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SENADOR 
HERCILlO LUZ 

No dia 11 do corrente deu a hon
·ra de VIsitar este Municipio o 
Ex 'no, Sena,Ior Dr. Hercilio Pedro 
d a Luz, um do, mail distinctos c1le· 
ｦｾｳ＠ do nOlso partido . 

S . Exa . , ql1e se destina ao norte 
.10 Estado, foi carinllolameftte rece· 
bido pelo !f. Cc!. Benjamin Viei . 
n, Superintendente Mun icipal e 
chefe local, authoridades, Directo· 
ria do Tiro de Guerra 4.06 e outros 
amigos. Durante o pouco te.po 
' jue ｾ･ｲｭ｡ＮＯＡ･｣･ｵ＠ ｾ｡ｴｲ･＠ DÓS foi mlli· 
to cumprimentado, na relidencia 
do sr . Cel. Benjuain Vieira . 

Acompanha o illultrc Senador, 
os nossos amigos JOlé Chrysto'flo 
de Oli .. eira e seu dilecto filho an· 
.1emico Aldo Luz . Na occasilo em 
que sua Exa. tomava o auto que o 
devia condulir ao 'fizinllo Munici· 
pio de Itajah" foram lenntallos 
• i VilS a sua Exa ., ao Estado e aRe· 
pu blica, sendo re.pondido por ｾＮ｡＠

ElIa. que levantou um vi.a ao Mu· 
Gicipio, ao sr. Cel. Benjamin Vi· 
tila e ao Tiro 406 

• tiíEI • 

Amulher depois 
da guerra 

A guerra actllal nas su.. con· 
sCQllencias ultHiore" de.e conli. 
derar·s. como a mais favora .. el evo· 
lução occorrida na historia dn muno 
010 para as reinvindica,Oes fimini· 
na ... 

Quando a pu se realizar e os 
hOmll!DI .. oltarem ao trabalho, en· 
cnntrarlo que algnma cou.a se te· 
ri modificado prl'fundamente e 
'Iue ＮｾｲＧ＠ nec.s.aria a ｣ｲ･｡ｾｯ＠ de 
,odn Um Direito novo que regule as 
Tcllç' es entre os dnia stll"'. A 
roulbtr , mantida em cnndiç6es de 

nftrioridada social a politic1 em 
\Od .. ｾ＠ ｾｾ＠ ｣ｩｶｩｬｩｳ｡ｾＧ･ｳ＠ decorridas, Ie 

cooverterá em um ser iodepedeote en cantadora e suave. ｄ･ｾ､･＠ o pri· 
e respeitado, cuja decisão nos a.· meiro aspec tO,uses senhores esque· 
sumptos publicos-dos quaes tem cem -se de que a masima! ca mu· 
sido até agora ｾｹＮｴ･ｭ｡ｴｩ｣｡ｭ･ｮ＠ te lber é paTa o lar> faz muito tempo 
exclui da-pesará taoto, como a dos que deixo u de ser uma .erdade pa· 
mesmos ｨｯＮＮＬ･ｯｾＮ＠ ra uma pute considerabiJi .. ima do 

cA mulher já cooquistou a me· ｓｾＱｬＰ＠ ｦｾｭｩｯｩｮｯＮ＠ As exigeociu eco· 
tade do feminismo-diz Victnr Mar· aomic .. s, o desen .. olvimeoto do ia· 
gueritte-pelo facto de ter já quasi dustrialismo e do commercio, ar· 
realisado a sua victoria economica. rancam diariamente do lar a mio 
Só lhe fica por termioar a sua lhare. e milhare de mulheres u 
conquista defioitiva ranhaodo os quaes, se em verdade fonem since
seus direit"s pohtico •• o que ama· ros o. dito, apo_tolos, de'f'eriam 
nhl ser!.m facto •. Essa 4! i\ rta· tratar de devolnr ao lar por todoa 
lidade. A mulller telD lub,tituido os meio, antes de Ider gestos pelo 
;'0 homem nos campos e nas 011- que chegar;' a succeder. 
clnas etc., fazendo um trabi\lho b.· A natalidade desceu na Fraoça 
roico e calado, mas f<cundo e duo -por ellemplo-por Inoli.os, en· 
ra.el. Ji oão ntcUlita o hom (·m tft: o. qua<s ui:> esti comprehen. 
para I'anbar a ... ida, para a qual did o o do trabalho ｦｾｄ｜ｬｮｩｯｯＮ＠ Ao 
cada dia que paua se 'asta mais contrario, o decensu se tem reali· 
.. li mesma. O cooceito classico do .ado o'aquelliu familias ('m que a 
lar se ､ｾｳｭｍｯｮ｡Ｌ＠ nlo por obra de mulher está permaoentemente no 
innoceotes discursos e propal'anda lar, ao pas. l' que as que tem e.ita
nnlo pela força in ... encivel das do um desastre maior tem sido •• 

