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ｍｵｮｩ｣ｾｰｩｯ＠ de CamboriÚ"*" Domingo, 2 de Junho de 1918 -+ Estado Santa Catharina 

o Dia da Imprensa tufões que ｾ･＠ afa$tam e o sol da 
grandeza, ､ｾ＠ fortuna e do poderio 
<splenJuá um dia ｾＨＱ｢ｲ･＠ a terra fe
raz ｰｲ･､ｩｬｾ･ｴ｡＠ de Deus, onde os ho-

alto aio da a bandeira augusta e im 
primir-Ihe nos farrapos gloriosos o 
esplendeote be>joda immortal victo 
ria. 

--------._.--------
Com o maior brilhantismo e coa- meos pacifi co l, conduzia do o gado 

' currencia realizaram·se no dia 13 do lavraado (1 campo, movendo as fd: 
passado, na Capit.lI Federal as fes bricas, praticando o commereio e 
tas promovidas pela associação de .ervindo as artes, a.lellrao as sci-

• . imprensa em br ndicio do Retiro . - ' enClas, nao esqueceram o dever ｜ｾｲﾷ＠ Dr. Fulvio Aducci "'liOos jornalistas. A' e.ses festejos que rivel, mas sagra(lo e souberam a 
ｴ ｾ･＠ realizram na Quinta de Boa Vis- desta r-se para garantir o patruDo-

a ｯ ｭｰｾｲ･｣ ･ ｲ｡ｭ＠ numero supe Tlor nio excepcional que a provide nCIa 
a ｾｭｬ Ｇ ｬ＠ pessoas accu and I RegressQil do Rio de Janel· ro. 

' .. 
• 

, s o uma hes reserv ou I E que o symbolo des-
ren de ' ''I3:700:000 mil réi s. se uovo creuo das gerações que des- o nos'O d"tinclo am;go I! patricio 
ｐｾｔｩｲｯ＠ Rig Braaco do Curi- t ' f Dr. FulvIO Aducci. hoorado Se-

ｴｹ｢｡ｾＱｩＡＧｉＧｴ･ｲ･｣ｩ､ｯ＠ ao Tiro da Im- p,on am seja o pendão ｯｲｲｮｯ＾ｾ＠ que cretario Geral do B,tado ue oa 

"

reasa a liada bandeira de seda com Ja o ｳ｡｡ｧｵｾ＠ baptlzou aa gloTla da l:'rande Capital Federal, iOI\umu-
guerra. V I vamos pela baadelra e \ I d d' . 

dizeres bordados a prata. Agrade- . .. o as maIOres ｰｲｯｶ｡ｾ＠ de conSI-
ceado a offerta da oaadeira o ati. para ｾ＠ bandetra, no peu.am,oto dera,ões por parte d" noss .. Repre· 
raclor 525 Dr. Feliz Pacheco, pro- constante de honraI -a "gloTitt- I Ｎｾｮｴ｡￣ｯ＠ Federal. I 

duzio um notavel !l;scurso que, por cal-a I Armero05 á sombra dell" t"-' Natoralmeate ｾｵ｡＠ ｾｸ｡Ｎ＠ foi o an
ｾＢ＠ muito extenso, damos a seguir d .. s as tendas do ｮｯｾｳｯ＠ labor: re- jo ua P az, trasendo o ramu de Oli
um dos seus tapicos:-O nosso paiz sumam os ne!!a as ｡ｳｰＢ｡ＮＬｾｳ＠ dd jU-

