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/l1unicipio de Camboriú"*" Domingo, 30 de Junho de 1918 -+ Estado Santa Catharma 

Feiz Escolha I Tia. terrestre, regressou bontrm .. 01. terra. No trapiche Municipal onde 
nNte, de sua excursl'io aos munlCI' ､･ｵﾷｾ･＠ o desembarque, est3j:iODaTa 
pios do n.rte do Estado, o snr. Dr. grande massa popular representaDo 

Re ... lizou-se no dia 28 do corren· Hercilio Luz, illuatre represent .. n. do todas as classes sociaes e qUI' 
te, em Florianopolis a reunião do te deste Estado no Senado da He- tro baedu de muzica. ｐｲ･｣･､ｩ､ｯｾ＠

('onsel!to Superior do Partido Re- publica. O emilltote rarlamentar, destas, formou-'e rrande prestito 
publicano Catharineose para a esco- a sua chegada no Estreito, foi cum- que foi levar o dr. _-\bdon, ao Ho
lha dos candidatos aos carros de primentado por uma g-raode com · tel Macedo. Em Ífente a estatua 
Governador do E.tado, para o qua· missão de ami!fos e correliriona- do graude brazileiro General Fer
trienio de 1918 .11922. rios, que acompanbados da banda nando MacDad", utacionou a mul-

Por motiv os de 1II01(stia, da mu sical .Commercialo, foram em tidão para ouvir a palavra do nOI
qual foi necessario uma interveoçao diversas lanchas esperaI-o no con- 50 illustrado patricio Dr. Nereu 
cirurglca, deixvu de vir presidir atinente. Tran8portado para est" Ca· Ramos que produzi" urda importan. 
referida rlunião, o exmo H. Ge- pital, na lanch ... da Policia Mari· te oração com altas afuencias aos 
nrral dr. Lauro Muller . sendo rre· tima, sua Exa. desembarcou no tra· prediodos Que ornam o caracter e 
siJ;d a pelo exmo. H. dr . Abdon piche ICunicipal, onde aguardava a integridade do exmo. dr. Abdon 
Bapti sta, Vice Presidente da sua chelrad" unia enorme multidl'io ｂｾｰ｜ｩｳｴ｡Ｎ＠
comwi&são Exec.tiva do Partido. em que .e achavato representante, Apo. o di,curso do sr. dr. Ne-

Compareceram á reunião todos de todas as classes, que o aclama· reu Namos, falou o dr. Aàdon BOI' 
os representolntes de Santa Catha. vaIO ddiraatemerlte. ptista, cujo ､ｩＮ｣ｵｲｾｯ＠ por falta de 
rina, no Senado e Camara dos Depu · F c>rmado um grande preslito em cspaç) délll:amoll de reproduzir. A.
ｴ｡ ､ ｶ ｾ＠ e bem a <sim todo. os repre· frente a estatua do Coronel Fer- lomou então a sacd<la do Hotel 
.entantes das Comarcas do Estado. nando Ma chado, O senador Herci· /l(acedo, o illu tre pat ricio dr. Caro 

F or am escolhidos para Gover · lio Luz, dirigiu a !MlaYfa ao POYO, los Wendbauun '1ue ｴ ｾ ｭ｢･ｭ＠ produ. 
nador o nosso eminente chefe sr. agradecendo a ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡ｾｩｯ＠ de que ,zio empolgó.nte e patriotico di,cur· 
dr. Lauro ｾｵｊｬ･ｲＮ＠ e para Vice Go· era alvo por parte de ｓｴｕｾ＠ conter· so. EIIl seguida o sr. dr. Abdon 
yernador o distincto chefe sr. dr. raneos. Sua Exa. segulO de auto· Baptista, em brilhante improviso 
Hercilio Luz. moveI para sua residencia, onde o responJcu: - Falo a vós, disse sua 