circunstaocial. A mulher comhate obreiras e ald."" na. quaes todol 
pela ... ida ,om tio ralharda .. a· os com!'(lnentes ou q.azi todos es
lenlia como" llomem. Nas occupa- tio suhmettidos ao trabalbo. 
çOes a que 50' ･ｯｴｲｾｧＢＬ＠ demostra Basta esta simples respC'Sta para 
Uo bom juizo, tauta intelligencia, inutihzar desd. o primeiro eacon· 
taata ｡ｰｴｩ､ｾｯＬ＠ co IDO seu compa· tro aos inimil("os da ｨ｢･ｲｴ｡ｾｬｯ＠ eco· 
obeiro. As difterenças pb,siologi- nomica e politlca da mulher, cu· 
cas que os .eparam 010 ｰｯ､ｾｭ＠ de ｪｯｾ＠ argumeotos 010 occultam ｾｮＧｯ＠
neohum modo ju!tificar um estado o temor de que o servo se rebeld-; 
de inferioridade tal, que tem che. cootra o amo e de que o homem 
gado 1 escravidlo OOS povos bar· puea certos ｰｔｩｶｩｬ･ｧｬｯｾ＠ legados pe
baros e antiro e A dependencia do las epocas de barbaridade e c.ja 
bomem nas sociedades ｣ｨｲ［ｳｴｬｾ＠ nos ･ｬｬｩｳｴｾｮ｣ｩ｡＠ est' menos justificada 
.. ctos p!imordiae. da e.istencia .. ａｴｾ＠ I cada dia. 
ha multO pouco tempo. as lerlsla . Em quanto aos segundos, aos q"e 
ｾ･ＮｳＮ＠ de todas as. naçOes chamadas afíirmam que a mulher, ｰ･ｲ､･ｾ＠
｣ｬｶｬｬｴｬ｡ｾ｡ｳＬ＠ ｭ｡ｮｴｬｮｨＮｾｭ＠ a mulber na sua poesia, responderemos que nis
categoria de meoorldade e irrres- 50 mesmo está o progresso; a frio 
ponla.el. volidade que converte a mulher 

Nestes ultimol annos, se avao· n'um simples o':>jecto de IUllo e de 
çou muito 00 sentido da lil1eraçãe prazer para o homem, recreio de 
da mulber, .obre tudo nos paizes seus olhos e s'Itisfacção de seus a· 
anglo -saxões •• '" guerra actual dará p;:etites. Tem assim a mulher o 
o golpe final i tyranoia masculina e .alor d'um moveI raro e esquisito, 
amaobl haveremos de contemplar a u.is.lo d'um ebliou-. 
a lDulher comO um ser provido de .Tinham·me eosioado em casa 
oossos mesmos direitos, conscieote que tioha quo: agrad..r aos ho· 
e line. meos_; confessa amarramente Si-

Podem eotoar sua geremia:1a os oila Aler.mo na sua famosa no· 
p"rtidari" l das realidades que ｭｾｲﾷ＠ .ella, e essa é indiscutivelmeate a 
rem, OI 'llle dllelD q.e a mulher base da educaçlo que se dá i ,ran· 
se apartará de .ua missão sull.· de parte de nossas mulheres. Ella. 
tancial, a maternidade e que per· Dlesmas se rebellam já contra esse 
dera' a sua pOesia, a sua graça papel humilhante e secundario qUI 
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cesempeabam, reclamando seu poso 
to de seres conscientes ｾ＠ relponsa
.eis . 

Quel1!lIl Ti .. r uma . ida dignl e 
Dobre Ｎｾｯ＠ submetidas, como o es
Uo muitas d'ellu, ace caprichos 

GAZETllHA 
FESTA DO D. E. sino 

S ar. ｾｬｩｮｩｾｴｲｯ＠ ＬＱｾ＠ Aglic\lltu'l. ｉｰｾＮ＠
dido do sr. ｓｵｰｴｲｩｮｬｾ｡､ｾｮｴ･＠ Muni 
cipal. 