1 

yei ra para o nosso glorio ,o parti
não pode ser não deve ser e espe- ventude, !, " r urne politica nova ､ｾ＠ d;> que a 27 Jo corre0 te mez, sob 
ramos que ｮｾ｡｣｡＠ seja uma terra de coastrucçao. ue ordem, de t oleran- , a pre.idencla do au.so veneravel 
ｾＬＺ･ｰｴｩ｣ｯｳＮ＠ Pouco importa flue a in- I ｾｉ｡Ｇｦ￩､ｾ＠ ｉｬ｢･ｲ､ｾ､･Ｌ＠ de desl otere"! •• e: :hef', .General Lauro MuUer, verá 
dlfferença às vezes pareça trium- ' ｾ＠ ,que seja corno a proprta P":- ! satlsfelt.! a an c le.1aJe do povo-de 
phar. Por baixo dessa victoria appa. tna, . saneada ao calor do ver,ladd- \ Santa C .. thdTia.l, indlcand em qual 
reate de pouco caso ha um surdo ro ｃｉｖｉｓｾｏＮ＠ Em cada uma de su .. s dos nossos bent:maitos chefes re
clamor de vozes ｨｯ｡ｾｳｴ｡ｾ＠ reagindo. , dobras viva e palpIte nerpetuarneo· \:olhirá a escolha boarddol do subs
A propria nação, que não está aa I te a alma scmpre oobro e sempre , tituto do exUlO. sr. General Dr. 
disp'liscencia nas esquinRs da Ave. ' alerta do Brazll! A haste que a ｬ＼ｾ｣ｬｴｰｰ･＠ SchUlidt na administração 
nida mas nesse interior rico de sustenta, sustente tambem, cter- do Estado. Nesta quadra bem cara
Ｌ･ｩｶｾ＠ e cheio de homens validos e ! namente, as no.sas esperanças,! uo: teTl.ltca ､ｾ＠ no.sa. vIJa publica, o 
fortes, só quer e ambiciona aqulllo ' ilão morrem I Quaado ella se abrir aOUle do Dr. FulvIO Ad.ucci, repre
que escreveu no lemmõ& de sua ｢ｾ｡Ｎ＠ e coadear ufana ao veato, abr.·,e aenta uma d .• s mais varoais ｦ･ｩｾ･ｾ＠
deira, erare as figurações do Cru. igual":,ente e expaada-se no f,ene- du legitimo ｳｏＡ｡ｬｬｕｬＬＬｾｴｯ＠ politlco, 
seiro do Sul-.Ordem e Progresso •. SI radiOSO, o cura,ã> do< mo.;os, uma ､､ｾ＠ fIguras m:IIS dympathicas 
Uma e outra cousa são conr! ' ções para ｾｯＬ｡｡ｲ＠ ｾｳｴ｡＠ bella terra d, nova ｧｾｲ｡ｾ￠ｯ＠ Ca\h.riaense. 
de ｦｯｲｾ｡Ｌ＠ de energia, de disciplina, I cad.a vez mais rica ｭ｡ｾｩ＠ !>rosper., . Republicano de uma fé ､･ｭｯｾｲ｡Ｎ＠
de trabalho e de cultura. Ergamos mais forte e maIs respeitada .. E se tJca que .. sempre tem defendido, 
bem alto o labaro bemdito e defen.' a ｡ｭ･｡ｾ｡＠ um dia, por ｦ｡ｴ｡ｬｬ Ｌ ｾ｡､･ＮＱ＠ ｾｯｭ＠ a rql"z.a ｭ｡ｳ｣ｵｬｾ＠ Ｌｾ･＠ seu pul
damol.o obstinadameDte contra tu. estalar, corramos todos ao dIVIDO Sll, com a Inabalave •• trmezd da 
do e contra todos I Protegeremos appello, e a nação iateir:l. ｣ｯｾｯ＠ um I sua ac.;iio,não pode deixar. de ser 
assiUl a nós mesmos a n03.a vita. grande bloco 11nluo e solldano ro- um dos walS seguroil esteIos do , . 
lidade, o nosso porvir e a nossa déie e ampare o pavilhão bemdito nosso reglmem. 
ｾ･ｧｵｲ｡ｮｾ｡＠ de povo livre. A pro· .ymbolo exacto e representação fiel Eleito Deputado ao Congresso 
pria csistencia politJca do paiz se· da patria brazileira. O nosso ｾ｡ｮＭ do Estado, honrou ､ｾ＠ maaelra tal 
ｲｾ＠ uma ｦｯｲｭｵｬｾ＠ vã sem o concurso gue e o nosso braço não se pou· a digaidade do p ,da. pelo seu in
da aptidão militar q'le aos garaota pem ounca, oem se cansem na de- /i:"fnte trabalho, pela'sua vasta illus
.. ddeza cootra os estranhos e aos fen5ão desse soberbo e idolatrado tração e pelo seu alto e acenarado 
encarreire os impetos oa discipli. ｉＧ･､｡ｾｯ＠ de paono caroe de nossa patriotismo, que o governo bene· 
lia. Houverá embora toda uma nu- caroe, poesIa da nossa ｲ｡ｾ｡Ｌ＠ orgu· mento do exmo. sr. General Feli
Yol e louga caUlp laba a fazer.se pa- lho e gloria do Brazll paclficio e ppe SchmiJt, chamou-o para o alto 
ｲｾ＠ reavivar fé no coração brasileiro, alloloetro I E tenbamos fé, que alO' cargo de Secretauo Geral do Es
e não deveriamos vacilar 11m inl' da que milhares tombem na supre· tado. 
tante sequer em lev .. r por diante a;a contenda ao ｰｾ＠ do labaro sagra- Nes3e elevado cargo, Com a sua 
cruuda tão ｬｄｾｲｩｴｯｲｩ｡Ｎ＠ do, um so que seja, que sobrar da ･ｬｯｾｵ･ｯ｣ｬ｡＠ facil e pooderada chda 