Não poderia ser mais acertada a aguardavam inoumer09 amigos. Sua n:a., dirigindo-se ao P?VO, porque 
escolba da pessoa do exmo. sr. dr. Exa. o snr. General Goverl!ador é de VÓJ, é do VO&'u patriotismo, 
Lauro Muller, para dIrigir o nosso do Estado, fez·se repre.entar no que depende'J furturo deste Eatado. 
Estado no fucluro quatriennio. No· desembarque pelo seu ajudante de Santa Cathariba passa agora por 
me sobejamente conhecido não só no ordens o snr. ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠ M ... noel GUI' uma plorase nova e promettedora 
\)j)sso Estado como em todo o paiz e des. aos maIS auspIciosos anguflol. 
no estrangeiro ,onde S. ex. é consi- 0'0 .Dia> de 23 do corrente I O n05'0 trrritorill. que foi incor-
derado como um dos primeiros es· porado, em Ylrtudlt du memoravel 
tadistas brazileiros, indubitavel· • iSid'· I accordo de lO de Uutubro, ceIe-
mente Santa Catharina receberá de DR. ABDON BÂPl1S1 Â brado pelo bonradu i"0verno do dr. 
:--. ex. uma administração aurea co· Felippe Scbmidt, da·lbe esperan-
mo é de e.perar de seu invejavel ta· Deslumbrantes feram as mani. ças novas e um porTir ｾ｡ｲ｡＠ O qual 
lrnto e capacidade administrativa. festações tributadas na cherada a todos no's devemos trabalhar. 

Não menos acertada foi a esco- 18 do corrente, em Florianopolis, Seja quem for que assumir o go· 
Iba do Sr. Dr. Hercilio Luz pua do illustre amIgo e chefe sr. dr. Terno ne.te proximo qalltrienaio; 
Vice Governador. Politico de ele- Abdon Baptista, nOSSO distincto re- nenbum.1 outra acção melhor terá 
v.da influeocia no nosoo Estado,l preseotante na Camara Federal. do que continuar a obra começa.ta 
e tamos certos que, se por qualquer Jo'undeado o Paquet que o coo- já pelas admi.trações pass.daa, to· 
etentualidade, I.ex. assumIr o go· duzia, dirigiu.se para bordo uma das dIas exemplos ..te hC'nradn e O· 
verno do Estado desempenhará seu commisslo compo.ta dOI lors.: perosidade. Depois de referlr·se lin. 
ma:ldato com grandes e reaes van-, Cap. Joé Collaço, repruentando o da brilhantemente aos (randes pro. 
tagena para Saata Catharina. \ ellmo. General Governador; Ctl. blemas politicos e economiccs do 

Como orgilo do PartlLlo RepU-I Pereira Oliveira, Deputado ｆ･､･ｲｾｬＬ＠ nosso Ealado, dr. A bdon, terminou 
blicaao Catáarinense, • ｾ＠ lntran. : Capo de Fragata, Dorval Melchla· numa VIbrante saudação a Santa Ca· 
aigente> applaude essa ｦｾｬｬｺ＠ escolha du, Duembar(adores, . Nuarro tbarina, que foi ､ｾｬｩｲ｡ｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ coa· 
e apresenta .os escolbldos, lUas Lins e Antbero de ASSIS, Df!. reLpoodldo por todos os presentea. 
111 ui cordiaea fllicitaçGew. Henrique Leasa, Marinho Lobo, Termlnad ... a maDifest .. ção de 

_.. u_ ｂｵｬ｣ｾｯｖｩ｡｡ｮｯｬ＠ e Major Hugo Ramol, apreço, o illustre parlamentar foi 

SElaDOI HUCIUO LUZ 
(uarda mor da Alfaadega da Vic.1 muito cumprimentado. -O Intr"n
toria. Apos oa cu.primentos tro-/ sigeate. felicita e Silulla aua exa. 

Di. o nOllo distiDcto confrade cados transportou·se s. exa. para pelas homenag-ens recebidas pela 
.0 Dia. de l3 do correate: -Por a lancia. que rumou com destino a população lia Capital do Estado • 

• • • • . , ... 
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O Saro Chefe Escolar deste Mu. 
aicípio, receM_ do Saro Director 
da laatracçlo Publica, ceua dala de 
21 do corrente, o Ngaiatc officio : 

Ale,rialaçllo que actualmeate "i
cota sd1fc a iastrucçlo pUblica,pro. 
lIibc cm absoluto ° liSO de castigos 
corpora .. ael al"mnos, porque ta •• 
castigos,-deprimeotu c offea i"o. 
da diga idade bumana, em vea de 
levarem Ｎｱｵ･ｬｬ･ｾ＠ que o. ao(frew ao 
camiaho reeto do dever c do res
peito, abatam-aos dclle, porq ue • o
Dullam os .enlimrntos de alnor pro
prio. No meomo caso e ti .ltagu". 
rem as pera e incoa.ealcote em· 
prera.!a para as reprebealões. As· 
aim, i ｩｮ､ｩｾｰ･ｮ＠ uel que ... lei para 
que oa ,rofc" . ores l ob vossa ju
risdição mantenham a mais elen
da linha dc compostura oa appli. 
caçllo dos ca ligo pcrmittidos pelo 
Regulameato nào podend(\ de mo· 
do algum ultr pa lal·os, lob pena 
de toraarem· e passinis da:! penas 
regulameatarr . 

