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13 O E MA I O JURAMENTO DA BANDEIRA FESTAS 

EM FlORIANOPOllS E ITAJAHY 
OS CONSCRlPTOS DE CAMBORIÚ 

e destilar.m em freote aos sortfado 
ofta.ceodo a c_da um uma flor com 
qu P enfeitaram as carabinas. 

Depois ､ｾ＠ ai rum." evoluções mi-
litares, rrgrs"s .r am o, cooscripto,; 

Realizaram-se 00 dia 3 do cor-
LEI AUREA 

o , Ｇｾｲ･ｾｴ･＠ mez, dia con,a, grado Í> de,- ao quartel. BraSil commemorou, a 1., do C'. , , coberta d. oossa querida natria, ambnrlU , que tem no 14 ba-
corre0 te o trig-ess'mo ｡ｾｮｬｶｴｲｳ｡ ﾷ＠ t ' Ih f 
rio de um:. das' suas mais impor- as solemoidades ';0 Juramento da t'a ão lfl ｪｏｖｴｯｾ＠ filhos, que oram 

, Bandeira, por parte dos ,orteados sorttlldos, eote,se jubilozo_ por 
tantes . lei., a Lei Aurea, que I fI incorpor.no. ao 1&0 batalbão ,m vt -os grnu exos, ,com ama0 _es-
ｦｾｺ＠ desapparecer da sua orl{a-, d d Ih 
ni'acão a baixa, Infamante e vexa. Florianopolis e 14° batalhâo acan· I t(nul a para o aUfl ver e pavl ao. 

, . jurdr ､･ｦｾｮ､ＮｬﾷｯＮ＠ embora com sa-
tMia instituição do captiveiro e tonado em ,ltaphy: , creflcio de ,ua rr.:lpna vida, iml-
transformou radical mente as suas Em ｆｬｯｲＱ ｾｮｯｾ ｯｬｬＢ Ｌ＠ reve,tlram·<e t:lnJo. si nece ｾ｡ｲｲｯ＠ for, os cxem
condições politicas ; ecooomicas e de ･ｸｴｲ｡ｯｲｾｬｮ｡ｲｲｯ＠ brrlhantlsmo e .. • I'los ｊｾ＠ abnegado ｰｾｴｲｴｃｉＰＸＬ＠ como 
sociaps. sas ｳｯｬ･ｭｮｾ､｡､･＠ . cO,mparec,endo as Franci sco Camerino. o destemIdo 

Essa lei repre<enta para nós bra· altas,autortdade. CIVI ,ecl.Slastrca<, voluolariC' na guerra do Paraguay 
zileiros o trabalho insano, a cam· e IDlhlans ,e, grande numero de que ferido ｭｯｲｴ｡ｬｭｾｮｴ･＠ ao traos . 
I'anha ｡ｳｾｩ､ｵ｡＠ e a tenacidade valo· ･ｾｭ｡ｳＮ＠ ｦ｡ｾ､ｬ｡ Ｌ ｳ＠ e a E-cola ,te Ｂｾｲ･ＬＬＭ I'"r uma trincheira ini"lga e co' 
rosa,na imprensa ou na tribuna, de dlHS mannhelros, o Cor,P0 ､ｾ＠ gu; ohccendo approximar .se .l tre a mor-
11m grupo de benemeritos brazlleiro', ｲ｡ｮｾ＠ Gymoaslc Catharl.JeDse e o f> te, balbuciou: 
entre o quaes se destacavam, pela Re1rlmento . 
sua extraordlnaria dedicação li sa no Co m pa l;,vras repassadas do mai" 
ta cau •• da abolição, os nomes de genuino patri'llismo e allusiva. ao 
Visconde do Rio Braoco, Barão de oclo f .. l1aralll os exmos sr •. ,·el. AI , 
Cotcl{i pe, Joaquim N o buco. João ｢ｵｾｵ･ｲｱｵ･＠ lJello com te. da gu.roi. , 
Alfredo e José do Patrocinio qu e ção e O. Joaljulm IJlspO Oloce-l 
não ｳ｡ｴｩｾＱ･ｩｴｯｳ＠ de terem apertado sano. 
em circulos de ferro as raizes ､ｾｳﾷ＠ FIndo O jurameoto de-filaram 33 

<a odioza ín,tituição, com" e1abo· forças e recolheram se ao ｱｵ｡ｲｴｾＱ＠

ｲ｡ｾ￣ｯ＠ e execução das leis prohi- onde foi offerecido aos guapos 
bindo o trafi co africano e de ven· sorteados lauto jantar. 
tre liv(e, que indubitavelmente fa- Em Itajahy, não ioram meo n, 