Aa bO'iu amar,,"', ｰ｡ｳｾ｡ｲ￣ｯＬ ﾷ＠ como morte, ha de saber levar.tar mais de Veu.aUleotu" illuminada pela 
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fulgurações de seu priveligiado ta
lento e a sua energh capaz de so
berbo! Ulovimento ,conqui tou uma 
posi .. 'lo invejavd, em que ge tem 
sabido manter. com uma ht'mbrida· 
de que difiicilmente se pode en
contrar igual. 

ｾ
ＮＮＮＭ］Ｍ｟］］Ｍｾ＠ I ｾｾｾｯｯｾｲｾｾｴＺｾｮｾｾ［ｃ｢ｾＺｾￇｾＺｲ｡［ｲｦｦＺＺｾｾｾｾＡｾ＠

Para o cabO ｣｜ｬ｡ｭ｡ｭｯｾ＠ a atteuçllo 

RISOS E FLORES dss I'nr. l'rocurallor Tbezoureirn 
. . ' Municipal. Agente das. ｾ･ｮ､｡Ｙ＠ Es· 

Com a gracIosa, SlnhOrtta Aurora tad oal e Fiscaes Munlc lpaes. afIm 
ｃ ｯｾ ｴ｡Ｎ＠ dilecta filha Ｎ､ｾ＠ nosso bom de que semelhante abuso tenha um 
amlgoo CapItão Fabrlclano de Amo· correctivo. 

E, hoje que o Or. Fulvio Aduc , 
ci, acha-se de regres .o á sua e nos
sa terra, .0 IntranSIgente > como 
um dos ｯｲｧ￣ｯｾ＠ do partido, sente·se 
ufaoo em acompanhar no iu tos e 
merecido. louvores ao n"bre bonra· 
do patricio, que muito tem trabalha. 
do pelo desenvolvimento e bem es
tar de SÃota Catharina. 

rim, contuctou ｣ｾ＠ amento o no so I 
digno ami,l{o e companheiro de tra- Depois de prolongados ｳｯｦｦｾｩｭ･ｮＮ＠
balhos F la.i" de ::iouza Vieira, ｨｯｾＭ tos, fal1eceu em ｬｴＲｪｾｨｹＬ＠ no dIa 27 
rado Escrivão de Paz deste MunI. do passado. o sr. Augusto MuI1Pf. 
cipio e filho do ｮｯｾｳｯ＠ chefe ｳｾＮ＠ Ce\. deixando na orphandade III ftlbl
Benjamin Vieira. cho!. Seu enterro foi ｢ｾｳｴ｡ｮｴ･＠

Aos distincto. noivos .0 fn ' I concorrido A desolada famill3 n01;· 
transigente> mui cordialmenle a· sos sentidos pezames. 

. b I presenta sInceros para ens. I - . 
r: A toda pessOa que tIver pro.pen. 