Saudc e Fraternidade 

H. ｾＧ ｎｮｾＩＬ＠ Pires 

--------_._.--------

Pelo Sor. General da Icircunl' 11 R"Dlo. Padre laurun. Garcia 
cripçlo Militar da &,a. Rr(lio fOI FlulDoa ｾｏｉｏｓ＠ ,elo aeu prompt. 
relllcuido lO Tiro 406 destc Muni· r re.ClIbeltcIIDealo. 
cipio, 2 caixllc. de lIIuniçOes. - I 

No dil 38 do corrente, c"mp e-
lO' 66 aano. de ex,oteocia, o aos 

Sabemos que. foi escolhiJo para , 'o dirao amigo c "elbo companhoi
fucturo ｾｵＮｰｾｲｴｮｴ･ｯ､･ｮｬ･＠ do prol' I ru de lutas prlitical, Capilão. Ma· 
pero Mualelplo de Porto-Bello, o, ooe' Ftlicio d. :ilva 1'. JUII de 
｡ｯ Ｎ ｯｾｯ＠ diroo Amigo Ca.pitJ? Fa·' Pu' deste ｾｵＢｩ｣ｩｰｩｯＺ＠
braclaoo ｾｉＬＬｾｳ＠ de Amon.m .uapor. .0 Jotraasij!'eote,» ｾＬｉｴ＠ ttll! 00 
tante c;apltahsta ao. DI ｴｮ｣ｾｯＮ＠ de Capo Manoel Felieio.um esteio forte 
It,apema e ｣ｯｮｾ･Ｎｬ｢ Ｎ ･ｬｲｯ＠ !dunlclpal apreltnta ao illustre amigo vOe 
d aquclle M UOIClpIO. O .Ia- tos de felicidades e longa exis. 
tranligtote», applaude a frlia u · teoeia. 
colha.: felicila ao "isi&ho Muaici· 

IOLETIM Dl GUERRA 

Roma, 26=0. hydro.a.iOea ita 
Otc 'd I E liaoos fizeram uma arrojada excur

. erecl o ｾ｣＠ o xmo. Saro Mi. _Ao a Oura.zo porto da Albaoia., 
olstro da Agricultura, chegou para I 'T cesso mui 

piO, que vac cacoatrar ao aoyo Suo 
periateodeate um cidadio traba· 
Ihador e hOlluto. 

este Municipio, um bonilo Touro ｡ｯｾｯｵ＠ ｾｯｭ＠ ｭ｡ｧｯｾｴｾｃｏ＠ ｾｵ＠ um cou' 
Holaodez para servi, de reproductor I tas dom aS't que a I oSlram

e 
｡｣ＢＧ｡ｶｾ＠

raça o aus naco, que s .. ｾ＠

T 'd b -d d nequelle porto c o deposito de ae· em SI o a un ante a pesca e O f' . 
d " h I . d ' ｲｯｰｬ｡ｯｯｾＮ＠ 5 estragos oram mlll-sar la as oestes u limes las ｯ｡ｾ＠ .. . 
. d' B T to ｧｲ｡ｮ､･ｾＬ＠ "OIS veraf,cou·se que o 

ｲＺ｡ｬｾｳ Ｎ Ａｬ＠ arra e aquaras oeste depo ito incendiava .se e que o cou
.uualclplo. raçado adornava. - I Paris, 26 - ｃｯｯｦｩｲｭ｡ﾷｾ･＠ a grandc 

Em ão JosE onde residia fal le· victoria dos itali.lnol sobre os alU-

GAZETILHA 
ceu o iIIustre andio Ernesto Nunes I triacos, 00 Piave, que tiveram bai-

I Prres, que por muito,; aono. exer· xas aVllliadas em 200 .000 oomeo •. 
ceu o magisterio publico do Estado. Nesta contra offensiva ' taliaoa. fo
A lua Exma . famtlia e lDoito pr in· ram cercados em Mootello eioco di-
eipalmeote ao seu digno IrmAo vi.lles austriaca, aqui valendo essas 
00 •• 0 dislincto patricio soro Hora· divisOu em 100 .000 bomeos. A ca· 

E tado, cio Nuoe Pires, apresentamos as "alaria itali<lno persegueteoaza:to-
Aclaa·se na Cap ital do reu.1lào ･ｸｰｲ･ｳｾ￪･ｳ＠ dc nosso pezar. te o inimigo, que ｲ･ｬｬｲ｡ﾷｾ･＠ elll de-

