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o Primeiro Anno do e estendendo a generosa sym. A 'qu~ll~s que com o leu puai. 
patbia, que o publico, qu~ nos aca· a:ismo f~rr~nho julcavam que ene 
lhe e prateje desde que lur!rilnos jortJ~1 teria "ida eph~m.ra, o .eu 

Fas •• je um aano que pela pri. nos tem dispensa.", nlio se liwi- primeiro anniyersario é a pro"a ia. 
Ulcira "ez appareceu u ta rollJa. E' tanjo elld ao re~tricto meio ollde coocussa fie que com 09 exforços de 
UIU pcriOJCl de u:i'lencill bem curo ~' o nono prillcipa.1 campo de acç10 algu", e a 1I0a "ontaJe da collecti~i. 
tOi mas, parll obe~.uro jorual d"! mas já .iodo d~ fora e eorolta mui. dilde,tudo é p05siwel. 
UIDa pequeoa villa COlIJO ~ esta, jà tas veZC$ em conceitos d~ tamanha Cí'mo humilde orglo do Partido 
h~O dClnonstra ~ue não lhe faltam geotilua q"~ per li constituem um H~pul>licarto Catharinense, cO In. 
elementos de vid:4, e que S~ pode deI justos galArdões que a nosn transigenteo ha ma. tido, lia aua 
I r confiança ne fucluro. pequenerpossa aspirar. Entretanto traj~ctoria, a mesma co~ducta po. 

Com satiifaçj,o intima r~coDhe. somos os prtmeiros a r~coohecer titica, pr~.tigiandQ e obdecellde.a 
"~mos Que .0 IntlaD igente.~ nes. ,uanto ha de reaero.idolde ne"e orienta;io dos chefea daquelle Par.
~c espaço de tempo d~l:orrido des- acolhimento que o Plllllico nClS ttm ti~o. 
de seu apparecimeoto até boje, se dispensado, porque muito falta aia· Como folll;a I:'enuinamelóte bra. 
<1:10 loi eotre a "alorosa falange de da pua que ,,0 htransigedte o rc· %ileira procurou sempre rle"ar a 
seus confrades cathuin.~nse9 um alise o itleal quo: temos elll .lir:.. nossa dignid;ode de aaç:l.o civilizada 
periodico fulgur .. t., toda.ia- e IS. E quanto maiores o, auxiliol qu~ exprobando os actos daquelles pai. 
to constitue pua nos conforto C' lormos obtendo, a bem do .osso I~!I que, como a Allemanha, fenralD 
Incentivo assãs C'randes-n~o tem jornal, taato mais :unj>lameote la· a ooss .. soberalliJ.. 
si ·lo um jornal int~irament.: inu. tisfaremos a . iucessa~te upira~ão Em ~u... columnas. lIuaca se ani. 
til, sobre tudo para este lllgu 00'1 que .nol domllla, .de.lrmos ~cmp~e o.holl a cillumni.l e jamai. foi m •• 
d~, duas Tezes por mu v6 dle a I realiza0 do um.. Innl"teaupla. erle hodrada a reputil~l\o de quelD....q"tf 
lus da ;:ublicidade. Propri;a Ha de \JIe1hora~eolos em prol de nOI' que s~j;a. 
a occasião pua historiar·mos tudo lO obscuro Jornal. I Pede, poi" com alti,.e., exclamar 
o uauto, com luccta o, baTemos _.. '.85 • __ Vioi, vidi. e .icL 
feito e trabalhado pelo progresso CawbcrlU', 15-2-'18 
de nossa terra principalnnDte pe
lo btm de nosso querido MIIDici
pio. 

