES 
Realisou-se no dia 23 de Setem

bro, a tra ticional festa de IN. S. 
das Dores, p adroei ra da I g-reja des
ta vllla. Muito embo ra tive ss amo s 
decl arado em nosso numero aote· 
rior, que as festas seriam pomposas 

--- - ;:m vi,ta das boa o condiçõ es finan-
,",o dia l !l do mez hoje findo, cel ras dos membr03 da com missão 

completou mais um anno de pre- dos referidos festejos , que eram 
ciosa existencia a Exrna . Snra. D ' todos negociantes aIJa · t ad os, os 
Llbi:l VIeira dos Saotos, extrem e- ｭ ｾ ＮｭＰＳ＠ festejos correram bem d e· 
.:ida Esposa de nosso bom amigo e zanimados, e si não ｦｯｳｾ･＠ o interes· 
companheiro Heitor anto., e ca ri- se nunca desmentido do nosso ami
n huza filh \ do [)üSiO chefe Snr . Ce!. go snr. Antoniu Maria de Souza, 
Benjamin Vieira. A distincta se · não se realisaria es te an:1O a festa 
!Ihuc .... 0 Intransigente., emboralde oossa santa Padroeira. 
taru" ｡ｰ ｲ ･ｾｾｮｴ｡＠ ｳ･ｾｾ＠ cumprimentos Em ｣ｯｭｰ･ｾｾ｡￣ｯ＠ houve a maior 
" ､ｾＵ ･ ｪ｡＠ multas fehcldades. paz e tranqulhdade. 

GAZETILHA 
• 

Por t erem desaparecido da Casa 
da Moeda [)OO notas das de 20$000 
réis encarnadas , da 13 ｾ＠ estampa 
serie 37 . A, fo ram as mesmas, a 
con tar dos o rs. 65.5000 á 66000 
consideradas falsas. 

Desde 1' . do corrente acha-se 
funcionando em vasto predio á Rua 
Dr. Lauro M uller, a Escola Noctur
na, sob a direcção do nosso colle
ga Ildefonso JuvenaI. E' grande o 
numero de adultos e crianças ma
triculados neste util ･ｳｴ｡｢ｾｬ･｣ｩｭ･ｮﾷ＠
to. 

O nosso distincto collega O Dia 
transcreveu de nossa. ｭｯ､･ｾｴ｡＠ folha 
o bello artigo que sobre a mensa. 
gem do Exmo. Dr. Governador do 
8 s t ado , enviou·lIos de Florianopo. 
lis, o nosso distindo collaborador 
Dr. Oscar Ram»s . 

Retirou-se deste Município par. 
novam e nte fixar resiuencia em 1ta
jahy, o nosso amIgo João Baptista 
ｏｬｩｮｾ ･ｲＮ＠ Durante o tempo que este 
cidadão residiu elltre nós sOllbe 
grangear sy mpathias pelo seI' tr .. to 

• 
• 
• 
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• 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｏｉｎｔｒａｎｓｉｇｅｎｔｅＭＭｾｾＭＭＭＭｾｾｾＭＭＭＭＭｾ＠

cayalherisco. 
·0 Intransigente. agradece o seu 

abraço de despedidas e deseja-lhe 
muitas felicidades. 

Regressou de S. Paulo o nosso 
amigo José Anolstacio Pereira, que 
ali fôra em visita a sua digna filha 
d. Ermelioda Pereira da Cuoha e seu 
bom genro nosso assigoante &r An
tonio Gónçawcs da Cunha. 

Esteve nesta villa com sua exma. 
familia, O nosso bom amigo Capitão 
ｄｩｭ｡ｾ＠ P.razeres ､ｾ＠ Campos, Advo· 
gado reSIdente DO lugar Ita pema. 

que terá OI nOSSOI applau!os e aIO TYPHO NO SERTio DOS .Acacos 
｢･ｮｾｯ＠ de Deus. 