Tambem com a g-entil sinhorita são á fraqueza pulmonar é mISter 
Mar;a Rebello de Brito. ftlha dOI tomar medidas preventivas de 111"-

FESTA DO ESPIRITO S
ANTO noss.o amigo Capit,"o ｾｌｄ｢ ･ｬｩ ｮｯ＠ ｏｾＮ＠ peza e alimentaçãO. ｾｬ￩ｭ＠ disto. 
li I mazlo de Bnto, capItalista resl· deveria tomar a Emulsao de Scotl 

dente na cidane ce Itajah'y , con- de oleo de figado de bacalhau, ,a 
Realiza:n.s!.' h Ｎｪｾ＠ na Igreja ｾ･ｳＮ＠ ｴｲ｡ｃｬｾＱｬ＠ casame.nlo o H .. Rod olpho qual é um dos medic am entos m aIs 

ta Villa, as f ﾷＬ ｴｬｶ ｬ､｡ＮＱｾ＼＠ do O"'lno Roenlch. Aos J "vens noIVos .U. In· valiqsos para combater as ｣ｯ･ｮｾ｡ｳ＠
Espirito San to , padroeiro dessa tran-igente o cumpnmen ta almeJan. das vias respira toras, tendo SIdo 
mesma ｉｧｲｾｪ｡Ｎ＠ do fucturo motrimelnio. sempre recommeoldado ｰ､ｾ＠ ｡ｾｴｯＮ＠

Ao assi-tirmn" a ess.s solemni ridades médicas do mundo Inteiro. 
dades, evocam"s o pMsado e re· No dia 30 do mez passado, com· 
lembramos então, com sauda· ｰｬｾｴｯｬｬ＠ 40 annos de ｦｾｬｩｺ＠ el<i<teocia Em companhia de sua exma. fa. 
de, o bri!hantis no das f tivlda- o "irtuo<o ｳ｡｣･ｲ､ｾｴ･＠ Padre Bernar· milia em visita a seus ｣ｩｈｩｬｬｨｯｺｯｾ＠
des que outrora ｾ＠ rea lizavam do ｇ｡ｲ｣ｾｺＮ＠ digno Vigario das Pd-I Paes' esteve nesta vi1la , o noss o 
em toda parte em honra ao Oivi-l rochias de ｉｴｾｪ ｡ｨｹ＠ e Camboriu" amig'o João José Perei ra. proprie. 
00 Espirito. Aqui mesmo, na nos·l An syrof'atbicc Pastor Catholico, ta rio da fabrica ､ｾ＠ ｾｯｲｲ･ｦ｡￣ｯ＠ de 
sa Igreja. já tiveml);; o prazer de .0 Intransigen te o cumprimenta e café em Itajaby. 
assisti!-a e notaV .l·<e então extra· felicita, dezejando looga perma· 
ordloaria ccncurreocÍa\ Dão so' de nenc;,a em nosso meio. como exem· 
pesS0as deste Munic ípio como dos pIar r'lgario e sempre cercado na 
Municipios vizinhos. esti:na I! consideraçã'l de seus Pa. 

U:na afInada b.lDOa de muzica. r"chianos. São os nossos deze · 
local ou de felra. dava na barraqui. jos. • 
:lba. o maximo realce as festas: no 
interior da Igreja, acbava ·, e o foTi
aO e seu sequitO, que an toque de 
tambores ｲｾ｢･｣｡ｳ＠ e violas. lembra· 
va. em ｶ･ｲｾｯｳ＠ improvizados, ao 
ｾ｡｣･ｲ､ｯｴ･Ｎ＠ a coroa,,,,) d. Impendor 
que 1à estava O:l .eu throno todo 
enfeitado empunhando o sceptro. 
ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｮ､ｯ＠ o poder do I?,vino 
E spí rito Santo sobre a humanIdade, 
receoeodo as homeoagens dos seus 
vassalos. . . . . . . . . . . . . . . 

Essas ｴｲ｡､ｩ･ｾ＠ porém desappa · 
receram para darem ｬｵｾ｡ ｲ＠ á no\'os 

No dia Õ do corrente. completa rá 
o ｾ･ｵ＠ 110'. annos de existetlcia. o 
nosso di)!no confrade O N01'ida
des, de Itajahy e que sempre tem 
pug-nado pelos altos interesses da 
terra de Lauro :'1uller. 
ａｯｾ＠ ilIustres Redactores apre· 

sentamos felicitações e ' votos de 
prolongada existeacia. 

.G A Z E T I L H A 
costumes. ; I Tt"tIl apparecido oltimamente nes· 

:::::z:::::=::::=::::::z:::::=::::::::::::z:z::::::::::::::::::z' I teM unI c i p i o a I ｾ＠ uns p seu dopo m . 