E' motiu de justo ｾｾｉ｢ｵ｡ｩｬｾＧ＠

mo para nó, • de ｾｬｮｃｾｦ＼｜Ｇ＠ ",ra. 
､ｾ｣ｩｭ･ｮｴｯｳ＠ lO distiacto Tilulu da 
pa.ta da Alrricultura pela promp!i· 
､ｾｯ＠ com que atteadeu os pedidll' da 
Supcriateodtncia de Camboriu'. 
feitos por intermedio do n.osso emi 
nente amigo e cbefe Coronr! Euge
nio Muller. que CORl o maior pa. 
tr\oUamo tem procurado en tande 
cer o nono lucturoso Municglpio' 

do ｾｯｭ･ｬｬｬＬ＠ laTorecido por leil que Re .. li.au·se no dia 2 do çorrente 
ｾｩＧＰＱＵｴ ｡ ｭ･ｮｴ･＠ tem fabricado em mez, nesta Tilla, com o brilhantismo 
pronito prcprio. Uma nOTa era de todos o. anaos a tradic io
aberta, IrlLl um triumpbo resoaante n&1 futa do D. E. Santo, a qual 
da justiça que lima uma das uhi. cons tou de novena. aabbado as lO 
mas cadeias do despotismo. S6 a ?oras e translada5io da Cort a para 
bumanidade será perfeita ｱｾｮ､ｯ＠ a casa do Impeuo, achaado·.e t o
lodu I' parlljl que a formam este. ' ｾ｡ｳ＠ as ru.;s ｩｾｵｭｾｮ｡､｡ｳ＠ com ｢ｾｃＰＵ＠
jalll em condic;3es de desenvolyer.se a kerozene .... omlol o houve musa 
livre e iategralmente. I as 8. Itoras e co.mmuahão geral de 

menlDOS e ｭｾｮｬｮ｡Ｎ Ｌ＠ as quaes veste. A hsica é incuravel ｾ･＠ ficar firo 
I" A .mulher, a que cbam.amlls com diobas de branco. cab"ça, eogri. memente inpune. No seu prinei
Isonla c.los.1 cO Dlpanh el ra> nio ｾ Ｚ＠ oaldadas, receberanl pela prime!ra pio, cura·se; mas, para Isto p(eci. 

será em reahdade, emquanto a lei Yel o "anto sacramento da com sam de tre. alimentos: Ar puro · 
ou o _ cOll.tumes a man:enbam n'um ｭｵｾ｢￣ ｯＮ＠ A' 11 horas teve legar á alimentaçrlO sã e me,licação sClenti
escala0 lnferlor .. o ｮｯｳｾｯＮ＠ E. se missa ｾｯｬ･ｭ｡･Ｎ＠ celebrada pe lo R_mo . fica. ｔ･ｮ｢｡ｲＮ ﾷｾ･＠ os quatros aber
ｾｉｧｵｭ｡＠ eou' atlpntatona eXiste, • ·nr. ｖｩｾ｡ｲｩｯ＠ Garcez. e corôamento tos dia e noite, escolbam·se ali e 
e que em no.me de .nos ｡ｾ＠ salls!ac. do lmf.trador, representado pelo ｭｾｮｴｯｳ＠ s;mplcs. mas nutritivo" 
tOes .e tfeltas-alnda que Sejam menino Laur .. ano Bitteocourt· fin. tome ·se a Emulsão de :icott. Pro· 
eitheltcas·trat"mo Ae mantel ·a ｾＧ･ｳＮ＠ do e.tas cerilJl(\nias, deu.se ｾｯｭ･ＮＱ＠ cure·s, con-elho médico sempre 
se estado bumllha::te de obJecto ço ao leilão das prendas. onde no- que for possivel. Estas são ｡ｾ＠ re
de nosso prazer contra o ｱｾ｡ｬ＠ pro' tou.se o entbusiasmo·e o capricbo gras princtpaes que toda pe>,oa d" 

test:a Ｂ｡ｬｾｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ a medld .. que daquelles que pr.tendiam ser pos- tendenc ia turbeculosa deve ad " Pta r 
ae emancipa de . nus ｾｲ･ｾｯｮ｣･ｬｬｯｳ＠ .uidor de prendas preferidas 'jue. para. ｣ｯｭ｢｡ｴｾ ｲＮ＠ C'lm ｾｯｭ＠ successo, 
e reclama seus Indlscutlveu direi· -a peur da crize> alcan .. aram pre. a pelOr pr"ga que baJa conbecido a 
tOi. . . ço- elevados ao de _eu v .. lo r. humanidade. ａｬ ｾ ｭ＠ disto em r .• da 

J olnYl lle Maio de 1918 f ' 1' d b ' , • Tod os os festejos foram abri· I • am. Ia on e a UID turbeculozll li 
Dt'". CMlos de lia/varo lhantados pel .. barmon i"u banda Indlsptnsavel evitar o Cootacto 

muzical .ln dependencia.. de !ta· 

• AS> . 

