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Diroctor---BENJAMIN VIElRA PUBLICAÇXO QUINZENAL Rodaclo,,, DIVERSOS 

k.J4nicipio de Camboriú"*" Domingo, 21 de Julho de 19184- Estado Santa Catharints 

AO ELEITORADO 
A Commissào Executiva do Parti-

• do Republicano Catharincnse, em 
ob. diencia á determinação- da sua 

Ao Eleitorado 
Camboriuense 

Uma "analyse 
ｾＢＢ＠ ｾ｣ＺＮＮＮ＠ .. -

Das ESPECIES DE GERIAIIOPHIU510 

Lei Organica, tem o prazer de com- A commissão abaixn a8!\ignado, 
municar ao eleitorado d'este Esta- representando oq sentimentos do 
do que o Conselho Superior do P ar- . . I 'd R bl' C 

A N OSSA INSTRUCÇXO MIL ITA . 
DEPOIS DA GUERR A 

ｾｩ､ｯＬ＠ em sua reunião realizada JOvenclve parti O epu IC/O.UO a-
bontem, escolheu para cnadidatos ｴｨ｡ｲｩｮ･ｮｾ･＠ ､･ｾｴ･＠ Municipio, lendo E' de tirar cla'llor de espanto das 
á eleição, que deverá se proceder de escolher os cidadãos que devem p:oprias peJraJ a impuaidade com 
e,? o dia 4 do mez de .Agosto ｰｲｾＭ compor as chapas para Superinten- ,!ue ｰ･ｲｾｵｬ｡ｲｮ＠ ｰ･ｬ｡ｾ＠ nos<as ave
Xlm o, ｯｾ＠ nossot Ｈ ｏｾｬｦｕｏｓ＠ ＮＮ｣ｯｲｲｾＺ＠ dente lduni..:ipal, ｃｯｮｾ･ｬ｢･ｩｲｴ＠ B • t' ｮｩ､｡ｾ＠ ｡ｬｾｳ＠ brasilliros, poucos, 
11 g-"'" ar lOS e chefes Drs. ｾ｡ｾｾ＠ J ' d P I' ã d muito poucos, graças a Deus, ver -
S . M lI H '1' d Ulzes e az, em a c elç o o . I ( vertano U er. e ercl 10 e ro . .. dadetran;ente degenerados, pe a ex· 
da Luz, para respectivamente, piei- , dia 4 de Agusto proxlmo vlOdou ro, ten-ão de sua inconsciencia, e se 
t carem os cargos de Governador e vem com todo prazer ｡ｰｲ･ｾ･ｮｴｬｬｲ＠ "R agitam em ral.,tr"S e ､ｩＬｾｵｳｳ･ｳＬ＠

Vi cc· Governador do Estado. I nomeR UOS ｮｯｳｾｯｳ＠ dignos amigos e onde exalldm triuIDl'hos alie mães , 
A un an imid ade na escolha feita correligionarios: Para 8uperinten- ｮｾ＠ ｢［ｬｲＰ､･ｾ＠ do kll,er. os ｭ｡ｾＧ｡｣ｲ ･ ｳ＠

pelo Consel ho Su peri or do Partido dente Municipal, Cl.rouel BenJ'a- do ka"er e pleconlsam com gestos 
tradu z a alta significação em que ' ｡ｄｮｾ｣ｩ｡､ｯｲ ･ ｳ＠ de adi\' inho a viclo-
são tidos os dois illu stres conterra- min de S'luza Vieira. ria com ; lda da All emanha. Infe-
neos Indicados ao suffragio, dispen- Para Conselheiros Municipae:,: lizmente, nó, ainda ｲｯｳｳｵｩｭｯｾ＠ al 
sando-se a COmmissão Executiva ' Antonio Caseflliro Bittencourt, ,Jo- ｧｵｮｾ＠ desies ex empl ,lCes tristissimos 
de qualquer recomUleadação refe - ｾ￩＠ ｆｲ｡ｾ｣ｩＸ｣＠ Victor, Francisco Ma- de homens, repetimos, que, si vi 
rente a politicos catharir.enses de ximiano Pereira, Theobaldino An- vessem na A!lemanha , j á esta riam 
raro destaque e por todos sobeja- fuzilatlos, e, SI fussem traD cezes . 
mente conbecidos. • tonio Pereira e Antonio Paulo da já estarialD detidos como der rotis-