'j'en do c hegado :lO conhecimento 
Esteve nesta villa, em objecto de do Sr. Coronel Superintendente Mu

ｾｵ｡＠ nobre profissão, o di.tincto nIC 'pa! que. no logar denominado 
medico, nosso presado IImigo e I Macacos. nes te Municipio, estava 
collega de imprensa Dr Norberto grasSdndo a febre typholde. s. s. 
Bachmann, que ｭｕｉｾｯ＠ dgradecetllcs levou o ｦｾ｣ｴｯ＠ ao conhecimento do 
sua ｨｯｮｲｯｾ｡＠ visita. 1' 8r,. ｄｲｾＮ＠ Governador e J.lSpector de 

Aygiene do E,lado e Dr. Norber
O ELIXIR DE NOGUEIRA, do phar- to l:Iackmaun. Del egacio de Hygle

maceutico chimico SILVEIRA, 6 receitado ne da Com'irca t ･ｾｴ｡｢･Ａ･｣･ｮ､ｯ＠ em 
diariamente pelos medicos mais illustrel. seguid ... um cordão sanitario e or-

Vende·se em todo.s a. pharmaci ':lI,Dro-' . . . 
ganas e Republica. do Prata. ganl..;ando um cemJterro no ref'l:!r1-

do logar para inhumação dos falle-
O Snr. Cel. Superintendente des. cides, viclimas de·te lerrivel mal. 

te Municipio, recebeu do illustre Em respo.ta " communicaçào rece· 
No dia 15 de Setembro, encero patrtcio :Jr. Nereu Ramos. Secrp- bidd, o ､ｩｾｴｩｮ｣ｴｯ＠ medico Dr. Nor

rou·se os trabalhos do alistamento ta"o da fJIga da Defeza Nacional berto B ackmann. endereçou o offi 
militar deste Municipio, sendo alis- o ｳ ｾ ｧｵｬｮｴ･＠ pat rioti co ore,eio: cio que ab,ixc> ｰｵ｢Ｂ｣｡ｭＧｊｾＮ＠ :lCnn· 
tados 407 cidadãos. de 21 a 30 ano EiIl viril/de de deliberação do selhando medidas complemeotare,. 
nos de idade. Dir,'ctorio R elfionul da Liga da Quarta.feira s.:>. por ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ､ｏ＠

Todos o; documentos foraa: re- f)efeza naciollal. ten/1O a h01lra Jo Dr. Ins pector da Hygit:oe. es
mettid05 a Junta do> sorteio militar dE' transcrever abaixo, para co- t'eve no loca l infestado, podendo 
da Capital do ｉｾ ｳｴ｡､ｯ Ｎ＠ Ilhecimento Superintendellcia. O enlão a\testar a ver.cidade deste 

, ' . seguillte. que o EXl11o. snr. Pre- fActo e t omar todas a providenci-
. Esta e,? festas o lar do noss') Sidel/le l'ecebeudo Rio de]wzeiro: as para que o mal não se alastre 

dlgn? arrllgo H .JrdCIO Cunba. I?elo EXlIlo. ｾ ｮｲＮ＠ Cel. Felippc Selt- por todo Municipio. 
nascimento de u ma !Çdlar.te meoloa'l7Jlitlt M. D. Governador e Presi. Eis o> officio dirigido por S.S. ao 

Pdfabens. dellie do Direclorio Regio1lal de sr. coronel Superintendente para o 
ｾ＠ ｾ＠ Sia. Calltal'ina. Por ordem do qual cbamamos attenção do povo: 
J!.steve nesta ｖｾｬｉ｡Ｎ＠ Exercend o seu EXlJlo. snr. Dr. Pedro Les a, Pre· Delegacid de Hygiene, em Itajahy. 

honroso sacerdoclo o !'{ "vmo .. :.nr. sidcllte da COllllllissão Executiva 
Padre Jose ｾｏｘｉｕｾＬ＠ JIg'n.J VIgdrlO Liga da ' Defeza Naciollal. tenlto ltajahy, 21 ､ｾ＠ Setembro de 1917 
desta Paroc;bla. ａＡￇｲＸ､･｣ｾｭｶｳ＠ sua a honra de transmitlir a V. Exa'l lllmo. Sr. Superintendente de 
honrosa VISIta. li texto de lima proposta appro- , Camboriu'. 

, ｾＧ｡､ｬｬ＠ pelo Direclorio Hegiomal D d r . . . 
Acha·se nesta Vtlln . em prop a · rio Esta I d P' I e pOllse e vooso o flclo de hOJe 

. ,, (. O o arana. . datad . 
/(anda do ｰＩｾｮｴ Ｎ Ｑ＠ J do fum u, e. euca- A pn,plJsta a que se refere esse I ' t' u. commundlco,vos que trans-
Iyptos o dl s tlncto especl altsta c . • F'J"·) . f O1It I 'eu cooteu o ao Dr. Inspector 