SAUDANDO 
Achamos, pnrélll, que ficaria me· Completa hoje o seu primdro ano 

Illor a nossa Ulodeslla calar, e as · ni .. enario. cO lntran.igenle •. Se 
~i IU o folZ~:nos, mas confiamos que use periodico lançar 11m olhar re
R a roeworia reconhecida de cada lrospectivo par;a o pasudi>, verá, 

Agav~ 

Salve 15--2 --918 
Çaotboriuen~~. um lugarziaho ha COIU or&,ulbo, que lIão se ~futou Completa hoje o seu primeiro 

pe41ueoo cIo-r cser .. ado para o seu joroal que, uma só linlla do prog.amma traça· ôlllno de eltist~.ciil o 
mais de um.. vez, e squecenco in· I do /fuando em publico se apre~en- traosiceateo. 
ter~sse pessoaes, se tem hatido pe· tou. Folha que Y.m se batendo ales. 
lo bem publico e pelo progresso do Creallo especialmente para com- de leu p"weiro numero, pelo ca-
do pilftido . b l t er as ideas de ôllguns fllho1 d~s· crandecimento da Urra que lhe "io 

E de outro mC'do oão podia acon· te torllo, q"e tralJ"lhavam pelo d~. na cer, mostra.,do sempre ptlas 
tecer, compendrados ~inceram~Dte sapparecimeolo de Cambollu'. co· 8ua. columoat, as imprescindiveis 
co mo Icmpre fomos d~ que a imo mo municipio ~Uo.omo e organi. necessidades para e :le.envo!,.imell
preou, ante~ de ser UIU ganha ·p1l.0 :ndll, querendo rebaixal·o á cath~· to do l\lunicipio de Camboriu', que 
., UM meio de \·ida para aquelles garia de districto c escravinl·o á hHD na hi.toria Republic;ana um 
que o'ella labutam. e um ,.erdadei· tutela de outro muoicip io, I: coru Ilogar d~ destaque aI> lado dos s~us 
10 posto de ucrifici03 e ao we~· justa utisfação e jubilo que ~1l~ irruãos que bem oul,~ratr, abraçar 
.);0 tempo o maia au:.uslo e no- cí'nlempla hoje a sua acção e revê I edta forma d~ G Ol n:o, em bea 
bllttante dos sacerdocios . com prazer os tropheu J da sua vi· hora emplall!ado em nono Bruil, 

Feli t mente, no p rimeiro e-tadio ctoria, Y~odo cahida por terra e, plantando neate dia o primeiro 
de no 53 mod es t íssima ~xi6teocia aquelllU ideu inopportunas. marco "a ucabroza seuda de sua 
joroali,tica, ao voltar-mos os olhos • i outrol beneficios 010 tiyesse ~ltistencia, conquilla uma corôa de 
"ara o caminho I-crcorrit1o, os mo· I truido á Camboriu', use leria uf · 10U'01, que bem a mere~e. porque, 
tiyos que temo. para sali.fa~10 ~ \ firient~ para a lua bencwerencia e quem como nos conhece a luta que 
lon tentamento s10 alruus e OI que para contiauar a exigir do publico se vem tra"ando para a sua lIIanu
podia haver p:lra OI desa .imo~, não o seu aUllilio e amparo como até teoção, os obsta~ulos e as diffi. 
II OS recordamo~ ag'ora te eXiste. aqui, afim de sempre e cada vu I culdad~s que se vtm vencendo a 

SUccCSSi"amen. to: a Iloua tir rem maí., batalhar pelo pr0e-resso e de., cada momento, já pelo meio aca· 
tera "indo crescendo. Icnyolvimcnto do torr~o em que ohado em q .. t "ive e ji pela actual 

C4ldol dia ,cotl\oQO. Ir·,. firman· ,.io a laa da publicidade. alta do material, b:m pode ualiar 
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a lati~r.çb que corre no intimo 
dOI que trabalham nesta Casa. 

M:lnter,sé: um jornal, embora pe· 
queno, n:l epoca actual, não é cai· 
u muito facil; e o .Intransigente» 
com o favor de seu assignantes. 
enfreatará cata crize negra, e feli, 
e altaoeiro brilhará com seus con· 
frades, na imprenu Catharinense. 

E por esta tllo auspecioza data, 
aprueot" ao ~pa digtlo director, 
collabora lore', gereote e pessoal 
typo&,raphico, as minhas inceras 
felicitaçOes, fa.zendo yotos para que 
o 4Intransigentc:o, possa muitas ve· 
zel galgar o dia d hoje. 