Vida Social 
PAllVII AS PATRIOTICIS 

Sem ideal oão ha nobreza de aI· 
lIIa, sem nobreza de alma oão ha 
､ｾｳｩｮｴ･ｲ･ｓＱＡ･［＠ <em de int eres e não 
Ita cobpsão t:ão ha Patria. 

jaby. sob a ｲ･ｾ･ｯ＠ cia do ar. Maes· 
tro Edmundo Cunha . 

De ltajaby e Muoicipios vizinhos. 
vieram muitas exmas . famillas .e 
cavalheiros assistirem a. fe<tas. 

Muito louumos o. esforços dos 
membros da com missão dos feste· 
jos que se ･ｸｦｯｲｾ ｡ ｲ｡ｭ＠ para abri., 
Ibaotismo dos mesmrs, e espera·. 
mos que a co. a commissão nome· 
ada para o anno vindouro, s3,ba 
bem imitar aos membrcs dos f.s· 
tejos deite anno. 

----_._._----
Bra'!lileiros, trabalbae, vibru, pro- JUIIT A DO AlISTaMERTO MILITA R 

tS'stae desde já I Protestae com 
o desintere e. com a con.ic· No dia 1'. do corren te mtz. pe· 
çio, com a feouocia. com a poe'llas 10 boras da manhã. lia sala d. 
aia ·contra a mesquinbarla, contra o : Suprriolendeocia Municipal foi ios· 
egoismo, cootra o estrang"t' r i.mo, tallada a junta do Alt.tamento ｾｩ Ｇｬ＠

contra a baixesa dOi iodifereoça. lita r deste Município. composla do 
Amae o Brazil ! e, para .mal·o sr. Cel. Beojémin de SOUZ" Vi, ir., I 

como elle deve ser amado, e "re. como Preoidente, Alftres SilvantJ 
ciso armal·o. fortalecel ·o. dar.lbes Bento Garcia, Ctlmo ｾｴｃｦｬ＠ tario , 
escolas primari:as, escolas proficio· Flavio de Souza Vltira, como (f 
aaes, batalbões de escoteiros, li· flcial do Rflp .tro Civil. A junt, 
Ilhas de tiros, disciplinas e crença, fez as devidas ｣ｯｭｭｵｮｩ｣Ｆｾ ｃｬ ･ｳ＠ e 
cobesão e esperança, gymoastica e mandou afhar editaes. con.idan. 
consciencia, corpo de Itllel e al - do os Cidadãos que nasceram 
ma de poetas. I lias annos de 1890 até 18'J7, ｾＴｕｉ＠

Moços ｢ｲ｡ｳｩｬｾｩｲｯＧＬ＠ Yôs unicamen. residentes e aioda não alistados em 
te v6s.l'alvareis. engrandecneis, aooos ｾｮｴ･ｲｩｯｲ･ｯＬ＠ a virtm lazer as 

MEDICOS 
em todos OS pai
zes civilizados 

RECOMMENDAM 
Emulsão de Scott 

enaobrecerd .. o Brazil. suas dec1araçõtL 

No vapor Flori .. nopolis. ioram I t a ......... =m •• 
Bilac 

o fracos deyem usar o .Vinbo 
ｃｲｾＧ ｯ ｴＺ｡､ｯ ＾＠ do Pbarmaceutico Cbi. 
mico João da Slln Sihcira. 

embarcados ou Rio de J .. n.iro, doit çlo maia m..a.La 
aDlmae reproduclores. I ara e<[e que .. pod.ria t.. 
Municlpio, rlwe\l1Jo. lido Exwo', _ .... ___ tliii' _________ '"'" 

• •• ＭＭＭＭＭＭｾ＠ __ mm ____________ mm __________ __ 
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ＭＭＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｏｉｎｔｒａｎＸｉｇｅｎｔｅ＠ __ ｾ＠ __________________ _ 

. Em Brusque,um moço, louco, de 
1t1/purlantejamilia esfaqueu /) Pe. 
Hmrique Neller. Diz .A Gazela 
ｂｲｵｳｱｵ･ｬｬｾ･Ｎ＠ :-Já desde a tempo 
an'la.« pelas ruas desta Cidade um 
homelll, cujo nom, não ｾ＠ mis
ler tOl'1lar publico de 'll'em todos 
tinham piedade. por ser elle bastan· 
te ruim da cabeça. 