Assim espera a Commissão Exe- Cunha. ｴｾｳＮ＠ sinão tambem mortos,'como e5-
cutiva que no alludido dia 4 de A- Para Juizes de Paz: Silvano Bento piões e ｴ ｲ ｡ｩ､ｯｲ･ｾＮ＠
gosto vindouro, o maior numero (' . . R b 1 • Quereado o ｾｲＮ＠ !reneral T rom. 
de Iluffragio approve a escolba fei. ｔ｡ｲ｣ｉｾＬ＠ Bernard.lOo José e. e lo,' povv,ky, que tanlas luzes tem aqui 
ta pelo Conselbo Superior, collo- EduvIges FrancIsc'l Bernardlllo e reflectldo em a .. umplos milibres , 
caado na gestão admiDistrativa do Anibal de Souza. ｳｾ＠ deter na an.dl<e d.sse germano-
Estado em o periodo goveraamea- Camborin 14 de Julho do 11'118 pbilismo, assim hoje nos discri mi· 
tal dE. 1918 a 1922, os dois supra . . na va essa casta de h ,. mens : 
ｲｾｦ･ｲｩ､ｯｳ＠ distiuctos patricios. ａｾＸｉｧｮ｡､ｯｾ Ｚ＠ José Cesano Pereira, dia t res especie de ge rm anoph i. 

Vice-Presidente, João Chrysosto- 10'0: os que admiraDl Á Allemanba 
Florianopolis,29 de Junbo de 1918. mo Pacheco, Secretario, Manoel pelos seus ｰｲＢｧｲｾｳｳｯｳ＠ nas sciencias, 

Vidal Ramos, Presidente 
Pereira e Oliveira, Vice 
Dm vai Aielchiades 
Carlos Wendhasen 
Toão S. Ramos 
Lebon Regis 

_0"" _____ - ... 11:1- -

Felicio da Silva Silvano Bento artes Industria e commercio. os que 
Garcia Antonio Óasemiro Bitten- a exallam ｰ･ｬｯｾ＠ s.li, ｰ ｲ ｯ｣･ｾｳｯｳ＠ de 

, .. ｦｯｲｾ｡＠ e vlolenc ld : O. que sao fa Da-
｣ｯｵｾｴＬ＠ J08é Franc,s?o Victor e An- ticos por tudo quanto é allemão. A 
tOOlO Ramos da Silva. primeira especie de germ anopbilis-

ApplllUdirnoB com toda satisFação mo é ｾ･ｲｬｴｩ ｴ ｾｭ･ｮｴｾ＠ cabivel e i a no. 
a indicação dos nomes apontado8 cua. la Ｎｂｾ＠ !01.0 tempoe m 9 ue ｾ＠ Sa? 

Pela (·ommissão do n08SO g lorioR:> ta I aqulslçao lmpunba pel as a ＮＱｴ ｾ＠
. berdade de pensamento , suppltcl

partido, porque ｃＸｴ｡ｾｯｳ＠ certos que andu Gallileu por le r sustentado 
todos ell::s são bem dIgnos do voto que a terra se movia. Hoje todos 
do eleitorado, pelos seus servi)os podem, até mestlJO em materia re· 
preatados ao partido. llgiosa, peosar como quizerem. E 

-- -
ELIXI R DR NOGUEIRA, 

é por isto que, si a sciencia alie· 
mã tem fervorosas, entbusiastas, 

do lambem ha quem encarece com cer 
··ta reurva, ve ado no s sab ias tedes
cos, com raras exepções , ho mens que 
para se notabiliurem-consagraram 