' . ! oJJ tCIO e a se!(utn e: de H' FI' J' 
nosso bom aml!:" snr: ｾｉ ､ ｮｯ･ｬ＠ Ra. ! I:'ropoll/1O que o ｄｩｲｾ｣ｬｯｲｩｯ＠ Re-I yglene, em oClanopo IS .. ｣ｯｾＮ＠
ｭＮｯｾ＠ y Rey:>. quo velO .'" .e<te,Mu - ümaldo Paralla':a solicltedas ｳｵｬｴＬｾ､＠ .-0. sobre a conveOlenCla 
ＱＱｉｃｉｾｉｏ＠ por or.!em do ｍＬＬＢｾｴ･ｃｬｯ＠ da ｾＨＱｉｉＱｩ｣ｩｐ｡ｬｩ､｡､｣ｳ＠ dO) Estad9 que I de ｴｴｬｾｯ｢｡Ｎ＠ Ida a zona suspeita da 
ａｧｲｴ｣ｵｾｴｵｲ｡＠ e Governo do Estado, nos dias 7 de ｾ･ｴ･ｭ｢ｲｯ＠ 15 e 19 . I.nva,ao pela febre typhOlde. afim 
fazer vlveros p"''' esse, plantlos ri b I I lle examinar os doentes e tomar , , . ,. e novcm ro. se evelll as c as- . I .. ,. 
e.n nosso MUOIClpIO. O sr Manoel I b . P d til oco, as ｰｲｯｶｬ､･ｮ｣ｬ｡ｾ＠ realtsavels . 

. . ses a orLOsas a SIlS el! erem. A d -
Ramos, externou·<", b!m Impre<31f)· por lei Illullic .pal os seu traba- pprovo vossa ･ｴｾｲｭｬｮ｡｡ｯＺ＠ es-
nado pela uberdade do ｮｯＢｾｯ＠ solo. lhos. durante todo o dia: tab clecendc> um c'lrdao sanHano e 
que promette 11m futunJ rtSOnUD é b l I. _" .. re ･ｲｾ｡ｯ､ｯ＠ Um terreno especial pa-
ｰ･ｬｯｾ＠ importantes plantios feito' / Ilvo.que a.acçao declsl- ra a lOhuma,ão dOli fallecidos; além 
no Mu:licipio de caunas mandioca, va do DlrectorLO Central da ､･ｾｴ｡ｩ＠ medidas uteis, aconselho 
feijão e ｭｩｬｨｾ Ｎ＠ ｌｾｴ［｡＠ da Defeza Nacional1l0 mandei,. esp31har holetins, tornan-

Muito pcnhoradoi f;camos pela intuito de se COllseO'ltirel1l1eis tio pubhco que o coatagio pode 
sua honros I vi .. ta à n, s., ｲ｣､｡｣ｾ￠ｬｬ＠ 'cJJlelhantes eJn todos os .Afu- dar·se ｴ｡ｾ｢･ｭ＠ por intermedio ､｡ｾ＠
e fazemos ｶｯｴｾｳ＠ ｰ｡ｲｾ＠ que sejam ... d B ｾＧｬ＠ aguas. as'um. como de ｦｲｵ｣ｴ｡ｾＮ＠ legu-
｣ｯｮＮｴ｡ｬｬｴｾＮＬ＠ li ｶｩｾｩｴ｡ｳ＠ do distincto 1'11ClPLOS O ra ... z. I mes e demaIS objec tos que tenham 
profi SlOnal em nOS3C ｾｬｵｮｬ｣ｩｰｩｯＮ＠ Sabemos que o illu tre Snr. Su- estadoem contactocomosolo uU com 

., ｰ･ｲｬｬｾｴ･ｮ､･ｮｴ･Ｎ＠ Municipal vae coa- pessoa ｰｲｯｶｾｮｩ･ｮｴ･ｳ＠ da região af-
Por occasião da mis'la. d0mingo vocar O Conselho Municipal, para ｦｾ｣ｴ｡､｡Ｌ＠ Dahl a necessidade do ma-