Aptz.r delle puticar uma tolice 
• p"z outra, apezar de serem pre· 
venidos 08 seus parentes .,astas ve· 
ｺ･ｾ＠ do que poderia acontecH, 
ae"'pre continuou suas façanbas, 
até dar-se o facto lamentavel que 
ｦＧ｡Ｇｾ｡ＰＱｯＮ＠ a narrar. No dia 3 de Ju. 
IIbC', o Rvmo. P. Henrique Melltr, 
como todos os dias, as 5 boras da 
ma "bã, subia a escada da egreja . 
para abrir as portas. Já d,e baixo 
viu um bC'mem assentado no ulti· 
mo degráo da escadà; cbegou.se 
perto de1\e para cUlllprimental.o. 
pellsando que fosse alguem que que· 
ria co n fessa r·se. Esse moço lou· 
ｾｯ＠ sem levantar·se, puxou pela 
fa ca que guardava escondida de· 
b.ixo do sapato e faqueou o Remo. 
V'gari o, no lado direito, disendo: 
.. Agora chegou a bora_ . Pessoa 
desta Villa que estava em Brusque 
no dia do acontecimento .,iu na ca, 
deia o referido louco, !>astante 
tranquillo do delicto commettido e 
disendo que ainda falta muitos 
outros. 

Lamentamos esses factos, porem 
a familia do louco devia ter mais 
cuidado, poia bomens desiquilibra. 
dos deviâo permanecerem trancados 
em quartos. 

JOSE zaCIRIAS "EIIII 
. 

Depois de prolot'gados soffei. 
n:entos, falleceu no dia 1 do cor· 
rente, na Fregue&ia da Penha, on
de residia, o nosso icfortunado 

Está em festa o lar do nOllo am;· 
go Izidoro Olinger, com o nasci
mento de ｾ･ｵ＠ filbinbo Odilon. 

Multo grato pela participação que 
1I0S fez da Villa de ｃ｡ｭｰｯｾ＠ Novos 
onde está de residencia. 

No dia 8 do corrente no Distric
to de !tapema, realizou-se o enlace 
matrimon?al do ｾｮｲＮ＠ Antonio Moi· 
us Jorge, com a eIma. sinborita 
Zedi, irmã do nosso illustre amígo 
Capo Antonio Cheren, 1'. Juia de 
Paz do mesmo ､ｩｾｴｲｩ｣ｴｯＮ＠ Agradece
mos muito penhorado o convite qae 
nos foi feito e dezejamos a03 dig
nos noivos a, maiores f1eicida,les. 

Está 0:01 festa o lar do :lOSSO bom 
amigo e companbeiro de trabalbos, 
Izidoro de Oliveira, digno gerente 
desta folba, pelo nascimento de 
seu gC'rducbC' filbinbo Amaury. 

Aos carinhosos paes muitas feli
cidades. 

Estiveram por alguns dias nes
ta villar os illqstres Engenheiros 
Drs. José Malbomens e Joviano Pa· 
checo que vier am em observações 
nas ｪ｡ｾｩ｡｡ｳ＠ minerhs deste Münici. 
pio. A a01bo., agradecem')s ｾｵ｡ｳ＠

bonrosas visitas. 

No dia 13 do corrente realizou · se 
no districto de !tapema com lrraD · 
de concurrencia a festa de Santo 
Antonio, Padroeiro d'aquelle distrt· 
cto. Foi festeiro o nosso amigo Fe
lippe Felicio, negociante a.aquelle 
lugar. 