.-Ou morre o homeru na lida, 
Fdiz coberto ､ｾ＠ /[Ior a; 
011 .urge o homem com vida, 
t-Iostrandó em cada ferida, 
O hymllo de uma victona • 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＮＭＭＭＶｑＵｾＭＭＮＭｾＭＭＭＭＭ

GAZETILHA 
riam ruir por terra, num periodo brilhantes ..:ssas SOlelllol1lade,. 
muito curto, os alicerces do capti- Ao meio dI •• sob o commando do 
veiro, appelaram ainda para o ge· sr, Tte:, N ug uelra, deu enlrada n:\ I D .. ixou o carg-c> d. Secretario Ge
neroso coração da priDceza imperral ｐｲｾｾ｡＠ \ Idal t<rmos que e acltava ral d(> E tad", o no,so di tincto 
D. lzabel, na occasião empunhando aplnh,ada ､ｾ＠ exma. f.imiltrl. a com.\ amigo e patricio Dr. FulVIO Adu
o sceptro da regencia, alcançan· panhla dos sorteados, acompanha-I CCI. 10ço de bell" Qualidades, ca· 
do o termino dessa gloriosa cam- da pelo , TIro 301 e e cotelTos da- racter : mpolluto, o Dr. Aducci, co
panha com a ｰｲｯｭｵｬｧ｡ｾ￣ｯＬ＠ a 13 de 4uella Cidade. JDO auxiliar 1a admioi ｴｲ｡ｾ￣ｯ＠ do 
Maio ､ｾ＠ 1888, da LeI que aboltu, Eoquanto os garbosos atiradores exJll,P. sr. General dr. Felippe Scb
para sempre, da nossa Patrra, a do 301 apre.eotavam ｡ｲｮ［｡ｾＬ＠ os soro mldt, soube dedlcar·se ao magoa
negra escravidão que tanto ｮｯｾ＠ ､ｾ＠ - teado! repetiam ｾｯｬ･ｭｮ･ｭ･ｮｴ･＠ o !limo ?"'gramma da actual admi
lustrava perante as ｯｵｴｲＳｾ＠ ｮ｡ｾ･ｳ＠ juramento que o sr. Tte. Olympio nbtração .• 0 IOlransigent.,. sauda 
do mundo e toroava·se llID ob3ta-lcunha ia proferindo. o dr. Aducci, enviandolhe um ex-
cu lo que atrophiava o desenvolvi- T<Tloloado e?sa cerimonia a t<nsivo ｡｢ｲ｡ｾｯ＠ e votos de ｭｵｩｴ｡ｾ＠

mento da industria a expansâo da banda muzlcaJ .Inderendente- re- ｦ･ｬｩ｣ｩｊ｡､･ｾＮ＠

rIqueza publica e particular. cem·fundada oaquella cidade. sob a 
direc,ão do maestro Edmundo Cu- -O E tad!' .• ｾｯ＠ dia 13 do cor· 
oha execlltou o hymno brazilelro. reote commemorou mais um aoni. _.", .. ＭＭＭｾＭ .... -

o ELIXIR DE NCGpETRA, do 
phllrmac<>utico chimico I L VEIRA 
ｾ＠ rel-eitadu ditriameute pelos me
dico'! rnt\ií! ｩｉｬＱｬＸｴｲ･ｾＮ＠

Vende·se em ｴｯ､ｮｾ＠ RR pharma , 
<,ias, drog:lfj'l c Rcpublil:a do Pra· 
ta. 

Em seguida o Professor Henri- versa rio de pllblicidade, o nosso 
quI' Mid on nllm ｶｩ｢ｲｾ｣ｴ･＠ improvi. distincto collega .0 Esta.lo,. que 
20 mo trou aos presentes a signi-Isqb a competente ､ｩｲ･｣ｾ￣ｯ＠ do nos· 
flcação daquella ｯｬｾｭｮｩ､｡､･Ｌｴ･ｲｭｩＭ i so digno amigo e collega dr. Mari

nando erguendo um VIva ao exerci- nb!) Lobo, e publicado na CapItal 
to ｢ｲ｡ｳｩｬｾｬｲｯ Ｎ＠ vibrantemente corres-IdO Estado. 
pondido.· I .... cceite o confrade os sincerol\ 