p. p. o RevIDo. vigario Padre Jo ,é der votada essa oatriotlca lei. XIlDO asseIo das mãos e da fervura 
Foxiu', em sermilo, dec\.lfou que da agua potavel, as<im como é COD-
estava longe de seu pensamento a Inicia hoje sua collaboração em I veniente evitar todo e qualquer ali-
iJeia de condemn .. r o canlDt!nto ci nossa modesta folha o apreciado e ' mento que não tenha soffrido a es
vil iostitui.;ão tão necessaria para intel1igente ｣ｯｮｴ･ｲｲ｡ｾ･＼ｬ＠ Geraldino ' terilisação pelo calor ou, em outros 
garantia da famllia e hen. communs, Azeve:1o, ｵｾ＠ dos m'lis estudiosos ter,,;,os, que .não tenha ido ao fogo •. 
porém, que tambem era necessaClo o ｭｯｯｾ＠ desta nova geração e que SI a população seguir estes con-
casamento religioso porque o ca a- promette um futtlro brilbilnte. selh03 e mantendo·se as medidas 
mento civil é a união perolote as Não e um nome desconhecido, que Já to.mastes, é de presumir que 
Leis e a Sociedade e o ca" .. mento pois, as .uas ｰｲｯ､ｵ｣ｾ ｾｳ＠ andam por a ｾｰｬｾ＼ＡｭｬＮ＠ se extinga dentro do 
rtligi050 e' a união peraote Deu. abi espauu pelos joroaes, almana- pnmelfo foco. 
Este ser!lllo causou muita boa im- ck e rl!yistas. E' pois, com O ma
pre 510 á todos os ouvinte • I ior prazer ql:e enserimos no presen· 

Sau,lações 
Dr. Norberto Baclllllalln. 

Proceda S. Ilevma. sempre aasim, te numero, as suas cCartas da Ilha •. Delegado de Hygiene em Itajahy. 

, 

•• 
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾＭＭｏｉｎｔｒａｎｓｉｇｅｎｔｅｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭ

QUarta-feira, 26 do corrente, co
lheu mais uma f1ôr no jardim desua 
preciosa exi s tencia, a prendada se
nhorinha ｾ ･ ｵｦｲｩ ､･＠ S il va. irmã do 
nosso saudoao auxiliar Raul Silva. 

Embora tarde o .Intransigente» 
envi ｦ･ｬｩ｣ｩｴ｡ｾ･ｳＮ＠

Foi nomeado Juiz de Direito de 
Canoinbas. neste Estado. o snr. Dr 
Gil Costa. que foi por algum tem· 
po Promotor Publico da Goma rca 
e Redactor do nosso collega .0 No
vidoldes • • 

Por acto do Exmo sr Governajor 
do E tado, foi r emovido da Comdf
ca da Laguna. para ade ltaj ,hy. o 
illustrado .moço snr. Dr. Agenor 
Homem de Carvalho. um a das mais 
finas intelligencias da nova geração. 

Felicitamos a sua exa. e congra
tulamo-nos con a Comarca de lta· 
jahy, e seu; jurnsdiccionados por 
essa acertada esco'lJa feita pelo sr. 
dr. Govern .. dor do Estado. 

cO Intransigente» cumprimenta 
cordialmente a sua exa. fazendo 
\'otos pela sua fdicidacle e longa 
permanencia como Orgão da Jus· 
tlça Publica. 

P elo vapor .Ruy Barboza. re · 
gressou para a Cdpit.l Fed eral. o 

nosso distincto chefe e amigo snr. 
Cel. Eugeni 0 Lu iz :\luller, honra· 
do Deputado ao Cungr esso Nacto 
nal. 

Regressou do Rio de Janeiro. on
de foi tomar parte na grande pa· 
rada do di ... 7 de etembro. o R'ar
boso Tiro 40. que em ｾＧｉｯｬｩ｡ｮｯｰｯ ﾭ

lis provocou ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠ applausos e 
imponente ｭ｡ｮｩｲ ･ｾ ｴ｡￣ｯＮ＠ Aos gua· 
pos ｭｯｯｾ＠ '0 Intransigente. apre· 
senta muitas felicitações pelos j us
tos triumphos obtidos. 

Santo Preparado 
Exmoa. Su. Vluva Silveira e Filho. 

Rio de Janeiro. 

Attesto Ique fiquei radicalmente curado 
com o santo preparado ELIXIR DE NO-

GUElRA apesar dúer tomaado innumeroo/ gido pplo Codigo Civil em devida 
ｰｾ･ｰ｡Ｌ｡､ｯＮ＠ Façam deote o IUO que Iheo con- forma; pdo que si alguem souber 
Vier, de algum ｩｭｰ･､ｩｭｾｮｴｯ＠ accuse-os 

De Vv. So. f ' d d ' . para os Ins e Irelto. Amg. eCrd. Obg. Call1boflu' 20 d e Setembro de 1917 

Antonio Ribeiro Rodrigues 

Cidad. de Sapatuby, Affonso Penna. 8 de 
Maio de ＱＹｾ＠

(Finn a rec:onheciba) 

o Official do R . Ci vil 

Flavio Vieira 

o Cidadão Ce!. Be n jami n de Sou
za Vieira. S u pe r in t endente Muni
cipal e Pr",idrntc da Junta de Alis
tamento Militar. deste municipio, 

F az s;lbe r que estaOldo c!>nclui. 
dos os trabalhús de alistame nto no 
corrente anno. foram (.s ;mesmos 

I rem ettido- a Junta de revizão na 
,Capi tal do Estado. 