DEPUTADO CEL O ｂａｙｾ ａ＠

onde "eio tomar parte na sordem. 
do Conselho ' uperior do partid o. . . .. Foram capturado mUitos canh õell 
o 11Iustre amlgu sr. dr. Ce i o Bay. No dia 8 do corrente realtlou·se . t ' I b 11' 

. O d F ·' I 'd d d S F ' c ma crta e ICO. ma, digno eputa o ", .. era. na CI a e.e . .ranelSco, o ｣｡ｾ｡Ｍｉ＠ O terceiro corpo do exercito i.a-. . I meoto da dl.lecta .4Ioborrta Fr .. ｮ｣ｬｾＭ liaoo reocu ou a mar em direit1 do 
Regressou do RIO de Jaoelro em ca de Amoram, filha no oosso aml- P . P d g . l 608 .. . E E M C . lave, apnsuoaa o mais. Inl-companbl" de ua xma. poza, go aaoe! ardo o de Amonm, com 

o nono illustre e velbo Amigo o seabur João Caauto. mlgos. 
Coronel Joio Plaho, boarado Pre' Aos joveas aoivos, felicitamol 
,ideole do Coagre,",o L egi!ilativo dezej"ado muitas filicidades. 
do E tOldo. l -

O cIntrau ige nte» sauda e cuol' l Este"e alguns di as nesta Villa, 
primenta ao <Ilstincto am igo e pa· em visita a suas amiguinhas a ai
tricío. nhorila Maria das Neves ScblDidt, 

resideate elD Itajaby . 
Em transito para Floriaao pohs, 

deu-aos a bonra de sua vi ita o Com as marh dos dias 2! e 25 do 
1I0saO ､ｩｳｴｩｮ｣ ｾ ｯ＠ amigo e chde, Ce!. .corrcate, basta0 te prejuizo houve 
Eugcnio Luiz ｾｵｬｬ ･ ｲＬ＠ um dos or'l ao litoral deste Kuaidpio,arrancan
oameatos da represeatação Federal do raachos de pesca e aJoraaado 
de noSSO Estado. ua Exa. Vole fa· cuu. 
ser ｰ｡ｲｴｾ＠ da graade reunião do Coa-
selho Superior do nossO partido, Foi nomeado pan Parochia de 
para escolba do fucturo Governa· Lolguoa, o Rvmo. Paire Aurelio 
dor de Saata Catbarina. O Coro- Silveira. T ... ameatamos a retir;oda do 
Del Eugenio Muller "lliton o seu ､ｩｾｮｯ＠ e ilIustre Vigario das Paro· 
.elbo amigo e nosso chefe Ce\. chias de ItajabJ e Camboriu', pois 
Benjamió Vieira, com quem tr"cou I pela primeira vuque nio Parochi. 
idcias para o proxilllo progreno de ar Camboriu', (rangeou muitas 
Cawboriu'. sJmpathiu de"ido suas maneira. 

De "olta de lua ncunl0 do 
Norte do Estado p.uou por uta 
Villa o 111\1 tre Senador Dr. Her. 
cilio Lua. 

.faveil e captiuates. A lua R.ma . 
desejamos muitu felicidades. 

Devido aquéda quc deu dI) anilDal 
em que moot ... a fracturou uma peraa 

ali . •• HII rUltlH .. RNU 
Re.identc .m ｃ｢ｾｲ｡ｮＴｬＮＮ＠

Pernambuco 
Curado ww u ｉｴＬｾ＠ .. N. ,...r .. do Pllarlll&CeuUco ｃｾ＠

.Jco 1010 da 8\1.a Slheira. 

. , , 

• 
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COI IISTIS lOS PIIOn-lSOIIS 
DE , Call1IOIlIU' 

O ' PROFESSOR PnIMARIO 

rh assaltado e trahido a miaba coa- quer coa.idado a. jeitar-.. a ei .... o 
fiança. Aq ui dentro, alo teaa o. I,KU dner é retitar·H. Se uma pr"· 
pioillo tua" nem lateresae teu, aem Iça é julrada dil"aa de UIII co •• ite 
religião tua: aqui tens apeaas a para uma futa au coadlç64e' "Ili. 
minba opiaillo urrada, o meu ia- ma, alo ha rnlo para qlle u. ｯｦｾ＠

Qu d d d . teruse vital, a lIIiaha rerilo ia- flCial, tambe. conldado ... jull'ue 