&00 crianças, presentes ao ;;cto parabens do.O Intransigente. pe
entoaram eotão o hymno nacional la data de !leu anniyersario. 
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No dia 7 do correate completou de do Senhor dos Passos.> A infe- Com. sua ex ma . famili .. , segue 
mai uma primavéra o ao 50 di tin. IIz moça morr.eu Da flor doi ｩ､ｾ､･Ｎ＠ hoje para Penha, seu. berço natal, 
eto amigo e companheiro de tI abalbo Aos sells desol .. do5 parentes .0 ln- O' nosso chefe e amigo sr. Ce!. 
Fluio de ouza Vieira, un1 dos traasigente» apresenta sentidJ5 pe· Beoj.min VI ira, que ｶ｡ｾ＠ ｶｩｳｩ Ｎ ｴｾｲ＠
ornamentos da mocidade C .. mboriu. zamu. Ise u Irmão o sr. Josf Zac.lrlas Vlel • 
• ase e honrado E cri.ão de Paz . ra, que se acba grav mente doen. 

le Muaiclpio. .0 ｉｮｴｲ｡ｮｾｬｧ･ｮＧｩ＠ Em companbia de sua virtuosa te. 
que tem ae te bom ami&,o, gran- E posa re ressou á cidada de .Cas- I Ha poucos dias, destas columna!, 

de trabalhador ｰ｡ｾ｡＠ o Ｎ ､･ｾ･ｮｶｯｬｶｩＭＡ＠ tro,_ ｮｾ＠ ｅｾｴ｡､ｯ＠ do Pdraná, o nos- ｬ｡ｭ･ｮｴ｡ｭｯｾ＠ a sorte de um feliz ｾ｡Ｍ
mento de sua Vida Jornaltshca, apre- d ' I' t . o Rvmo Julio vrador e pae de numeroza famllta, f . . . O' I Inc o amlg. . . ｾ＠

senta InCHa ｟ｴｬｴ｣ｬｴ｡ｾ･ｳ＠ e . votos Nogueira, ministro E.angelico. que ｨｾｶｬ｡＠ Sido ｴｲ｡ｾ｡､ｯ＠ pel mar, na 
pela reproduc ao daquzlla feliz dala . Ao bom amigo muito penhorado o ca lão ･ｾ＠ que tlra.va das Ｇｰ･ｾｲ｡ｳ＠

agl"llldecemos o abraço de despedi . alguns ｭ｡ｾｬｳ｣ｯｳ＠ e ｦｴｾ･ｭｯｳ＠ ｬｬｾ･ｬｲｯ ｳ＠
jas e almejaUtos ｭｵｩｴ ｾ ｳ＠ lelicida· commentanos a respeito. HOJe te Nos dia ,9,10,11,12, e l - do 

corrente, e levl: ne , le MuniciplO o 
R_mo. Viga rio, Padre Fernando 
G"rcez, em cerviço re1eglOsos na 
Igreja deSla Vllla, Barra e Ca· 
pelJas do Morro da Limeira e llaca· 

des. mos a lamentar mais ol:tro facto .e
melhante. 

Um robusto rapaz, Paulo Ro-
ｄ･ｵＭｴＺｯｾ＠ a honra de sua visita o Ｔｲ ｩｧｵ･ｾ＠ de 23 annos, casado, fora 

no 50 velbo amigo e favorecedor ta:nbem carregado pelo lDar, quan
Franc i co Pedro G .. rcia, honrado do apanhava ｭ｡ｲｩｳ ｣ ｯ ｾ Ｌ＠ no costão 
representante da casa Konder e do Estaleiro, não tendo até h oje 

cos. 

Recebemos a vi ita do nosso Ji- Companbla. sido encolarado seu corpo. 
gno colll'ga • .-\ OrJem ,> que . pu· I ｎｾｯ＠ é um caso para as autho-
blicada na cld"de de Tubarão. O sr. Ce!. Benjami n Vieira, ca-II ridades locaes tomarem providen-

Ag-r"decend." d,z 'jamos ao dis- pataz d. Porto, recebeu do sr. Ca- cias a respeito probibindo Oi tal pe -
tincto confr.H!.!, toda as ftleclda- 1'11110 de Fragata Carlo Moreira ca de mariscos oue já se vae tor-
des. de Abreu, Delegado da Capit.nia nando em (oubos de vida? 

do Porto de Florianopolis, ins· 
ｾ｡＠ secç:lo ccmpetente publicamos trucções para pesca no' mares e 

um edital da upertntendeacia Mu-,riO C:e ' te Munic lplo. Os e'.litaes 
nicipal, I'roblblndo ｾｸｰｲ･ｾｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ se acb.m afixados no lugar Barra 
aos pomb IfO de peixe nu oo1tro de>te ｾｊ＠ uniclpio para os quae ,'ha
qualquer "trave s dor, con.prareUl mamas a allenção dOi ｬｯｴ･ｲ･ｳｾ｡､ｯｳＮ＠