Rrgrrssou do Rio de Joneiro, o 
nosso illustre amIgo dr. Agcnor 
Homem de Car.albo, digno Pro· 
motor Publico da Comarca. Cum
primentamo •• 

amigo José Zacarias Vieira. falho Passou pelo dissabor de perder 
do finado Manoel Caetano Vieira um falhinbo o nosso amigo Bernar
e D, Maria Jose da Silva Vieira dino José Coelbo, rezldente no lu. 
e i{mão do ｮｯｾｳｯ＠ amig-o e cbefe gar ｾＡ｡｣｡｣｣ｬＮ＠ ａｯｾ＠ desolados paes 
sr. Cc!. Benjamin Vieira. apresentamos pezames, tornando-os 

b extiocto era viuvo e deixou ･ｾｬ･ｮｳｩｶｯｳ＠ á seu, avós, o nosso co· 
algumas falbinbu orpbãns que fi· religionario !dacario Luiz da Siln 
cam sob o ôlbrigo de sua av6, 'ri. e eIma_ senhora. 
05 e Padrinbo.. A senbora sua 
mã'e e irmãos .0 ｉｮｴｲ｡ｮｾｩｧ･ｮｴ･ｯ＠ I 
apresenta sinceros oezarnes e peJe 
a neus pú • sua alma. 

Regrusaram do Rio de JaneirO 
os nossos emineateos ｣ｨ･ｦｾｳ＠ dlS. 
A1Jdon Baptbt.' e Hercilio Luz, reI 

Nestes ｡ｬｴｩｄｬｯｾ､ｩ｡Ｘ＠ tem se 31i •. c<bendos ｡ｭ｢ｾｳ＠ i';llponentes. ｭｾ｡ｩＭ

Do eImo. sr. dr. Abdon Baptis
ta e lua eIma. senbora, recebe
mo, communicação do contracto de 
casamento de sua Exma. filba si
nborita D. Leonor Baptista, com O 
eImo. ar. dr. Francisco A. Bal
tbazar da Siheira. Agradecendo a 
participação. duejamos aOI distiac
tos noivos muitas filicidades. 

Recebemos e agradecelllol a vi • 
sita do nosso digno coHega .Fo· 
lha NOVa0 que sabiu a luz de pu. 
blicidade na visinba cidade de Ti
jucas. 

Ao correcto confrade .0 Intran
sigente. felicita e destja innume
ras felicidades. 

MAR A VILHOSOS 
RESULTADOS 

O abaixo assignado, douctor em 
medicina pela f . culdade do Rio de 
Janeiro, condecorado pelo governo 
portugllel, medico do bospital de 
Beneficencia Portugueza d'esta ci
dade, etc. 

A tlesta que nas molestas do fan
do ｾｹｰ｢ｩＱｩｴｩ｣ｯＬ＠ em suas diversas e 
variadas 1órmas, a ｡ｰｰｬｩ｣｡ｾｯ＠ do 
,preparado • Elixir de nogueira, 
ｓ｡ｬｳｾＬ＠ Caroba e Guaco., do IlImo. 
sr. João da Siiva Silveira, tem sido 
do mara.,ilhosos resultados. O re
ferido é verdade, sob fé de mell 
gráu. 

Pelotas, 30 de .-\bril de 1886 

Barão do. Santos Abr .. 
Fifma reconbecida 

Casa Ｂ｡ｴｲｩｺｾｐ･ｬｯｴｵ＠
Casa Filial- Rio de Janeiro 

Vende·se nas pbarmacias edro, •• 
rias. Cudado co 10 ae imitaçOes 

ta do bastante eleirores deste Mil" ｦ･ｾｴ｡･ｳＬ＠ o pnmelro .eal JO I:lvllle 
, , . I' e o segundo em ｆｬｯｮｾｯｰｯｨｳＮ＠ I nlclplO, pertencentes ao g ｯｮｯｾｯ＠ h f O I 

t 'd R bl' C thar'In 'nse I Aos preclaros c e es ntran., par I o epu IcallO a c. b ' d 
sob a cbefla local do no 80 ｩｬｬｵｾｴｲ･＠ slgen:e. apresenta oas 91n as. 
amigo cel. Benjamin Vidra. -

, Tambem relCressou a Florianopo· 
Deu·nos o prner dI! sua visita 

o ｮｯｳｾｮ＠ ｩｬｬｵｾｴｲ･＠ al,lligo ｣｡ｰｩｴｾｯ＠ Al
fredo ｒｾ｢･ｬＱｯＬ＠ imp')rtante negocio 
ante no lugar .I.imoeiro., no ｾｵﾷ＠

niclpio :le Itajaby • 

lis o benemerito amigo e cllefe 
Cel. Antonio Pereira da SIlva Oli· 
veira, disti ncto Deputado Federal. 

A ' sua eu .• 0 Intransigente> 
cumprimenta. 