Cam!loriu 
r. Vieira 

• tSi5 . 

INTRANSlGENTE 

Do .. a representaçl0, que veio espe· 
cialmente visitar o teu velho ami· 
go e DOISO c~efe Snr. Cel. BeD' 
Jamin Vieira. 

ua Eu. seguie hontem p3ra o 
Rio, DO npor Sirio, aquem due· 
jamos feli, .. iagem e muitas feli
<"idades. 

Deu·nos tambem o prner de sua 
u ita o D0150 amigo Eugenio Moller 
Fi!ho ,que veio em companhia de seu 
bom pae,o Srn.Cel. Eugenio Muller. 

Slo tanta. as provas de aHicto 
e con;õideração que temos recebido 
até hoje do anaiv.!rsario do nosso 
joraal, que QO' no proximo Dume' 
rr é que podemos com prazer dar 
publicidade. 

No dia 7 do corrente, tm com. 
panhia de sua Exma. familia, cb '. 
gou de Florianopolis, o 2' sargen. 
to Corneteiro, reformado sur. Jo. 
dO Fr3ncisco Ferreira, qu~ vem 
orgolniS3r uma banda de cornetas 
para o Tiro 406, desta viUa. Com. 
primtotamos. 

Os ultimns temporaes havido. , 
tem prejudicado muito a viação 
geral deste Municipio e a lavoura. 

Ao.O Intr-dD igente, li pela 
au piciO! data de hoje o Ore
mio d F1ore3: 

No eatrctanto desde j" .0 In. 
Iii tran.igente» muito penborado agra· 
~ dece ao seus dignos leitores. 

No dia 7 do correste, passou por 
!tajahy, em transito para o Rio de 

Nos bailes que o 4Club 12 de 
Ae-0s1o. c ·Concordia. de Floria. 
nopolis. orrereceram DOS dia!\ de 
carnaval, foran; por um grupo de 
gentis aeDhorita., represeatado9 os 
or&,Aos da Impr~nsa Catharinense, 
sendo a nossa modesta folha repre. 
sentadit pela rraciola senborita Zi. 
ca Santos, a quem ~presentamos 
os nossos agradecimentos. 

Cum '"d rimenta 
Eyelin > Vieira 

Ly:1ia Pc ~ eira 
Marilia P > checo 
Maria Re to ello 

Dolnr ~ s i1n 
Joan Z ita Pache('o 

Erotbide aJ Perei ra 
Maria Bor O u de Carmo 

Carmelita ~ ebello 
Juditb Bit! t:=:l ncourt 
Maria Ray;:::: undo Vieira 

Dorval ..... na Pereira 
Maria J C sé Pereira 

Benta O os Santos 
lIIumin > ta Pereira 

Amelia Ana ~ tacio Pereira 
Neu '>j rides i1n 

Clara t-< inhares 
Maria R O la Rebello 

Maria Lu ~ a Pereira 
Zc:zé P ~ reira 

Maria ]ustina rn ouu 

----·~~--~ã~.~l __ --~.· ____ 

GAZE TI LHA 

Janeiro, o nosso eminente cbefe e Regressou á Floriaoopolis, o nos
Amigo, Geaeral Lauro Muller'i so digno amigo Snr. Manoel R .... 
S~nador da Republica. I mos J. Reis, professor ambulante 

Em sua companhia passou .eu do ministerio da Agricultura. Mui. 
digno filho e n0510 sympathico ' to brne S. S. regressará a es.te !.fu. 
Amigo Dr. Ant9nio Pedro de An. nicipio para continuar aos ensina. 
drade Mul ler. Feliz viagem é o que mentos do pIa0 tio de lumol, algo. 
alm ejamos. d~o e mamona, que grandes resul. 

O Snr. Cel. Benjamin Vieira, 
Pr esi dente da j unt:! do aE.ta men. 
to militar, hontem recebeu a lista 
dOI 19 sorteados de Camboriu'. Por 
follta de espaço 50' no proximo ou. 

I mero daremos os nomes dos rde· 
I ridos sorteados. 