Segui o para Florianopolis, em vi
si tll. a sua carinnoEa mae c ､ｩｧ｡ｯｾ＠
lrm:los, o nossO distiacto amigo 
H eitor Jf1edeckim dos Santos, bOIl' 
rado chrfe da E stação Tele&:,raplti . Phco. Cbco. João da Silva Silveira . 
ca desta Villa, I Cura-Inflamação dos olhos, 
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toda a sua vida a amA ･ｳｰｾ｣ｩ｡ｬｩ､｡Ｍ I DEUTSCHER VERBA •• E O Dl0 podemol dar uma pemlle id e. 
de. ､ｾｾｴｲ･＠ as muitas que a mesma E EITORIL Z' bastante dilCf·mol que foi 
ｾｃｬ･ｄｃｬ｡＠ comporta. O rtlrimea da IlISTIIEIITO L notado, e. certos h'garel deste 
e pt cia;i'a,ãll cbelrou Da • .t.Uema- DE JOltlVlLlE Muoicipio, flocos de Deve, em ar· 
I1ba a utrUDO tal ｑｕｾＬ＠ ｳｾｭ＠ para. Com muilo oruer tranarreTe· .ores. Pessoa respeitavel DOS disse 
doz.o. se pode dizer que um grande mo do nosso ｩＱｉｾｳｴｲ･＠ coUega .Cor· que ba quarenta e tantos anDOS nlQ 

ablO em m.teria botaaica é um ilr' rcio do Norte,. a lumiaosa sentea· le observa e. se phenomeno meteoro 
DoraDte em ciencia dos Ｎ･ｾ･ｴ｡･ｳＮ＠ ,a que o illustrado magistrado dr. logico. A laooura, fonte principal 
Em materia mIlItar, tambem a AI. ｈｾｲ｡｣｢ｩｴｯ＠ ijibeiro integro Juiz de d vida ecoDomica deste Municipio, 
lemaaba conqul tOIl admiradore DHeito de J OiDV Ue, deu a tre. foi e:draordlnariamente prejudica. 
ｩｾ｣ｯ｡､ｩ｣ｩｯ｡｡･＠ . E, e:rpugido o tn. boxes que qa:eriam fuer parte do da com as geadas. Os caDaviaes, 
slao rec, bldo de tudo quaato res- alistameato d 'quelle • importacte os cafeue, os algudoeiros foram 
ce.ad.e o germaaismo, pode ser tr s. ｾｬｵ｡ｩ｣ｩｰｩｯＺＭ VIstos ezamiaados es· coa:pletamente QueImados e por 
mlttldo com vantagem. tu autos: ｃｯｮｾｩ､･ｲ｡｡､ｯ＠ '1ue o di· taato a sua colheita perdida est. 
ｃｯｾ＠ ideremo ｡ｾｯｲ｡＠ a seguada reito de voto ｾ＠ uma prerogrativa ao corrente aano. 

especte de germanopbilismo. Ex. do Cidadão Brasilo!iro; coa ide ran· O ;:lantio da mandioca, que é feIto 
ta iando· e deante dD proce so de do que o requerente manifestou, de Agosto em diaate, é impos ivel 
força e .ioleacia, tão ao sabor dos por um acto expresso, o animo de IH tentado por falta de ramas. 
aUemães, ･ｬＱｾｳ＠ appl3udem .ip'o reauaciar a Dacionalidade de seu que foram . totalmente damDi!icll' 
｢ｾｴｯＮ＠ todAS a barbaridades de que palz natal; porque cODsiderando ､､ｾＬ＠ até mesmo aquellas que ｓｾ＠

fOI theatro ｂ｣ｬｾｩ｣｡Ｌ＠ aação sobe. que a iD(ormaç;lo reu ,pa sada pelo acha.am nas eDcostas dos morros, 
rana e neutra, cujo »nico crime F. ｣ｲｩｶｾｄ＠ do Crime e dos Fe;tos da lugares esses sempre respeitados pe· • 
consi tiu elo Degu C'lD entim<oto FazeDda, prova que o reQuerente las geadas. 
para o ｡ｬｬ･ｭｾ･ｳ＠ atraye arem o seu' é ocio de uma as ociação a IJeI4' J2 DO corrente aDDo a producção 
territorio, afim de atacuem II Fr.13' Ise"" T'erband cuja tra:lução no agricula de Cdmboriu ' teria graDo 
ça. Para os g<rmllaopbilos d \ e. v eDaculo, t Liga Allemã; COD i· de differen,a para n.eDos, motiva. 
C'u :lda ･｟ｰ･｣ｬｾ＠ as ｕＱｵｉｉｬＮｾｳ＠ de cre. duaDdo que esta liga tem por da pela falta d mudas que forem 
anças, para ｄｕｾｃｬｬ＠ ｰｯＩ､･ｲｾｑｉ＠ empu- fIm a expan"ão dos iateresses pe· queimadas pelas g ?adas quo: ca hi. 
obar uma ｣｡ｮ｢ｬｾ ｾ ［＠ o .. <sa Inalos cu'iares ao povo) Al1emão, confo(· ram (.' aDno pu,sado e e'sa diffe · 
de lIlulberes e velbo sob o suppos. me resa o paragrapbo prlmeire de reDça mais se accentua agora ljue 
to prete to de e plOa .. gem; as seus estalutos, devidameDte tradu· a lavoura foi aggravada pd09 mes· 
execuções em ma.,a. para vlogar zid s pdo Interprete juramentoldo; m o' motIvos. alias mais fo rt, • 
presumíd l s ｡ｴ｡Ｔｵｾ＠ ､ｾ＠ surpre d; a Corhlderandu que a Deu/seher A pre. pecliva ｱｵｾ＠ ｓｾ＠ " pet' tota 
de truicão faúz do! tem plos . sob .. \'crbaltd pe o estatutos, é uma para Cam ho riu' não é ri z' oha. 
bisa allega,ão de e"i em de ob. p lenitude, ｵｭｾ＠ ｡ｳｳｯ｣ｩｾｾｯＬ＠ uma li· Cumpre ｬ ｮｬｲｾｬ＠ 'alo .lU! la ' r,! " OI S 