A pparectram em circula,ão gran· 
de quanlld ade de not as ｦｩｬｬｳｾｳＮ＠ As 
nota em questã são as de 10$000. 
da 13a ' estampa e fabricadas na 
Halla. O Goveroo resolveu ｲｾｲｯｬｨ･ｲ＠
essa emissão até Outubro vindouro. peixe por at.cado, em que tenb I -

decorrido o ｰｲｾｺｯ＠ de 3 h raso sen- P . 1 • d .-
. arece lO\'nve mas e a ver aue, . . do fresco t! dUI dia, senJo alga- , _ No dia 11 do corrente realizou-se 

f que o nos, povo nao pensa no gran-
do. para o r ""ti) peixe e,tar ex· d d a o casamento do nosso amIgo e 

.• II de perigo a Oeaça, praga segur . . . J - J .<. P . pc to no pono ursta VI a, Itllpon· h I correllglonaTlo oao o,,, elXe com 
do aos ｣ｯｮｴｲ｡ｶ･ｮ､･､ｯｲｾｳ＠ a multa di a no.sa. raTça'

b 
que I COII Eecr-se PI e

r
- a iohorita Maria Jesé de Jesus a 

( • ("I nOml! ue u ercu ｯｾ･Ｎ＠ I o p .• o . 
de 10 OJU mi l ｲ｜ｾ＠ do ca,o é quecada tuberculoso é um quem apresentamos fellcltaçlks. 

.'0 dia 14 do corrcnte col:,éu 
uma f10rzinh em eu mImo.. jar . 
dlm de o..i.lrncl a a !!'ent II ｭｾｮｩｮ｡＠
Bonif .. cia Pura. da COllctíçã .. , dI 
ｾ｣ｴ｡＠ filha do no ' o amigo c corre
JigionaTlo AntI nlO Paulo dii Cunba. 

A galante "nborita .0 Intran i
gente > felicita bem como seu. carl' 
nhosos Pae . 

No dia 11 do c .. rrente. em qllar· 
to particular do Ho,pit .. 1 <le C .. ri. 
dade de Florl ., ooroli onde bdvia 
soCCrido uma ｲｮ･ｬｩｮ､ｲｯｳｾ＠ operação, 
falleceu a sinhorita Ab'gall Pinhei
ro, cunhada do no <o .. migo df

gento Alfredo Carlo , de Md 'o, di!!
no lnstructor do Tiro de Guerra 
406 deste Municlpio. Sobre o seu 
fallecimenlo di ' se o no.so digno 
collega·O Dia •• o segulnte:-.A 
extiocta éra uma des.as creatur.s 
cheia de noores virtudes. 

Boa e meiga, de.de sua mentoi· 
ce, esteve na convi vencia de sua 
prolectora, de quem recebe ra educ .. -
ção. A c"nselho m'dico, recolber.
se ao Hospita;, onde foi operada 
ha quatro dl"s. A li, Abig.il . que· 
ria ser tratada ao lado dos hum l! des, 
como Ibe ･ｮｾｩｮ￡ｲ｡＠ a ua religião, 
toda de amor e piedade. A o falle
cer, o t U ultimo dezejo ("i: tnter
ｲｯｬｲＭｾＢ ＭＬＬ＠ nu ccmiterio da lrmaod .. -

I 

fuco de Infecção ｐＢＧｾ＠ lodos que 
e.tão sdo<; pOlo, a ,clencia reconhe
CI'-a como um dos peiores male 00 

gráu de con tag io. A Emulsão de 
Scoll pela su.s ｶｩｴｵ､･ｾ＠ therapeu· 
tica e reconstituintes emprrga·se 
com re . ultados exellent.s como re
mrdio aUXiliar contra e,ta temivel 
doença. 

ｃｯｮＵｴ｡Ｍｮｯｾ＠ que n txmn. sr. Ge· 
neral Governador do Estado. não 
concorduu com o projecto redu indo 
O preçn do predio a construir-se 
ｮ･Ｎｴｾ＠ villa, plra as E.colas R eu
nidas, ordenando fazer·.e o pro· 
jecto igual ao ty po geral adoptado. 

E peramo que o benemerito pa
tricio Que se acha" frente dos ､ｾｳﾭ
tinos do no o ｾＺ Ｎ＠ tado, milito bre
ve dote o Municipio com ･ｾＧ･＠ gran
de melh"ramento para ver-mos a 
Iostrucção prO' perar a exemplo do 
que e tá aconteceodo em ourtos I 
Municipio .. 

se-I Do sr. Guilherme Varella, 
cretario do Tiro ､ｾ＠ Guerra No 511, 
da cidade de Tijucas, recebemos 
o agradeceOlo a communic.ção :Ia 
eleição do C In elho DlTector do 
me tOO Tiro, que tem de gerir o 
destioos daquella sociedade 00 c,.,r · 
rente aDno. 