Contra ｯｯｳ ｾ｡＠ expectati\'a, deixou beiras, que sem pagarem impostos, 
de vir abrilhantar os feslejos de compram directamente dos lavra· 

'11 b d deres os generos da lavoura, condu· 
boje na Igreja desta VI a," ano a 
musical .Independente., de ItaJa- zindo em ｣｡ｲｲ｣ｾ｡ｳ＠ para fóra do Mu· 

nicipio, 
bJ. 

Igual facto nota· se com alguns 
Em tran ito para Itajahy, pas· 

sou por esta vil1a o ｾｯｳ＠ o amW:'0 
Felippe Simão, importante nego, 
clante na mesma cidade. 

n egociantes de outros lugares. Es· 
ses atravessadores, por não paga· 
rem impost'ls , entendem que 200 
reis de luc ro em UII. "acco de fari. 
oha, por exempln. lhes é suffici. 

ｄｾｵＧｮｯｳ＠ o nfazer de sua vh.ha o 
nossa amilr0 F,anci"co Pedro GJf
cia. representant.e da casa Konder 
e Companbia . 

Affecções 

Pulmonares 
levei ou chronicall exigem 
o emprego immediato 
da melhor medicina. 

Como tal, centenarell 
de medicolI e milharell de 
curadoll recommendam a 

Emulsão de Scott 
ELIXIR ｾｅ＠ ｾｏｇｕｅｉｒａＮ＠ do Phco entp , prejudicando dessa forma nào 
Cbco. João da Silva íhei ra. so' aos ｣ｯｭｭ･ｲ｣ｩ｡ｾｴ･ｳＬ＠ (m gero!, 

Vende.<e em todas as Phlfma- como aos consumldor.·s que SãO\· 
｣ｩ｡ｾ＠ d Brazi\. Ｌ ｯＡ＾ｲｩｾ｡､ｯｳ＠ a pagarem os mesm c>s 

de oleo de figa do de baca
lhau com hypopho.phito •. 

21 ｾ＠

. ., 
• • 
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.. ----------------____ omTRAN8IOENTE ____________________ --

UM HEROE 
Tt-Irrramml do Rio Innuncia que 

o cidadilo Joio Alves de MacedC\. 
veto!raGO do Paraguay e que conta 
exatamente 100 annos, contrahiu 
matrimonio com uma sinhorita de 
13 annol. O sr. Alves de Macedo, 
tomou parte n. heroica passagem 
do Humaytá, na rendiç:lo dos Pa. 
r?guayos em Uruguayana e na re. 
hrada da Lagoa Liberal. 

Com o casamento que o sr. Ma. 
cedo realizou, praticou a sua ulti
ma bravura I '" Rendeu armas a 
esposa . • . disse o collega de onde 
transcrevemos esta noucia •• 0 Pha· 
Tol •• 

No dia 2. do mez de Maio, sur. 
gio a luz de publicidade, na Cida. 
de de Ita jahy, o nosso illostre col
lega -O Cruzeiro., orgam indepen. 
do:nte e notil'Íoso, Ao digno confra, 
de agradecemos a visita e dezeja. 
mos longa jornada. 

Deu ·nos o praser de sua visita, o 
nosso am igo Capitão João Bayer, 
im po rtante Ca pitalista na Cidade 
､ｾ＠ Tijucas. Agradecemos. 

Do noslo collega -O Naciona). 
de Blamenll1, eXllahimol o .eil1i. 
te: 

HIIOEBURG 
Telegramma do nosso actiyo cor· 

respondente de Florianopolis. da· 
tado de 23 do corrente, com muni· 
ca·no. que a Arenda Americana, 
recebeu de seus correspondentes 
de Pans e Nevv-York. a confirma· 
ção de haver fallecido, Da cidade 
de Collonna, em cujo hospital se 
achava em tratameDto dos ferImen
tos, que acebeu na frente fr.nce
za, o cabo de guerra allemlo Hin
denburg. 

abaram OI padrcimeatol de Irll 

sempre lembrado filbb Ir.lo e cu
nhado Ludado Cypriano dOI Sall· 
tOl, a .. im como a todos que "com
panbram o caday.:r ｡ｴｾ＠ a lua uI· 
tima morada. 

Praia de Cambori.'· 29 de Maio 
de 1918 

Claudio X. de Campos 
• 

Mariliu. Pach8co 
Participam to. .eu. parente. e 

pe •• o •• de lua amÚl:ade, qu.., c.om .. 
tractaram c .... mcnto. 