P
ri' ｡ｾ＠ o ｵｾ＠ ver a ellto ｰｲｯｦ･ｾｳｯｲ＠ discutivel. Lá fora nn teu lar e meliDdracSo pela ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡＠ daquella; 

re ruarl , ｢ｳＮ･ｬｾ､＠ eda dcomp eta e chra na rua, oa tua ;ida domeatica aeria preciao coasideral·a em uivei 
spoo •• I I a e o seu carro a '. . ., . f . . . t E I .. d' , 'e na tua "Ida pohtlca, pod,es 110 erlor aoa CI.IS prnea el. m um 

sua a ma ,e , ｾｾＢ｡＠ Ida ､ｾ＠ uma aaa-l ter o teu arbitrio, o teu credo o exercito aacioaal, o ao!dado ' ape
gO/;(lt ･ｸｴ￭ｬｴｬ｣ｾＬＮ＠ c.omo o arrebata- teu partido; 'mas, quaado aqui' .n- DU um cid •• Uo que interrompe nas me;, o de- eSplrtto, ;IQe, O')S pri. tras, quaado passas o umbral des- occupaçOes ei.i, para .,Ir apreader 
;ne ｲＺｲｾ＠ te,.opos da VIda ｭｯｮ｡ｾｴｬ｣｡Ｌ＠ te templo, ｾｳ＠ apenas um instrumen- a defe cder a patria, e o cumpri
､ｲｾｮ＠ ｾｧｵｲ｡ｶ｡＠ o a.ceta. Na sua ca- to passivo da millha acçlo. E que mento ､ｾｳｳ･＠ dever civico alo pode 

elr.a . e educador, o mestre ｲｾ｣｣｢･＠ grande affirmação de .,igor e de dimiauil.o;. 

ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭｾ ｔ ｾ＠ ... ＭＭＭＭｾ ＭＭｲ｟＠

a ＢｳＬｴｾ＠ de um Mus: é a. ｾ｡ｴｲｩ｡Ｌ＠ brilho é aqui a tua abdicaçllo I Que 
ｱｵｾ＠ se ｉｮｳｴｾｹ｡＠ no ｾ･ｵ＠ e!plnto. O maravilho.o orgulho será para ti 
prof,essor, quando ｰｲ＿ｦ･ｾｳｾＬ＠ já , nlio o ･ｳｴｲ｡ｮｧｵｬ｡ｭｾｮｴｯ＠ da tua Yairtade! 
é ｵｾ＠ ho.mem: a ｾｵ｡＠ ｬｏＬｨｶｬＮ､ｵ｡ｬｾ､ｾ､･＠ Lá fóra, como qualquer dos nomen_, PELOS QUB vXO P AR A. A GUEAAA 
linoul1a·se: elle e. ｾ＠ Pat"a, ｶｬｾｬｶ･ｬ＠ sem a ｾ｡ｬｻｲ｡￣ｯ＠ ｡ｾ＠ te dou, serias 
e palp4 vel, racIocInando no seu apenas um filho meu' mas aql'1 
｣･ｲｾｬＧ＾ｲｯ＠ e ftllando pela oua, b.occa. és ao mesmo tempo ｾ･ｵ＠ filho e 
ｾ＠ lalavra, QU; el1é dá ao dlSClpul n , meu pae, criatura do meu corpo e 
e ｾｯｭｯ＠ a bostla, que, no templo,l da minha alma, e criador da mi
o Ｌｳ｡ｾ｣ＡＢｬｯｴ･ Ｎ＠ ､ｾ＠ ao . . cummun.gante. nha 'R'randeza e do meu fucturo I 
E a ･ｵ｣ｱ｡ｲｺｳｴｬｾ＠ ,c.'vlca· Na 1zção ha Entrego.te a minha vida: • preci
a transubstanclaçao do ｾｯｲｰｯＬ＠ do so que o fixes e:n immortalidade!. 
langue, da alma e de toda naclo, 
lia lrd:\.de. Olavo B1LAC 

o SOLDaDO - CIDIDio 
Este é o mais bello dever, e o ma· 

is ｮｯ｢ｲｾ＠ sacrificio do professor: 
a abdicação de si meamo. Abdica
çiÍo, que é conquista e engrande- Ha ｰｯｵ｣ｯｾ＠ ｭｾｺ･＠ •• deu·se ｾｭ＠ Cu. 
cimento. Porque, depois da inves- rityba, um fACW que motivou graD
tidurá, -O lIacerdote é tudo. qUi\ndo de indirnação. 
deixa de s"r homem: é a Na,ão. Achava-.e dan.anrlo o'um s.lão 

Diz ·lhe ' a p.atria tjlland't Ibe dá decente uma praça do Exercito. 