· Na eleiç;;'o de 1' . de Março, pro. 
lumo. ~erlo votados neste Munici. 

tados tem obtido com a pratica que 
possue esse distiocto professnr. 

~ecebemos e muito agra1ecemo!l 
o Importante Relatorio que em Ma. 
io do anno "as~ .. do, apresentou ao 
~onselho Manicipal de Itajaby, o 
tllustre sr. Coronel Marcos KOllder 
~igno Superintendente: daquell~ 
Important!' Municipio. 

pio os segui~IlS candidatos:. .Tambem do sr. Coronel Benja. 
Para Presidente da Repubhca mln de Souza Vieira recebemos o 

Dr. Franci.co de Paula Rodrigues ' seu bem elab orado r~latorio da sua 
Alves, para Vice·Presidente Dr. gestlo no anno de Hlf7 como Suo 
Delfim Moreira da Costa Ribeiro. perintendeot~ deste MU;icipio, que 

• Para ~enador, Coronel Vidal Jo · em extremo muito agradecemos. 
se de 011 veira Ramos. 
· Para Deputados , Dr. Abdon Bap. 

lista, C oroneis I!:ugenio Luiz ~ul. 
ler e: Aotonio Pereira da Silva Oli . 

No dia 8 do corrente completou .eira. 
!J6 anDaS de preciosa exi.tencia De:sde já cantamos que o brioso 
o nos o querido Director e acatado eleitorado de Camboriu', veoha 
cllcfe Snr. C 1. Benjamin Vieira, unanimeme:nte: luffragar os nomes 

Na aoite de Segunda.feira pago 
-ada 11 ,do correote, realisou.se 
• umptuoso baile no saUo da Su. 
perintendencia Municipal a elle 
compareceram o que Camboriu' tem 
de, mal. distincto; prolongando.se 
ate as 4 horas da manhã. 

recebendo a. S. durante aquelle dial de .!:io dignos Cidad()es e 
os cumprimentos e felicitações de eminentes Chefes . 
• eus dedicados amigos. 

nonos _ I Ta m bem na Terça.feira • 2 do 
correcte, percorreu as rual da vil . 

40 Intransigent.,» sente· e oro 
gulhoso em podu tamb~m apre.en· 
tar OI cumprimentos de felicidades 
ao distincto chefe, fazendo votos 
para que le dilate por muitas ve· 
lU aquella data. 

CEL. EUGENIO IUllER 
Esteve hontem Deste Villao EImo. 

SDr. Coronel ElIgeaio Muller, De. 
P'ltado Federal e tlcolhido para 

O No~so Amigo Querino ]os~lla, um ruido~o 4]eeé Pereir .. 
Barnardlno, contractou casamento bastante animado. 
com a gentil Sinhorita Maria An
brosia da Silva, filba do Inr. Pe. 
dro Marcello. ParabeDs. 

Deu·nos o pruer de aua honro. 
sa vi~ita,o Exmo. sr.Dr.Erico Tor. 
rea, integro Juiz de Direito .te Ti. 
juca ,S.S. ve io em compaohia do Snr. 
JoIo Scheffer,negociante em Brus. 
que. Ae-radecemol.o~. 

.E.steve ne~ta villa, o nono pa. 
tnclo, Hennque Francisco BerDar. 
dino, soldado .. oluntario do 15' ba. 
t~l?liO de iafotnteria, Que veio em 
visita a sua familia. 

Vlsitou.oo~ o nosso bom amigo 
Ca~itãC' Dimas Calnpos, ad,og-ado: 
resldeote em Itapculi. 