DAE ÁS VOSSAS 
CREANÇAS 

EMULSÃO 
DE SCOTT 

para robu.tecel-as 
e assegurar seu bom 
desenvolvimento. 

Insisti na 1 
legitima: 

de SCOTI. ' 

• 
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Regressou do Rio de Janeiro, o I Reassumi0 novamente o cargo de 
ｮｯｾｳｯ＠ dlstincto amigo sr. dr. Ame· Procurador Geral do Estauo o a03' 
rico ｾｵｮ･ｳＬ＠ integro JUIZ de Direi· \ ｾｯ＠ distll1cto amigo Dr. Uly' es COI' 
to da Comarca . O IIlustre magis. ta, aquem apresentamos nossas fe. 
trado chegou com sua saude ai· ｉｩ｣ｩｴ｡ｾ･ｳＮ＠
terada aquem o noSso cbefe sr. 
Cel. Benjamin Vieira. foi vizital.o. 
• 0 Intransigente. cumprimenta a 
s. s. e faz votos pelo seu promp. 
to restabelecimento. 

Derão,o08 o prazer de suas visi. 
tas os 008'OS amigos Emilto Sch. 
naider, Fiscal da Empreza Hoep
che e Oliverio Vieira de Souza 
In'pector do. Telegrapho" na ci: 
dade de Lages. 

Em companhia de sua Exma. fa
milia, deu·noll a honra de sua vi . 
4ita, o nosso distincto amigo e pa
tricio ' Appoltnario Brandão, com . 
pl!teate commaodante do garbo o 
Palbabote .Presidente Wence lau,> 
do Loyd Brasi!eiro. Muito ｰｾｮ｢ｯＮ＠
rado agradecemos e la distincção, 
e dezejam09 ao destemido comman· 
dante, as maiores felicidades, no 
honrado posto. 

----
No dia 2 do corrente festejou A M!lITARlllÇão DA mULHER 

o seu ｡ｄｮｩｶｾｲｳ｡ｲｩｯ＠ natalicio a ｧｾｮＮ＠ X. X. que escreve 0'0 Imparcial, 
ti l 3inborita Marilia Pacheco, di., do RIo. um os .notas dlartas, em ｱｵｾ＠
lecta filha do nosso velho amigo ha se,,?pre mUita ｶｾｲ､｡､･＠ ao p.r 
e companueiro JI'ão Chrysostomo de. ｾｵｬｬ｡＠ Ｎｲｲｊｾｾ｡Ｌ＠ ｦ｡ｳｬｾｬｭ､＠ comme"lta e 
Pa:heco .• 0 Intransigente> felici- ｣ｾｬｴｴ｣｡＠ a I ela In c IZ e se ml lIa· 
ta a dislÍncta auniver.ariaGte. I rlZaEr a mulher . . 

_ _ • u I, ba dOIs dia", em um ves· 
UM ANJO o ｾｉＧ｡＠ 2 d c . perlino da cidade, que a E cola 

• lO O orren IM" I O " B 
te , as 10 horas na noite eollrego u uo'clpa ... ｵｬｮｾｬＢｯ＠ ocayuv., des· 
a sua cand ' da ｡ｬｾ＠ ao ad . ta capital, bavla organIzado um 

estrategico, fortificanclo-sc atraz da 
cama, no quarto de <lorrou. O iai· 
migo avançou, porem. em uma car
ga de baioneta, empunhando o ca
bo do vasculho, expulsando-o desse 
abrigo, para travarem luta, de ao
vo, na sala de vi itas, onde ea
contrel o meu amigo a debater·se 
atraz do pia:to, para onde muda-
11le ｪｾ＠ avançava com a convusadei
ra de velludo, transformada em 
tunk. 

Com a minlta intervenção, fez·se 
a paz: e ia tudo muito bem até 
sabbado ultimo. qUllndo a illu tre 
tenhora resolveu fazer um raid, á 
cidade, para rxperimentar a sua 
re i teocla na marcha. Foi, e olio 
voltou. U marido ilí sabe entretan
to, que ella chrgúU hootem a Pa,sa 
Quatro, marcando O pa 90 ao laoo 
<le um socio do Tiro 7, estando OI 
dois aqudrtellados no mesmo com
)Jartimento do hotel. - X. X .• 

D' O Estado. 