Benzendo, Da fb rma doltit ual, a. 
bandeiru dos nossos aaviol que 
pa rtiram para a guerra, (O arcebis
po da Brobia dom Jeroaymo Tbomi. 
rrgueodo as mllos ao ce". deaate 
dos pavilhões sagrado. d .. ao,. .. 
gloriosas lIa"es, assim re&o u : 

.Marinbeiros do B razil, que par
ti. para a guerra em defua da hoa 
ra da no,sa amada Patria, caiam 
sobre vós as graças de Deus e da 
Virgem Maria . 

Haoeis de voltar com .,Ida e co
roados de glorial ｾ ｵ＠ .os abenç60 
a todos e a cada "'m, com prece. 
a Deus pela fortuna das ｡ｯｳｳ｡ｾ＠ ar
mas, pela YOSSI felicidade ause 
transe de sacrificio que de.,e.i. á 
Patria e , humaaidade •• 

I hon'ra di> sacerdocio: .E', O re · Um Q.fficial de eluada patente 
p.reseatante directo da minha força I e.tando presente determinou are· 
e da minha necessidade. Aqui den . tirada daquella praça. 
tro desapareces: sou eu quem em I Em vista do inCidente, o l' te· ｾ＠ . ｾｭｾｾｾＮＬＮＮｴ＠
ti ｾｰｰ｡ｲ･｣･＠ e se affirma . E's a mio :lente do 2. regimento de ｡ｲｴｩｬ｢ｾｲｩ｡＠ I 
nha pessoa, a minha razã'l de ser; m'lntada Catul10 Pii de Andrade, 
.1 minba vontade de "i.,er e de ser dirigIU ao :';Iinistro da Guerra a se. 
forte. Quero viver e ser forte: pa· guinte conslllta: 
ra isto, é necessario que me de· .1' Se uma praça convidaria por 
fendas. Aqui ?entro" sou senbor:" ｵｾ｡＠ familia ou ｾｯ｣ｩ･､Ｓ､･＠ para um I 
absoluta, . aCima 'do bomelll, aCI' baile ou sario, pode dansar em pre
ma da familia, acima do poder pa- sença de officiaB igualmente con. 1 

terno, I 'acima da iuolat,ria materna . ｶｩ ､ ｾ､ｯｳ＠ e conjuntame .;tc co m e'trs, 
Bendito ｳ･ｲ￠ｾＬ＠ se t'e mostrares ai/!,- lIma vez pedida ｰ･ｾｭｩｳＮ￣ｯ＠ para isso, 

. 00 d;t missão q'ue te confio; serás ao official mais gradua ,lo presente; 
maldito, ｾ･＠ rasgares, por incapaci- 2' Se pedida essa ｬｩ ｣ ｾｮ｡Ｎ＠ pode o. 
dade, .. ou:'(1or ､ｾｳｩ､ｩ｡Ｌ＠ ou por vai· official a que é ｾｯｬ ｩ ｣ ｩ ｴ｡､Ｎｬ＠ negal·a, 
dade, o .pac.to sublime que assig· sem que para isso co nCOrra a ciro 
oaste , commigc I Sustento·te e hon· cum"tancia de estara praçamal far o 
ro·te, , molntenho a o tua nutriç30, dada, de ter mài> procedimento ba. 
dou á ua ｾＮ［ｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ contorto e glo· bltual ou não estar ｰｲｯ｣･､･ｾ､ｯ＠ com I 
ria . Em troca. ,disto, has de dar·me a correcção de maneira e de lingua. 
homens t,lignos da humólcidade, gem necessarias; 
bra .. ileiros dignos do Brazil, cida· 3' , Se, chegand e um offieial a 
dão. digno! de mim. Hh de dar-me um salão onde se dan,a e e.lcon· 
filhos ＮＺｯｮｳ､･ｮｴ･ｾ＠ e disciplinado., trando uma praça danundo, deve 
" não filhos' desuaturados e perfi· elle ou o praça retirar·se, no ca." 
dos. Ele.,o·te a e$te caracter divino, em que esta não possa dansar em 
!,ara que Ｎｾｪ｡ｳ＠ um creador e aão presença daquelle. 
um deltruidor,-umgerador de pa. O sr. Ministro da Guerra deela-
trintas, e não um formador de anar . ' rou : 
rh istaa., Se fizHc,; o ｱｾ･＠ deves ｦｾＮ＠ • ｾｭ＠ ｾｭ｡＠ casa ､ｾ＠ familia ,ou em 
ter sera, d'l('" ､ｾ＠ III"U e de tI. uma SOCIedade partIcular MO o do
ｾ･＠ 'o DitO fizeres, terAs dC'pcr,diça' no daquella 011 a directoria desta 
do e inr"mado o ｴｾｵ＠ tempo e o teu podem cstabelecer regras para suas 
• alado, tera. perdido a tua honra , fe.las . 