, 

• 
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INTRANBIO ENTE 

PIORE IERIIIDES 'ARCES "ariu "ele", OI mais eathaliulicol .i .. lo Eaecutiwa e' Repreleatl. 
e proloag'adol applaalol. çlo Federal, com audleaeia 4e to-

No dia 8 do corrente, uteye ael' Concluio o leu bellissimo di~cllr. dOI oa membro. do Conselho Suo 
t. viII., o Rv'" Padre Garcez, "i· so justificando ama moçlo em 'IlIe perior, denodo a escolba realiaar. 
gario de ltajahy e Camboriu' que o Conselho manifulu·se an iminen· se no mu de Junho. Posta em 
veio celebrar varios aclo, Religio. te estadisla .enhor Dr. L~"ro MuI· discu.slo e a voto. foi IIna.imen· 
sos e ao mesmo lempo convocou leI a sua mais inteira .olidariedad.:, le approvada. 
uma reuni~o das principael pe~so· exlernando igualmente a honra e Apói, o Snr. Dr. Lauro arra. 
"s desla villa, para se dar umól> o prazer que sentia ao vel·o pre·1 decendo o comparecimento do. coa· 
boa diracção a aos~o Iarreja, que ,idindo aquella reuaito, apó, qua'l veacioaistas, eacerrou os trabalbol. 
OI "ddre~ B.'ches, deixaram cm com· ai um lustro de afasta:nento do con· 
pleto abandono e qU.ili entregue vivio a05 seus correl:gionarios e\ D' .0 Eltado. 
aos morse!:,os e ratos de Igreja I amigos. F ui por ulre acc!am .. ç~el 
S. R.,"" nomeou provisoriamente delirante. qlle o senbor Dr. Arlbur ,- QSI. • 

lItê nomeação eff~ctiva do Ex'" Snr' Costa fiaalizou o seu magnifico Dr. Bonifacio Ferreira de Cana-
B ispo Diocesano, o nossO amigo discurso. lho, direclor da .Saude Publica. 
J050 CbyS '13tulllO P.cb eco, T~e· Após, fallou O lenltor Dr. Lauro Ido Eslado e tio Hospital de Santa 
.oureiro, Alltonio Mdria de Sousa, \Iuller manitestanjo o seu reco- . Cua de Misericordia, etc. 
Herminio lrioêo Vieira e Manoel abecimento pela prova de I~alrlade Attesto que tenbo empregado lia 
Fdicio d" Si lva, fabri~uliro~, a~ sempre recebidas d, s seuscorre llgi". minba clinica civil e bospitalar o 
Exmu. Saras. D. Maria Ambrozia narios, a.quea:, dis .. , muito dev!.· .F.LIXIR DE NOGUEIRA-, pre· 
Gareia Vieira, Maria Hilena Ber· Jo que tem sido r do que~. parado de invenção do Pbarmaceu· 
fiardes e Clarinda Bittencourl, Ze· Em palavras repassada. de s'u· ti.:o João da Silva Silveira, obteado 
lodoras, Valentia Eduardo, SOl' da de recordou a su .. iaCaneia em 1 sempre maravilbosos resultados em 
chisl'ÚO e Joaquilll de Lima Maga- Itajahy, onde nasceu, remernoraauo t odos os casos em que seja preciso 
Ihães, Capelão. Louv:l.mos os gran. depois toda sua vida pu!>lica, des· ngenerar o saugue, qualquff que 
des serviços que o R.mo. Snr. Pa. de os tempos da ACodemia e das seja a idad~ ou s"xo. Por luas ex· 
dre Garcez, vem prest ... ndo a Pa· lutas pela A bolição,até os tempos a· cellentes qualidades :ornei·me um 
rochia com sles e outros aclos. Po· ctuaes, em que aiada c"ntiaua Ciél 18 dOi seu. maiores propagandistas. 
demos garantir seUl errar que. com idcias democraticas que lhe con· Tberesina 5 de Março de 1~14 
" 10 vigario dos predicados do R_mo. cluiam o. cerebro e o. coração na Dr. BO/tifaGiu Ferreira Caroalho 
Padre Garcez, a Religião Catboli. epClca feltz da sua mOCIdade. . .........................•... 
ca em Camboriu', terà .um in. Vollando a tratar dôl lUoçl0 o I 
cremeLlo adejar·se; pena e que es· Dr. Laur'l ~uller afIirmou que cI · 
se vIrtuoso vigario, não. sej! ef~e'lla não exprimia mas que aq"ella 
clivo na Parocbia, e mUItos ,:,omlll.' admiraçào que se dia que o arlista 
I:0s e dias Santificad " s, fIcamos tem pela sua propria ob . a; mas qu~ 
privados Jas missas convcnluaes, não se illudia, pois ninguem o co· 
islo porqu ~ S. RVOIa. n~m sempre nbeciamelbor que elle mesmo; mai/ 
nos poderà atte!lder visto ter a seu tinha a esperan~. de ' que apos· 
corgo as Parocbias de llajaby e teri1ade pondo um meio term" en.\ 
Penha. .. tn: os insultos e as aggres~õos que 