FERIDA KO CORPO 

. ｾ｡＠ cre or o Ih f .. I " 
Innecente Julio filhinho do n08_0 bata ào ･ｾｬｮｬｮｯＮ＠ no qua .Ja eg· S obral. ｬｾＮｴ｡､ｯ＠ do Ceará, 29 de 
distiDcto amIgo Rvmo. Julio No. ｴｾｶ｡ｭＮｬｮｾ｣ｮｰｴ｡ｳＬｲ･｣ｦ｢･ｮｊｯ＠ Icstruc Abrii <le 1')12. 

ATTEST ADO 

gueira Mioistro EvaD ellco. çao mllltdf cerca de ｾ･ｴ･ｄｴ｡＠ ",oças Am gos & Snu. Viuva Silveira 
A · h - g . e seuhoras. F'II In umaça" do pequen'no cada· . •. e I 10 

ver teve lugar no dia segui nu, as O Bra Ii e um palz ｾｯ｢･ｲ｢ｯ＠ em Pelotas-Rio Grande do Sul. 
:\ boras da tarde. Aos seus <le.ola. materta de ｾｸ｡ｧ･ｲｯＮ＠ A ｆｲＮｯ Ｎ ｾ｡＠ q".,e Soffrendo de uma feridas ao 
dos paes, enviamos as aossas si". se acha co.m .. s s.ua< frontetras lu- corpu, tive a felicidade de curar.me 
cerascondol"nclas. va_dldas, ainda nao tem u,,? bata· com -um só vidro> do precioso .Eli. 

Ihao de mulber. Esta'. alt, e tão xlr do Nogueir .... 
Tendo a autora do processo di. se limitand o a os wistéres do seu Vendo os mUItos attestados pu. 

sistido da appellação da sentença sexo, éostur.odo para os .0ldadllS, blica<los n'.A Patrta., tive a idéa 
do jury que o absclv u, e,teve nego cuidaodo, dos lertdos, trab Alhando fd l? de usar tão precio o remedio, 
ta vllla em visita aos seus carinhosos nas fabricas ou. credndo o filhos. sentindo imUlediatas.ente o seu 
pais, o nosso sympathico patricio para que .a patlla teoha, ｾｴｮ｡ｮｨ￣Ｌ＠ prumpto effeito. 
João il\'a. correcto empregadc da outros peitos val?roso que a ､ｾＺ＠ De,tas linhas que ,ào a expre _ 
ｾ｡ｳ｡＠ K ooder e Comp. fendam .. O Brazll, no eotantc •. Ja são da vn.lade, poderão v •. 8. fa. 

\-isitou-nos o nosso distinclo col
lega .0 Lageano., que se publica 
ca fucturosa e a.liantada terra de 
lIdai Ramos, a cidade de ｌ｡ｧｾＸＮ＠
Com prazer permutaremos. 

tem menIna e ､ｾｭ｡ｳ＠ de ｣｡ｲ｡ｾｬｮ｡＠ I zerem o uso que lhe convier. 
em puoho, emquanto os marid os ::; "u de Vy. S • 

aodam pela ru .. com a cami 'a rota, Am. Crd. e Adm. 
a calça sem botões, a meia com ｾＮｬＧ＠ Sebastião da Uva Pinho, artista 
racos e o estomago enfraqueCido 
peló'! alimente. mal preparados I 

Eu já'conheço, no! vi,ta, os mãos 
- I resultados dessa mllitartzação da 

Do no so illustrad., amigo e I'a· mulher. Um an:igo meu, patriola 
tricio Dr. Arthur Fertetr .. da Coso extremado, re idente á ｲｵｾ＠ Geoe
ta, l' Substituto do Su!>erinten- ral Severiano, em Botafogo, metteu 
deate Municipal de J('lo.ille, re· a esposa, ba dois mezes, em txer
cebemos um folhete contendo o re- Cicios de tiro ao alvo e marcha 
latorio apresentado ao Conselho fOlçad., como se faz ao Tiro :125. 
:':uaicipal do mesmo Município na Passado o primetro mez.llltldame, 
I('estào .lo anno úe 1917. E' Um tra'l que era de uma humildade adord' 
balho de real importaocla, daodo I vel, rompeu com o marido, amea· 
um'. ideia precio a dc desen volvi· çando.o de fuzilamento. O meu 
meato d'aquelle importante Muni- amigo reagiu e travol'-se a batalha 
cipio. Ao Dr. CosIa .0 Intrasl- I mais encarniçada que iá ｾ･＠ empe
geate. /JIuito penhorado agradece nhou em ｣ｾｳ＠ .. de familia. 
o offerecimeato de um exemplar. O combate foi terrtvel. A offen-: 

siva, tomada por madame, come· \ 
Vi itou·nos o nOll(l digao colle· çou oa sala de j.lntar, onde o ma· \ 