. • a ás ruentidl1 o teu jurament-', te · Desde <Iu(, n:io con.enua a qu:.l · 

DAI ÁS VOSSAS 
CREANQAS 

EMULSÃO 
DESCOTT 

para robuatecel-a. 
e aIIe,,_ leU bom 
de.ênyolYÜDeDto. 

I •• i.ti.a 1 
I.,itima: 

de SC01T. 

••• 
• . , .. 

, . 
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Com OI ultimo .eatos que cahi. E D 11 A 1::. diao e Bernardino Vieira dOQ Saa-
ram aOI di. 23 e 24 do corrente, to. , COD elbeiro effectiyos mais .0-

• lancha do ao 50 amigo José Do· Faço saber que babilitam e "ara tado e aos dOI meno Ｇｯｴ｡､ｯｾ＠
IIIlng I de ouza, que da .ui ahiu ca ar o contrabentes: Manoel Do· Tiburcio Ramos da :'IlY d e Anlo 
.0 primeiro dia, COai 90 sacco de 0I1n o e D. atbarina Rosa de nlO Ramos da ｾｬｬｵＮ＠ '9 l' e 4 ' 
arroa para Floríanopolis, teye ne. Jesu , ambos solteiros, elle na cio ju·zes df Pu Manoel F"licio J. 
ee Ildade de i1lijar 60 nccoI ao do 1 11 de etembrn de 1 '13, la· Ilva e Olympio Florenclo da Sil· 
mar, afim de poder sal.ar sua, nador, natural, domiciliado e re· va á e reuoire ... no dia lo do cor· 
tripulaç:io e elllbarca ão. Ｇｺｩｾ･ｯｴ･＠ DO MuoiclPIO de ltajabJ, reote mel'. a9 o eio dia, .. a ala da, 

- I filbo legitimo d. Domiogos de 0U' e.sõe do Coo elbo ｾｊ＠ unlclral , 
Df'u·nos o prazer de loa .i.ita o za 'armento. fallccldo e Je D. ｾＺ｡ﾷ＠ aftm de eleger -se as mezas eleito· 

110 o illustre amigo Anhur Valle, ria José de Paula. ' raes. di Vlzão do municlpio ｾｭ＠ ses· 
lIegociante na cidade de ltajahJ c Ella Dlllcida, á l:! de Março de sOe e a de.ij{n.ção dos edificlo em 
represeatante da importante firo J 93, serviço dome tICO. natural, que -" t rá de proceder il. el .. i,ões. 
ma do Ri .. de Janeiro, de Bridl '" domiCIliada e rUldente oeste )lunl ' Eu, ｆｬｾｙｬｯ＠ de Souza Vidra, E-cri. 
Natta,. R oberto Hol!ande e da Tinta CiplO, filba I gitima de Jo é Clau· vã,) de Paz e Secretario d:L junta 
Marflbna. dlno do asc lmento e de Martinia · o escrevi. 

aa R:lsa de Jesus, ambo já f .. II.:· Camboflu' 1. de junbo de 1'l18. 
Com a gentil inborita A lZlra d· CIJO • 

ra, filba do nos o amigo Corlos Jo.é Victor dos Santos e D. Le· 
Seára con!ractou ca ameDto o dlg. onidas Fraaci c .. da IIva, aUlbos 
no moço R .. ul E plndola, fllbo do soltrtro" naturae I domiciliados e 
Snr. Joaqu im E'plndol .. , ｡Ｔｵｾｭ＠ fel,./reZldentrs no logar _Macaco,. nes · 
umos e dezejamo feliz e proxl. te Municl plo. Elle nascido á 5 de 
1110 enlaer . Outubro de 1 91, f.lbo legitimo de I 

Secção Livre 
VI.tur Jose dos Santos e ､ｾ＠ M .. ria 
Darnazia da Silva. Ella nascida á 
10 de Agosto de 1 ＧｬｾＬ＠ filba leglti. 
ma de João LUI Z da Silva. já f .. l. 
lecido, e de u. Franclsc .. Hermo· 
gens da Sil.a, rezldente no ｭ･ｾｬｄｏ＠

BCI/jamil! dc SOI/4/J Vieira 

Presideólte da junta 

Na T ypographia 
"0'0 Intransigente" 

Descripção 
logar. Imprime.se rotulos para garrafa. 