.0 Intr:ln~igenle- como slntlnel· tem sQffridJ e os louvo(e, com que 
la avançada do progres,o quer Ci'

l 
tem sido honraão, ha de por f<Jf· 

vel e quer esperitual de Camboriu', ça julg'l·o com ju~tiça. Rdteran· 
felicila e agradece o Rvmo. Saro do os seus agradecimentos aos cor· 
Padre Beruardes Garce,. religionarios, o eDliucnte patricio 

________ • t ?rminou o seu longo e belli3simo 
discurso solicitando que não fo;se 

P. R. CATHARINENSE votada a moção: De pé toda a ,,~. 
R.unllo do di. 3' de Janeiro sistencia fez·lbe uma longa e ~i· 

Sob aptesidencia de seu emiu~n· \ brante ovação. Cessados que fo· 
t. chefe snr. General Dr. Lauro raIO os applausos o Snr. Dr. Láu. 
Muller recniu.'se no di.\ 3Ide Janei.! ro Mullcc, annunciou que. se ia 
10 proximo fIndo. proceder a escolha dos candlda~os 

O Conselho Superior do Partido para os ca rgos de Senador e De· 
Repu~icano Catbarinease. pulados Fedetaes por Santa Catba: 

Antes de abrir a sessão, o seu illus. rina. Arrecadadas as cedulas, fOI 
trado rresident.e diuertou longa- pr~clamado por entre palmas o se· 
mente sobre os fina della. gUlote resul tado: 

Depoill de. fallarem varios m~m- Pata Se1tudor Cel. Vidal Ra. 
bro~ do partido, I?go Cm ~egalda Imos, Para Deputados: Dr. Ab. 
pedIU a pa.lavra o Illuslrado Dr.'Ar· \dOn Baptista, Cel. Pereira, Cel. 
lhur FerreIra da Costa talentoso De- Eugenio Jliil/er e Dr. Celso Buy. 
putado ao Coall"resso Je . re~rllesen. ' 1IIa. 
tante da Comarca de 010" e na \ 
(!:oaYeaçlo. . . O. $nr CeI. Pereira de Oli.,eira: 

O di,tlnto e sympatbico ,alnclo, pedllldo a palavra, .• ubmctteu. a 
num magllifico e vibra ate discuf$o, ~pp.rova~ão do. Parlulo a ngulote 
todoll elle em IiDguagem impeccanl Indlcaçiio: IndICO que a escolha dos 
e e:evada, te("cu em torno da índi.' candidat?s ao cugo de Go"eraa· 
vidualidade politic. de Lauro Mull~r dor <!. V!ce .Go.vernador, ~o !ucturo 
os maie jUlto e merecidoe concel' 'luatuealo, leJa commet.lda' Me· 
toe, arrancando da aui.teada,por . Ia da prenDte A •• elllbleta, 'com-

~ .. 
• ..." .. 

• 

S~r. IlII .. 1 Fn,~ .... lIt3J 
)lesidcnto. cm l..há,-Granol.e 

PornarulJo"o 
Cumo com o Elu:~ IÜ N~ 

,..irtJ do Phnrmuceulico Chl
mico Joio d .. S i),,, SilveirL 

Ao aouo Dereclcr o CIIIIO. sr. dr. 
Chefe de Prlicia derigiu a'seguiate 
circular: que, com muito pruer o 
nosso jornal cumprirá aa ordea. a 
bem dOI intrressea de nona Patria: 