S.r. IIIIHI h_li .. u .... 
Residente em Chá-Gn.DIle 

Pero&mbuco 
Curado com o lfl .... r d. Ne

,.eirA do Pharmaceulico CW
alce 1010 da Silva Silveira. 
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-I SEcção LIVRE l -Para que ｴｾｮ｢｡ｭ＠ plen.o co.nbt. que ute ten!la decorrido o P'&lO 
• da 1r.!8 hor •• , Ou porto d " Cneia, "mento de importantes ､ｬＮｰｯｾＧＢ＠ es ｾ＠

SCENl DES1GR1DIVEl 
da Lei Fedual o. H27 de 27 de sendo fresco, e de doi. dia_, undo 
Dezembro de 1917 ｭｯ､ｩｦｩ｣｡Ｌｾｯ＠ <Ia ｳ｡ｬｾ｡､ｯＮ＠ , . 
de n. 1.860 de 4- 1'. lOJ08-lrans· Ao cJntraveotor sera ｉｭｰｯｾｴｯ＠ a 

Em um baile reali,.do sabbado crevo o seguillte: ｭｾｬｴ｡Ｚ＠ de 1.0$000 reis e o dubro ｮｾ＠
passado em uma rasa no logar .Todo o ｂｲ｡ｾｬ･ｩｲｯ＠ 'é obrigado relnCldencla •. 
• Rio Pequeno_ Dute Municipio, a alistar.se deotro do aono em que I E para que 01'\0 aJleguem IlI'no . 
deu·se uma scena que bastante completar 21 annos ､ｾ＠ idade. Para : rancia f?i lavrado o ｰｲ｣ｳ｣ｮｴｾ＠ e Ou 
dualrradou :\C's que li e lavam, isso, participa por escflpto ou ver- tros de Igual tbeor, qu.e se rao aCfi
causado talvez pela falt a de patn· baltnente á jun ta de Alistament.o xados em lugares publlcos e pela 
otisma. Militar do Municipio em que resl· imprensa. 

Estavl0 neste baile, dan ando, de ou á de qualquer outro da Cir-
alguns atirad'Ores fardados, quac- cu'mscripção, seu nome, filiação,pro· Superintendencia Mun icipal de 
do cbega ao conhecimento destes, fiss ão re.idencia e data de nas· Camboriu', ) 1 de Maio de 1918, 
que, algumas mocinhas, queriam ｣ｩｭ･ｮｴｾ＠ (art. 63). A ju .1ta. é obri
abster-se em dansar com .soldados - gada a remelter pelo correIo ou a 
e um atirador á palZ3no, entendea- éDtregar directamente ､･ｮｴｾｯ＠ de 10 
do que as .dltas mocinha.. e la- dias a toda aquelle que aSSIm pro· 
.. am no seu direito em não quere · ceder. um CERTIFICADO DE 
rem dansar com a'lue Iles, aconse- ALI T AMENTO (§ I . do art. 53) 
111(\u aos atiradMes que ｶｯｬｴ｡ｳｧｾｭ＠ O certiilcado de que trata es,e 
as suas casas e despissem a fardal ... art igo só será concedido aos ciJa· 

endo ｾｳｴ｡＠ .. ftronta ｡ｴｊｲ｡､ｾ＠ aos dãos que EXPONTANEAMENTE 
nossos . briOS ｾ･＠ soldados . atuado-, se dirigirem á junta, cabendo·lbes 
res, fOI r .. pelllda Com d IgnIdade dentro de 10 dias apreseetar as re
pelos que là e<tavam. T .. evamos I clamações que se julgarem com di· 
O facto ao conhecimento da Direc· reito ; P' r su .. vez a junta exigirà, 
toria do Tiro 401;. fui punl.d? .0 quando julgar neces' ario, a ce rtidão 
re ponsavel com as penaq dlclph- de idade dos alIstados l§ 2 do art. 
Dares, por ter demon-trado em pu- 53.) 
blico o de _am nr 2 f , rda 'iue veste. O TE;\IPO DE SEItVIro MI. 