João Bernardino da Cruz e D. cartões de yisita, participação cie 
Docatl la Alexandrina da Cunha. 
Elle so teiro lav rad .,r, naSCido á 3 casamento, felicitações, programo 

D SD. HD DE ORPHio ｾ｡ｬｯ＠ 4e 1 . dowlLiliado e r esi· ma\, DOiaS, facturas, ta!ões, fo 
d<Dle nu O .. trictu de hapema, Mu· Ibetos etc. 

N'uma tarde de Junbo de 191i niclplo de Porto Bello , filbo legi. 
lelldo um romance do Immortal u: I :Imo de BerDardino r'enancio de 
crlptor Julio Werner. ｾｯ｢＠ a copa de ﾷｯｵｾＮＬ＠ já fallecldo, e ､ｾ＠ ｍｩｮ･ｲＮｾＮ＠

ma frondoza Flgufira, ob orto aa I nla BaP.lt. ta de ｾｾｵｺ｡Ｎ＠ ＢＬｬ ｬｾ＠ ,olt.tl' 
apreciação de a obra entindo.me rOl, .<rv.'ço dome lIco, ｮ｡ｾ｣ｬ､｡＠ a 9 
fatirado deixei a leitura ' adorme. de Janeiro de 1 97, domiCIliada e 

' . ' rez,dente ne.te mUGlcipio, filba le· el. 
E:1tão onbe;; e, nu e Yas:'0 so. !ptima tle Jose Rebello da Cunba e 

ohar urgiu.me a imagem da eiva de Alexandrina Vergln!a da Cunba, 
de minba yida-mlllha m:iil... I d?mlcllIado e rezldentes nestes M u· 

El1a trazia no semblante a c6r nlclplo de Camboriu'. 
pal1ida dá açucena, e em seu labi' Quem souber de a lgum impedi· 
o ,o sorri o da candlda alyoradas mento, accule-o para os f,ai de 
das manb ;; gent i-! j .) via;, com sua dereito , 
belléfica Influencia, enti prender. Camboriu, 21 de Junbo ､ｾ＠
me; porém, em y10 procurei abra· 
çal·a; poi que, ua efijie fugira 
diante minha VI li, COIIIO fog-c o 
perfume das aromatlca flore.! .. • 

NI o me despertei. 
E na impre são sua.e, doce e 

lenga que apó experl meatel. \aa· 
çando os 01 bares em torno de mim 
respu. ado do: sagdades e augustia 
por saber que jamais gourel os 
téraol carinhos, daquel1e ente que· 
rido que me deu o ser. = HERCILIO TAVARE 

Porto Murtiabo·23·5·91 

ELIXIR DE !'lO UEIRA 
Pbco . Cbco. joão da Si lveira. 

do 

U ae quaado moço, para eYltar 
as urpre as da .yphllis, depoi. de 
• lho. 

F/avio de Souza Vieia 

Offieial do Registro Clyil 

O Cidadão Beojamin de Souza 
Vieir., upertntendente Municipal 
de Camborlu' e Pre.ldeDte da Jua· 
ta eleitoral de te municiplO, em ｶｩｾ ﾷ＠

ta do que esta!>. I<ce o- artigos 7' e 
8' da ln.trucções a que Ｄｾ＠ refere o 
Decrecto n. 791,Ide ló de Abrtl ､ｾ＠
1914 e Decreto n. 1124, de 31 ､ｾ＠

Maio de 191 que determina às elei· 
ções de GotCrnador e Vice · Go· 
verllador do Estado, Superinten. 
deDte, ConselheirOS MUDlclpaes e 
J uizCl de Paz no dia 4 de JI I:'('.t • 
proximo, velll, de accordo com as 
citadas LeiS, convocar aos clda. 
dlos: Antonio Ca.CIDIrO de Bitlen · 
ecurt, Eduvlges Fran chco Bernar. 

Preços m)dic"'. 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cu,. I • 

L.telamtnto d ... r-
terlu do pucoço. 

'Dnlmln.çôu do ute-
ro , 

Conlmeato dOI OUV" 
dOI . 

Rbrum.tflmo tIIl 1'--
rai . 
Maacb ... da pc'" 

I • . 

AlfecçOu d. 
",.do. 

Donl no"." 
to , 

Tu .. orel ... 
OSlO. 

Cancro. . .. 
ac:rt:O • . 

OODorrhfu. 
Carbunculo •• 
fhtul .. . 
E.plnha.. 
Rlchllllmo. 
Florel br •• • 

CAI. 
U1cc:r .. . 
Tumores. 
S.rn ... 
Cry.tlll • • 
Etcrophul ••. 
O.rthro • • 
80ub.,. 
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