"a tA Razão>. que é publicada rido se entricheirou atraz de uma 
no adiaatado Munlciplo de ::I. }o'ran- cadeira de ｢ｲ｡ｾｯＬＮ＠ re'lstlndo bra. 
cisco. I vamente. ｄｾｳ｡ｬｯｩ｡､ｯ＠ dalti com as 

Ao I\o"el confrllde dezejamos ｾｲ｡Ｇｬ｡､ａＬ＠ de mão, com feitio de la
muitas prcspertdades ao jurnahs. roiajol. que se .. chdvaru em uma fru
IDO Coltbilfiae.uc. I tteira, o atac.do realiaou um recu'o 

S.,. 11 ... 1 Flnlll3 41 IIeclII 
n.sidcnt. em Lha-Grànde 

Pernllmbuco 
Curado com o .Eli,rír de N .. 

,..ir .. do Pbllrmnccutiro C»-
81io:o 1oio da Sih a i1veira.. 

• 
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Com a gentil senhorita Marília 
Pacheco, filha do nosso digno ami. 
go João Cbrysostomo Pacheco, con· 
tractou casamento o nosso sympa· 
tico amigo Claudio Campus. Aos 
jo.ens noi.05 desejamos felicidades. 

xados em lugares publicos e 
imprensa. 

pela P or carret:l ou carro 
Por ca rguei ro • 

Superintendencia Municipal 
Camboriu', 11 de Maio de 191R. 

João C Pacheco 
ｓｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠

de A esses mncadores ,6 e 
dado o direito de venM· 
rem seus ｰｲｯ､ｵ｣ｴＯＩｾ＠ a 
commercio 10cal,f1cancio· 
lhes prohibido o cominer. 

Em nossa segunda pagina 3.11.. co· 
lumna, na nolicÍ:l que demos de 
mai, um facto a lamentar com as 
pescas de marisco, passou um erro 
de revisão, que ;edlmos ler . infe· 
liz lavrado r, • e não .feliz lavra· 
dor •• 

De ordem do ｣ｩ､｡､ｾｯ＠ Superinten. cio a varejo, sob oenna 
denle Municipal, faço publico que, da ｭｵｾｴ｡＠ ｾ･＠ 20$000 rds 
fica prorogado por mais sessen· e confisca a a ｣ｾｲｧ｡Ｎ＠

A pos fazer seis operações, nO 
Ho.pital de Itajaby, num periodo 
de l ann08, f<l!teceu no dia 8 do 
corrente, no lugar Canto da Praia 
deste .municipio o ｪｯｶｾｭ＠ Lucindo 
Cypriano, com 16 anno. de idadl', 
fi.lbo da Viuva Claudina A ppolina. 
na. 

Apezar do maiores esfurçns em· 
pregados por ｾｵ｡＠ lUai para salvõll·o, 
a Parca foi ine x oravel. 

Essa morte contri tou profuod ... 
m eate a todos os moradores da'!uel. 
lI' arrabald.:, oode o morto era ge· 
u;mente estimado. 

Seu enterro, que foi fxtraordi· 
nariamente concorrido, realisou ·se 
no dia seguinte. 

Aos ｰ｡ｲ･ｯｬｾｾ＠ do extincto, apre
sentamos pez .. a.es. 

Ｍｾ＠Ｍｾ ＭＭ｟Ｎ＠ - - Ｎ｟ｾ｟＠ .. - --- .. ----- --, ----- -. ｾ＠ .. _____ ---_o. 

Claudio X . de Call1Pos 
o 

M arilia Pacheco 

Participam ao. aeua parente.. e 
pc •• oa. de lua amizade, que, com
tr.curam ca.a.rnento. 

Camboriu'. 2-5-1918. 

ＭＭＭＭ Ｍ ｾＴＭＭｾ ｾｉｍ Ｇ＠ __ ＭＭ ｾ Ｎ ﾷ＠ ____ 

EDllAES 

De ordem dI) Sr. Suoerintenden· 
te Municipal, ｦ｡ｾｯ＠ publico a quem 
poss .. intere.sar que, de accordo 

ta dias, a contar desta dacta, o Vendedo!e5 de obJecto de 
It I arte lIvros etc. õ$OO() 

prazo para o pdgamento sem mu a '. ' I 
dos imposlos em atrazocom esta Suo NegOCIante ambulan e, hde 

pcrintendencia, conforme refere'se I qualqlfer genero., con e· 
o edital de do corrente mez, fln· cido por po.mbelfo: 
do o qual serão taes dividas req ue· COIr. .. ｸｰｯｲｴ｡ｾ｡ｯＮ＠ ... 
rida a cobrança execu tiva. E pala Vendendo nO :..unlclplo. 