Que estes fact os não m,d. se re- LITAR PARA TODO O CIDA. 
produzam em nossos sertões, é 0r DÃO QUE EXImIR CERTIfl
'lue acons elha mos, e con\'1cto esta· CADO DE APRESENTIIÇAO. 
mos que, todo moço brazileiro Que luando chamado á incorporação, 
em um baile familiar, hourando ,erá UM A:-\NO (a rt . 9' letra C), 
rom !é e or!:,ulbo a fa rda que tem Os cidadãos q ue por qualquer mo. 
fe tida, tem mai s va lo r do que 0< t i\'o ､･ｬｘ｡ｲｾｭ＠ de ser alistados den
paizanoB que nã .. podem. nán sabpm t ro do annu em ｑｕｾ＠ co:npletaram 21 
e não querem aprender a defender annos de idade não se acbam isen-
a Patria QueriJa. tos de sorteios futuros; serão io.lu · 

Camboriu', ido., assim ｾ･＠ conbeça da oDlis,ão, 
Uu atirador do 406 até a idade de 28 an nos, no alista-

• mento que ae estiver proceJendo na _· .......... __ . .,._-.. 1.__ occasi30 e en trarão para a urna do 

EDllA1:.S 

Ministerio da Guerra 

1 

VI lEGIÃO MILITAR 
CircomlWripção de Recruta
mento Santa Cath/O.rinllo 

Distrido de Alistamento Militar 

J4UNlClPIO DE CAMBORl'U' 

Benjamin de Souza Vieira, pre- I 
sidente da Junta de Alistamento 
Mi litar. 

sorteio como SI! fossem da idade de 
21 annos. 

Se forem maiores de 28 annos 
quan do se tiHr coohecimentO da 
omissão. ficarão sujeitos até a ida
de de 37 annos a t odas as Obriga. 
çõea M um reservis ta de L linha-
21 a 30 aonos art. 68). 

E eu Silvano Bente Garcia secre
tario lavrei o preseote Edital, que 
auigoo e VÁe pelo Presidente assi
gnado e n:bricado. 

Camboriu' 1 de juobo de 1918 

Benjamin de Souza Vieira 
Pre, idente 

Faz saber que tendo sido instal- De ordem do Sr. Superinteoden-
Jada a junta de Al istamento para te Muoicipal, faço publico a quem 
os trabalhos de Alistamento militar I pOSSol intere.sar que, de accordo 
convido ... todos jovens que comple- com O art. 5:i do Codigo de Pos
taram 20 annOIl de idade o 3n1\o' turas em vigor e art. 9' da Lei n. 
pa sado a virem insere ver seus no- 88 10 Je ｄ･ｺ･ｭ｢ｾｯＮ＠ de !filO, é 
mes na5 Ii,tu que se acham na séde expressamente problbldo à l<,do pom
da junla, sita, «Rua Dr. Lauro beiro de peixe ou outro qualquer 
Ytull er, pod en do comparecer das 10 atravess .. dor compr .. o peixe que 
horas ás 3 hora da tarde, for txpO to a yenda no \ .uejo sem 

lotlo C. Pacheco 

Secretario 

O abaixo assignado, Procuranor 
Thesoureiro da Municipalidade de 
Camborill', faz publi co, para conue· 
cimento dos interessados que . du · 
rante o corrente mez de lunho esta 
Tbesouraria procede a ｣ｯｨｲ｡ｾ｡＠

sem multa dos imposto. de d ecio 
ｭ｡ｾ＠ urbana e terreno não edifica· 
dos dentro do perimetro urbano 
(I'. semestre) e do imp" sto ｳｵ｢ｲｾ＠

domilicio, relati.o ao corrente ･ｸＮ ｾ ｲＮ＠

cio. Findo esse prazo serão taes Im
postos cobrados com a multa es
tipulada ｾｭ＠ lei, 

Tbeso uraria da Superintenden
cia Mun: cipal de Cambul j,, ', I . J . 
lunho de 1918. 

O Procurador Tho s oureiro 

João C. Pacheco • 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
C"ra. • 

L.teJ.mento d .. ar
tcrl .. do pucoçe. 

lonammações do ute- c 
ro . ｾ＠

Corrimento dOI ouyl· 
dos. :3 

Rbeumatilmo em ce-
ra1. QJ 

Mancha, da pc" ｾ＠
I • . 

Affccç6ea do 
CJ 

Ogado. ... 
Dores no pel. ! L..t 

to. «-
Tumores noe 'b" 

OSlOI . 

Cancros .e· 
ntreol . 

Oonorrbh • . 
Car.bunculol. 
ｐｉｾｲｵｬＧｬＮ＠
Elplnhli!l . 
ｒｾ｣ｨｬｴｬＮｮｬｮ Ｎ＠

Floru bran-
cas . 

U1cer ... 
Tumores. 
Sarn ... 
Crt.t ••. 
Escrophulas. 
O.rthrol. 
Boubll. 
Bouhon • . 
e, nnalmetlte. 
toda ••• mo
leaU.. "ro· 
.'Rlcates da 
...... c. 

&Um IEPautm I Sllilf. 

• 
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