111100. Sr. Directtlr do jorDal "Ja. 
trlasi,e. le •. 

-CIlDboriu' -

Para 011 devidos fin., traalcre9'O 
abailoo, o officio que recebi do ar. 
dr. Secretario Geral:- Secretar.a 
Geral. 1101 N egoclos do Estado.
Floriacopolis,28 de Jaaeiro de 1'18. 
N ·. 180.-Sr. Dt. Chefe de Poli-

• 
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INTRANSIG ENTE 

ela. -A fi. de sati,luer • um pe., Cua de barlleiro: 
.tido do sr. Mioiltro do E terior. Dita yeudenúo perfuDlaria 
detumiaae ao jorous de t~ ('api. e artiros para f"mantes 
tal e a todo do interior do K t~. Cau de alf~iate. seleiro. 
&lo, que alo publiqu m uotici" de relojoei ro, tamanqueiro, 
entr~du ou ~h:d de ya n de m~rcenelfo latceiro 
euura aaciooa~ ou das lIl~r iohu. O atista, domicili~do 
alliadu, em qu I uer porto da Dito, ombulante 
co t uacioaa . -Crmo em tem. ' Fabrica de lnbldas t. pui
po de guerril, tod" e qu~lquc r in.' tuns~ ou Cormeo! d 5 

iorm~yão ohr a pre ença Je na· Fa uric:. de Cai - - . 
,io da Armada bra ileira ou o.) Retuti.Ia, domiciliado 

lIiados em a o'~osptHto, pode coo' · Dito, ambulant 
tituir precio a indicação para o F ~blica d~ fog ,) 
laimigo, o GO"frtlO e per:} que to· E tal~iro} de CO!l-truc,Zto 
da a ilD;:reo a (,b eue cuidado .. . Ca a vendendo produ etos 
mente essa problbiç 0.- 'ordeae' pbarw3.:euticos 
'audaçOu.-(A ig.) Fui 'io .ldu· Pbarn;acla: 
cei. Abertur 

Apro eito o co.ej opara .pre~en· C ot:Duação 
lar·yo os meu, protesto de ~tim Casa q e vender pr para· 
e coa id eraçin. dos de trij!'o 

SauJe ~raterciJ"Je. 
P"dari" ou (abri o de '1ui. 
tand~: 
. ,~ ~éde da \' illa 

João da ih:a Al úl'Íro ' FjJho Fora da da séd~ 

..... -....,.-~.-- \'endeuuo e>ulre> :Htigos, 
como ~j .. w: Itn6uiça L::· 
cba, mólQt:-ig~. ovo .. etc, 

p'garà ma'~ lei N. 114 
• 

Por tabolelro de dú~es ou 
bonboo : 
Por iluno 

De lá Jc Dez'ubrJ d· lG17. Por dia . 

(Conlilllwçã:JJ 

TABELLA A 

Sobre C:1O açai:nauo Ou dI" 
t.:lgenbo de ~ rr .. trau CI

ra, m'lv iJ., a agua: 
A bertu ra 
C .• otillu.tlj ão 

PilSTO DE INDU3TRII E 
PROFISsio 

Dito mov ido a vopor: 
A butura 
COl1ti"ua.;ão 

Açougu~: 

Por ao ao 
Por seme51 e 
Botequim .,olao te 
Dito proyisorJo. por dia 
Cua de p I" (bo pe ui .. ) 
Hotel (.eodendo bel.oida 
Ca a que forDec r cCUliJa 
a pen looi ta ou viaj~Dte 

Cala DE NEGOCIO: 
Abertura, em 1- ordem 

Dita, c 2' c 

üita, « 3' c 

Coatinuaçll.o,. l' • 

. En eDbo de "tlM arro_ e 
4:'~OO I c.fe, mo.idu a ; 5 u; : 
2~~ .5f)0 Ao rt!lra até 20 mãos 
2/)~OCiO I Dit., • 16 • 

.5 OO· )ICc.r. l lu ua~do , por mão 
5' J rOI cd,cador a vapor, por 

j(j tlO J I u w • • • - • - .• 
IMo, por ", :ma ••. 