Era n'esse homem, cuja alma de I 
boche brotou para o vandalismo I 
ge r m a n i c o, que a a m bi ci o sa A II e - ｾｃＡｓｘＡｉｉｉｘＡｾｩＡｏｉｬｘＡＡｌＧＡｃｘＡｉｉｉｍｬＡｃＡｬｬｘＡｬｃｎｉｉｃＡｉＮＡｬｘ＠
manba depositava todas ｡ｾ＠ suas es
peranças para o anniquilamento <los 
nossos alliados, cuja bravura e pa
triotismo acaba de libertar o mun 
do de semelhante ser que, indubi

DE TRIUIPHO EI TRIUIPHO! 

MAIS UM ATTESTADO 

tavelmente , nos seus ultimos ex- Attesto que tenbo prescripto 
tutore s teve a vi , ão das milhares o _Elixir de NogueIra, ｾ｡ｬｳ｡Ｌ＠ Ca· 
de v:ctimas de seus intimas san - roba e Guayaco Iodl'rado, formu
guinar.os . Cabiu para nunca m!!is la do pbarmaceutico-chimico Jolio 
se erguer, este a;onstro, que a ve- da Silva Silveira, obtendo sempre 

Está nC' exerci cio cio c argo de Ibice não ｴ ｾ ｶ･＠ força para conter a os melhores resultados em todas 
Juiz de Paz deste Municipio o nOI- sua ira contra a raça latina e, ou- as molestas da pelle e especialmen. 
10 amigo Capitão Silvano Bento tros. ainda, de igual jaez • . hão de I te na syphilis, em qualquer de se
Gareia . I tambem tombar pela ｦｯｲｾ｡＠ ladonl1. us periodos e manif.stações. En· 

ta do direito, da razão e da jus\l. tre outrOI prrparados, no genero, 
Regres sC' u do Hio d e J a neiro e I ça , que assistem aos povos. que ora este é um dos melhores e talvez 

nosso eminente cbefe Coron e l Vidal luclam em prol da ｉｩ｢ ･ ｲｾ｡ Ｌｾ ･＠ dos o mais ･ｸ ｾ ･ ｬｬ ･ｮｴ･＠ depurativo do 
Ramos, digno e honrado Senador mares e das nações oppnm,ldas e sanjtue. 
F ederal. Cumprimentamos. 'luasi ＺＱ･ｶ｡ ｳ ｴ｡､｡ｾ＠ .pel? ｢｡ｾ｢｡ｮｳｾｯ＠ e H enal, 1'. de Junho de 1907. 

r as ambIções do ml,hlansmo prUSSIano - Dr. Roman Xamusel 
E s tá com resldencia provisoria Firm, r. conhecida 

no logar Rio Pequeno deste Mu ni- JOÃO JOS'E' MaRTINS Casa ｾ｡ｴｲｬｚＭｐ･ｬｯｴ｡ｳ＠
ｾｩｰｩｯＮ＠ em companhia de sua exma. Casa Filial-Rio de Janeiro 
F.ami1; a ,? ｩｬｬｵ ｾ ｾｲ･＠ ｳｲ Ｎ ｇｾ｢ｩｵｯ＠ Motta, I Ap6s ｰｲｯｬｯｮｧ｡､ｯｾ＠ soffrimentos Vende·se nas ;:harmacias e drora -
d Igno Clrurglao Dentl ta. -O In - fallec eu no dia 19 do mez fiado o rias 
tra ns igente. cumprim,enta .e ､･ｾ･ｪ｡＠ nosso prezado amigo J oão ｊｃ｜ｳｾ＠ Cuidado com as imitaçõea 
que a $ua pern:anencla seja dura- , Martins, sendo seu sepultamento 
doura entre nos . : feito no dia 20 ás 15 horas, com 

, , ,I grande acompanhamento ?os , seus 
VISItou-nos osr. Theodomlro Va- amiD"os fallando no cemlteno ao 

." . 
relia, repre • • ntante dos nossos col· baixa r seu cor llQ a se!lu ltura o 
legas·O Dia. e .0 E stado. de nosso amigo H eitor Santos . dis-
F loriaáopol is . correndo sC\bre as be llas qua- ' 

Demo-nos o prazer de suas visi· 
t ati os nossos distin ctos amigo Ca
pitães Fabriciano de AmolÍm, c,, 
pi tal ista no di s triC' lo de Ita pema e 
D imas Camp03, advogado no Mu
nicipio de Tijucas . Ambos agra
decemos muito penhorado. 