I 
E para conhecimento dos inte· 

ressados , mandot. affiKa r (I presen· 
t e a púrta do edificio e pub iical.o 
pela imprensa. Eu J oão Chrysos-

Itúmo Pacheco. Secretario da Junta 
lav rei o presente que asslgno e ruo 
bricado pelo senho r Presidente . 
('amboriu', ISde Setembro de 1!l 17 

Vieira Presidente 
João C. Pacheco Secretario 

BOA COMPU S1f. M ｮｾ  ｬ＠ Faus!ln. da R.chl 
Ht'sieh'nt em l....hà-(irantle 

P"rnulIlhuco 
Curad\.1 l' 1111 o EU.dt' ele No

ＧＱＱｦＱｾ ｬ ｲｲｴ＠ do Phurmaceu tico Cbi
lIlico Joflo ua ｾｩｨｬｬ＠ Silveira. 

I 
No lugar hio Pequeno deste municipio, 

vende-se um sitio com casa de morada, en-

! 
genho de fo.brico.r farinha, bom posto pornal 
bem grande, e maIs um terreno com 21 ｢ｲ｡ｾ＠

-EID'1AES 

Faço saber que por este cart01'io 
pret ende·se ca ar Jo,é Luiz Cae· 
tano deOI;"eira e D Maria Caroli
na de Jesus. O contrahente tem 31 
anno-. solteiro, domiciliado e rezi · 
dente nes te Districto. rilho Llo fina. 
do r,ui z Caetano de Oliveira e D. 
Maria Zimmerman I rezideate neste 
Distrlcto; e a contrahente tem 26 
annos, solteira. domiciliada e rezi
dente neste Districto. nO lagar Rio 
do Meio, filha legil1ma do fi nado 
Jose Vendncio da Rocba e de D. 
Carolina Victoria de Jesu., domici
hada neste DIstTlctO. 

Aprezentaram os documentos exi · 

ças de fundo com 5 00 de frente pegado o 
mesmo sitio . Quem pretender comprar de
rija-se ao seu proprietario. 

Clemente loaquim Linhares. 

ELIXIR DE NOGUEIRA « 

'" Cur. I 
... 

p.. 
Latejamento das ar· 

O 
terias do pe!'ico,;o. "O 

lnflammaçOts do ute-
'r. 

'o . o> 
Corrimento dos ouvi· Ｎ ｾ＠

dos. ::õ 
Rheumatlsmo em ge- :> o.. 

ral. (lJ 

Manchas da ｰ･ｾ＠ IX< 
le . 

CU 
AffecçCies do 

figa do. '" o> 
DGres no pel- . .: 

to . o> 
Tumores no. bD 

C 
O!lSOS. ... 

Cancro. ve- O 
nercOs . ｾ＠

Gonorrhhs. '" o> 
Carbunculos. '0:; -

N 
ha mais Maletas, Febres, 
intermitente0 ou Sezões 

Flstulas. 
Espinhas. 
Rachitlsmo. 
Flor •• bran-

cu. 
Ulcerll. 
Tumores. 
Sarnas. 

o> 
9 
"-
o> 
ｾ＠s: 
aJ 

" Ir 

Crystu . o> 
"O Escrophulu. .s Darthroa. 

Boubas. e Soubona. 
e, fl •• I ...... eu 
tod •• U m0- eu 

<D 
leotlu pro- ois 
Yalleatel do .. .... ... ", .. C 

8 
&UnDE DEPOUT\1I 18 SIBilE s:I 

ｾ＠

1 amando as afamadas Pílulas do pharmaceutico I 
Heitor Liberato Marca R eg istrada «HEITOR. 

Garante.M à cura completa em poucos I 
dias rezando conforme a receita junta I 

lTAjAHY ｲｩ［Ｚ［Ｚ［ｩｴｾ･＠ ｾｾｩｴｾｾ ､ｾｾ｢ ［ Ｚｾ･ｾｯ［ＺＬ ＺｯｌＺｕｾｾ＠ ｊ Ｚ［ＧｾＺＮ｣ｾ ｾ＠ S. CATHARINAI 
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