ＲＰＰｾｏｏＨＩ＠

sot OO() 

conhecimento dos ｩｮｴ･ｲ｣ｳｳ｡､ｯｾＬ＠ la· 
vrei o presente que vai publicaJo 
pela ilDprensa. 
ｔｨ･ｾｯｵｲ｡ｲｬ｡＠ da Superintendencia 

Municipal ､ｾ＠ Camboriu', 30 de 
A bril de 1918. 

O Procu("dor ｔｨ･ｾｯｵｲ･ｩｲｯ＠

João C. Pacheco 

lei N. 114 
De 15 de Dezembro de 1917 

(Conlilzuação) 

Do N. 25 de t.S de Fevereiro de. te anno' 

Por laocbllo, lanchas e ca· 
ｯ｡ｾ＠ que se occuparem 
DI' traosporte de cargas 
a freIe ou de coota pro· 
pria de seu dono, pagará 
aonualmeDte : 

Por mestre ou patrão 
ａｧｃｄｴｾ＠ de companhias de 

Hguros de vida, de lole· 
rtas ou de qualquer outra 
emprrza ou industria 

Agente de rifa., 5 010 so· 
bre o .. alor das ｭ･Ｘｭ｡ｾ＠

Negociante ambl!lante ､ｾ＠

fumo, queijo ou outro 
genern ,como sejam laIas, 
｣｡､･ｬｲ｡ｾＬ＠ chapeos de pa . 
lha, CQ6t03 etc, pagarà : 

ＭＭＭ ＭＭＭ｟ Ｎ ｾＭＭＭＭＭＭ Ｍ

- ANNUNCIOS 1-

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cur • • • 

Latclamento daa . ,. 
tul .. do pescoço. ｾ＠

Inflammat;Ou do ut ... '" .0. Ｎｾ｟＠
Corrimento dOI oun.. 

dOI. 

Rbcumatl.mo em It
,ai. 
Manchu da pc" 

I., 
Atfecç6e1 do 

U,.do. 
Doru no peI

to. 
Tolftores eoe 

0 110 1 . 

Cinero. n 
nuto, . 

Oonorrhhl. 
C.rbunculo •• 
Flltul ... 
Espinhas. 
Rachltllmo. 
floru brlo-

ell . 
Uleu ... 
Tumores. 
5.rn ... 
Crr·tu. 
Elcrophul ... 
Oarthrol . 
BoubA.!. 
Boubo",. 
e, tlaalmftte, 
tod . . .. mo
Intlu pro ... 
ｙｾｮ ｬ･ Ｎｴ ｣｡＠ de 
.. ap c. 

mftDE DfJUUTlID 18 Slftm 

e 
111 

111 
u. 

com o art. ｳｾ＠ do CodillO de Poso _ 

tura. em vigor e art. 9' da Lei n. N AO 
88, de 10 de Dezembro de 1910, é ha mais Maletas, Febres, 

ｩｮｴ･ｲｭｩｴ･ｮｴ･ｾ＠ ou Sezues 
expressameote prohibidoà tl'do pomo 
beiro de peixe ou outro qualquer ...... 
a!raye:lsador compr.tr o peixe que: ••••••••••••.••••••••••• 
for exposto a 'fenda no varejo sem ••••••••••••••• ••••••••• 

que este tenila decorrido o prazo 
de tre. horas, n,) porto do Garcia, 
sendo fre co, e de dois dias, sendo I 

lomando as afamadas piluZas do phal maceutico 

salgado. . 
Ao cotltra .. etltor lerá imposto a 

Heitor Liberalo Marca Registrada .HEITOR. 

ｭｬ［Ｇｬｴｾ＠ de 1.0$000 reis e o dobro na ｏ｡ｲＸｮｴ･Ｎｾ＠ à cur m I ta 
relncldenClas. a co p e em poucos 

E "ara que ｮｾｯ＠ allfguem igno. dias rezando confurme a receita juntA 

raneia foi lavrado o presente e ou· ITAJ' ARY Vende· •• I m todo. OI n.,oclo. • n. phonu S CATRARIN' 
"OS de igua I theor, que serão a (fi. li li BRAZlL do Hoit. r Libl rato a ruaLauro MUUOP1' a. • a 

• 
• • • • 

• 
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