Deu.nos o praser de sua vis ita 
o nosso Al11igo Ca pitão Antonio 
Cheren, l ' J uiz de Paz do Districto 
de Itapema e importante negocI
ante do mesmo Districto. Muito 
Obrigado. 

ELIXIR ｾｅ＠ NOGUEIRA do Phco 
Chco. Joio da Sil.. Silveira. ''it 

Vende-se em todas as Pbarma
ｾ ｩｵ＠ 41 Bruil. 

a 

• 

!idades do extincto. 
ｊｯｾｯ＠ Martins foi sempre um fiel 

companheiro do Partido Republica
no Catharinense, ､｣ｾ､･＠ os tempos 
do n0550 saudozo Chefe !danoel 
nnastacio, sem ｪ｡ｭ｡ｩｾ＠ transgred ir 
uma linha. Exercia aclualmentc o 
cargo de Inspector do 16 Quarte
rào Policial deste Municiplo, que 
$empre o desempenhou com digni
dade • 

Paz a sua alma. 

• A'5l • 

AGRADECIMENTO 

Clal1dinol Mariol Card :lzo, filhos e 
ｧＭ･ｮｲｯｾＮ＠ profundamente agradecem 
a todas as pcuoas que acampa-

Slr ..... 11 hllU .. ú ..... 
Residente em Chá-Granâ 

Pernambuco 
Curado com o lrll.>:ir ... ｾ＠

.... r. do Pharmaceutice <» 
aico lolo da Si! v a Si! nira. 
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FESTA DO ESPIRITO SAN TO 
Mal infortD1ildos pu!llicamos em 

outra local que a correcta e bem 
.hnada banda musical .Indepen
dente_, de Itajahy, não viria ao ri· 
Ibantar a festa do DIVIno Espirito 
Santo a redlizar·se hoje. 

A ultima bora, porem, foi-aos de· 
clarado peols oo,sos amigos Tlbur
cio Ramos e Octavio Pereira, mem· 
bros da commíss;'o dos fest<'jos. 
que a referida banda apresentar·se
hí. boje aqui para maior esplen
dor das festas que será realIzada 
com todas as ceremonlas. 

De Itajaby e ltapema é espera
do wuitas exmas. familias que vêm 
assistir. 

Desde já felicitamos a dig:13 com· 
misslio dos ｦ･ＸｴｾｩｯｳＮ＠

Do nosso amigo Boaventura Car
deal CbAves e sua exma. senhnra ,re
cebemos c,>mmunicação que sua 
gentil filba Inhorita Erveci,ta Cba
ves, contractou Cdsamento com o 
dIgno moço H. Aurino Anastacio 
Pereira. 

Aos dl::-nos nOlVuS 
muitas fe1!cidades. 

dezejamos 

Deu·no O pra er de sua Visita 
em companbia de sua vinuosa es· 
poza, o nosso bom amlgoo capitão 
Umbehno de Brito.Con.elbelfo ｾｬｵﾭ
nicipal e capll .. li,tol. na Cidade de 
ltajaby. 

Com optimo desempenho foi le· 
va do bontem em scena no Tbeatro 
Municipal pelas ｩｮ｢ｯｲｩｴ｡ｾ＠ que com
põem o .Gremio das FI, res., o apre
CIado Drama. A Choupana Bretã •. 

Todas a exmas. senhorltas,mui· 
to bem souberam ｯＱ ｾ ｳ･ｭｰ･ｮ｢｡ｲ＠ os 
papeis que lhes foram ｣ｯｮｦｩ｡､ｯｾＬ＠
merecendo da platéa, proloogadas 
alvas de palmas. Que o .Grem lo 
､｡ｾ＠ Flores., no_ proporciooe nOI' 
te alegres como a de bonteUl, sã" 
os nossos votos. 

EDl'íAES 

De ordem do Sr. Superintenden. 
te Municipal, faço publico a quem 
pOSSol intere sar que, de accordo 

I 

multa de 10$000 reis e o dobro na ,- 1 - ANNUNCIOS 
relncidencias. 