2:$Of.)I T~Phona~ . " .. 
AlaOlb!q ues, veDU~l1d) :1 

2'::0 00 varejo 
200~ CO Por cab ''Óil de anltDal ,' <l' 
l r.o O(IU ccum 

(,IJ OOO ' Idem d" ~uino . 

10$' 00 

20 000 

2tl'000 
-4( 000 

~O$I\OO 
; ,11$0<,0 
40'000 
10'01)0 
;)0$000 
20$000 

25 000 

1')t1~000 

30,000 

Empreiteiro d. obras muni. 
cipus. 10 0/0 lobre o valor 
dOI contracto, 

laria.: 
Abertura . • 
Coo.i'lllação: 
E.n 1! orúem, labriraurJo 

IO\l~a~ , t Ih." ~ tijulo 
Em 2' orJeUl f brJc~,t1lo 
~Ó telhas e IIjolos 
F .. bricil de IOll~a d' barro 
Por mbarcaçAo que v .. re· 

jar qual~u~r genelo 00' 
rios e porto. 11,. muni. 
cil'io, pagará I'0r barca· 
ca 

De hi"te ou lanchão 
Do: I"ocha ou caJlO" 

Jo 010 

ó,$U(l() 

4u·_ 0('1' 

-!,:!>uu (t 

10'001) - I 
((''ol1ti1l2' a) 

A '~U~CIO "' -

1 :2$.100 I 
6$000 

20$0)00 

6~0"O I 
1:'0001 
4' O ' 

1 nf '00 I 
5(1 ' OuO 

15 $000 
IlO.;OOO 

I 
I OO~OOO ' 
8u.000 
2~00o 

I 
60Sooo 
2<> 0('0 
10 ... 000 

I 
2$000 
l$ooo i 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
c. ••• • 

llttjamtato ctn ..... 
tetlu do pt «(o . 

I.fllmnl lc;(i~. do "t .. 
ro. 

COHirn .. to do. ou,," .
do, . 

~heum.tfsmo fOI p-
tal . • 
Mancha. da p.~ 

I •. 
Af1tcc;OtI do 

U,.do. 
Dottl ao ,el

to . 
TUl10ru e •• 

0 5.01.. 
eaDCrOI ••• 

auto,. 
Gonorrhlu. 
Car'unC\llol. 
fitttsl.,. 
Espil'lha 
R,chltilrno. 
floru bra,,-

til . 
Uleun. 
'rU.,ores. 
Sarnll. 
Cry~t ... 
~6~rophU'lIS. 
OlrthroJ . 
Boubu. 
RoubO"', 
r,flna'~t •• 
l04a. ai mo
lm t .. pt'o
.nleetee •• 

".'.1'. 
&Um Itnunn II unm 

Dita, • 2' • 
Dita, c:l" 

50$000 _____________________________________ _ 

-40' 00 1 -------
Casa qlle vender b~bida 
addilivo ao seu cOUlmercio: 

Em l' ordem, ma l ~ 
c ~. c c 

4: 3- c • 

Casa, especialmCDte d~ be· 
bida. e molbad01 

Caza de quitaoda • 
Cua de ferreiro: 
Â bertura, em l' ordem 

Dita c 2' c 
çontçlio., cm l' • 

Dita, c 2' • 
Ca a de aapateiro: 

de l' ordelD 
dt 2' • 

20~00(1 

1.5$000 I Á 

... 
10$0 ,0 ...................... .. 

ha mais Maletas, Febres, 
intermitenfe3 ou Sezões 

60 000 
40~000 

•• .o ... .o ... .o ....... .o ............... . 

l omando as afamadas Pílula do phG111laceutico 

Heitor Liherato Marca Registrada .HEITOR. 
000 

50$000 
:>O "00 
40,000 Garante_ à cura completa em pOUOO8 

30$000 
20$()()0 ITAJAHY 

d:dS rez:mdo conforme a receita junta 
Vende· •• em todo. o. nerocioe • na pharw 
aRAZIL @ Hellor Liber.", • rua Lauro Mllller D' ao S. CATHARINA 

, . 
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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