E para que não alleguem igno. N T h' 
-I 

caneia foi lavrado o presente e ou· a ypograp la 
tros de igual tbwr, que serão afh-
xado em lugares publicos e pela 

imprensa. "0'0 Intransigente" 
Superiotendencia Municipal de 

Camboflu', 11 de Maio de 1918. 

João C. Pacheco 

Secretario 

De ordem do cidadão Superinten
dente Municipal, faço publico que, 
fica prorogado por mais sessen
ta dias, a contar desta dacta, o 
prazo) para O p .. gamento sem multa 
dos impostos em atrazocom esta Suo 
pcrintendencia, con forme refere-se 
o edital de do corrente mez, fino 
do o qual serão t.es dividas rrque. 
ri da a cobrança executIva. E para 
con hecimen to dos Interessados, la
vrei o preseote que vai publicado 
pela imprensa. 

Tbesourarla da Superintendencia I 
Municipal ､ｾ＠ Camboriu', 30 de 
Abril de 1918. 

o Procura-dor Thesoureiro 

!oão C. Pacheco 

o abaixo assignado, Prccxraclor 
Tbesoureiro da Municipa:ldade de 
C.mboriu'. faz pwblico, para conue· 
cimento dos interessados que, du o 
rante o corrente mez de Junho esta 
Thesouraria procede a cobrança 
sem multa dos imposto q de deci I· 

ma urbana e terrenos não edifica . 
dos dentro do perimetro urbano , 
(J .. ,emestre) e do imposto sobre 
domi.:i lin, re lolti.o ao corrente ex r r· 
cicio. Findo es<e prazo serão taes 
impostos cobrados com a multa es
ti pu lada em lei. 

Tbe.ouraria da Superintenden
cia ｾｬｵｮ［｣ｩｰ｡ｬ＠ de Camborili', 1· . de 
Junho de 1918. 

O Procurador Thosouréiro 

João C. Pacheco 

Imprime-se rotulas para garrafa ' , 

cartões de visita, participação üe 

casamento, felicitações, program_ 

mas, notas, facturas, talões, fo

lbetos etc. 

Preços modicos. 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cur • • • 

Latelamento d .. ar-
terias do pescoço. 

InflammaçOcs do ute-
'o. 

Corrimento dos ouvI-
do,. 

Rheumatismo em It
ral. 
Manchai da pc). 

I • . 
Affecç6es do 

flgado. 
Dores no pc!. 

to . 
Tumores nOI 

ossos. 
Cancro. ...-

nereol. 
Oononhhs. 
Carbunculos. 
ｆｉｾｴｵｬｮＮ＠

Espinhas. 
Rachitlsmo. 
Flores bran· 

CIS . 
Ulceras. 
Tumores. 
SArnu. 
Cf)'5tn. 
Esc;rophulu. 
Darthros. 
Boubu. 
Boubons. 
t, finalmente, 
tod .. as mo
lestlas pro
venleatea de 
untue. 

fiRAnnE DEPOUTIYO DO amE 
I 

rn 
co 

.i: 

ｾ＠
8 

C 

- ha mais Maleitas, Febres, 
com o art. S:i do Codigo de Pos· ••••••••••••••.••.•••••• intermitente0 ou Sezões 
turas em vigor e art. 9· da Lei n. 

. . .... . . .. .. . . . . . . . . . . . . 
8, de 10 Je Dezembro de 1910, é 

expressamente probibidoà todo pom·l 
beiro de peixe ou outro qualquer 
atravessador compr,lr o peixe que I 
for expo to a venda no varejo sem 

lomando as afamadas piluZas do Phm maceldico 

Heitor Liberato 

que este tenJa decorrido o ｰｲ｡ｾｯ＠ ｇ｡ｲ｡ｮｴｴＧＮｾ＠ à cura completa 
de tre horas, no) portO do Garcia, 
sendo fre co, e de dois dias, sendo 

Marca Registrada .HEITOR. 

em pOUCtlS 

diuB rezando eOD forme a receita junta 

algado. ITAJ' ARY Vencle·.e em todos OI nerodol e na pharw S C ATR ÀRIN l 
Ao contraveator será impo l to a li li BRAZIL de HellorL.lborPo a ruaL.uro Milllern· lO o li li " 

• 
L 
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