servatorios; .. deport ção cru. : de g ol paDge rrnaDlsta, cUJo IntUIto é a não Je zan imarelD a n t e" ･ ｾ ｾ ･ Ｌ＠ , b • • 
pupulaçõe iDteira, d.s I cdliJ .. • J.e ｾ ｬ｡｣ｩｯｄ｡ Ｂ ｳ｡￣ｯ＠ desta ｲ･ｧ ｬ ｾｯ＠ bra· taculos e tr.tarem ct f 1le r ri , td' 
de iD.adidas; o .taque aereo de ｾ ｬ ｬ ･ｬｲ｡Ｌ＠ procuraado pelo cultIVO da I ções de cereJe, ｱｵｾ＠ ｈｲ ｾ ｯ＠ colhi ,l"s 
cidade aberta; o em prego ､ ｾ＠ ga- Ingua, dos uso e ｣ｯＩｳｴｾｭ･ｾ＠ das em pouco temp o re,r. ｾ＠ ndo >ssim 
zes veoeDOZOS e ioflamma.ei; o t radI ções. d os homecs e IO.tltUIÇÕ . ' o prejuí zo Ｇｬ ｵｾ＠ il cab w d e "·r. 
afundameDto de paquete, carreg ... e. lia Allemllnba, quebraDtar; eD
dos de ｣ｲ･｡ｮｾ｡ｳ＠ e tt1u lhere ; n , ､ｾｳ＠ fraque'cer; ir. a p )UCO e po uc e a ,lI · 
graçados atiradore para o Inten or lu ilaDdo. em ｊｯｩｄｶ･ｬｬ ｾ Ｌ＠ a obe r.l · 
de adlficlo, em cha nma; o. pri. DIa da Repub lica . 
sioneiros IDll acrado, ou DO ｱｾ｡･ｳ＠ . ｃ ＬＩ ｄ ｳ ｩ､ｾｲ｡ｯ､ ｯ＠ que se este proce· 
eralll iDocuiado germeDs de mo. ､Ｇ ｭ ｾ ｮｴｯ＠ e gra"sslmo em ｴｾｭｰｯ＠

ｊ･ｾｴｩｬｬ＠ cootai"1O a •• a o erem po ' . l de pdZ, assume actualm e nte oca· 
tos ｾｭ＠ liberdade; o ince;:Jlo 1 _ racte r de verdadeira traio;ão ｾ＠ Pa 
tematico da h .. ｢ｬｴ｡ｾＬ＠ depois de , Iria que e tá ｾｭ＠ guerra com a ｾｬ＠
aqueada e de truida ; o eS'luute- lemolnba; CODslderdndo que um In· 

jameato de off,ciae amarrado. elll dlvlduo que se prnpõe cullab ,) rar 
troncos de arvores, a caJa umd di! DO de eDvolvimeDto do iDteresses 
cujas perDas era atrelad J um ca. I A lI, mães Dão pode fazer parte 
yallo-em seguida fustigado; o bo. d) corpo eleitoral de . uma ､･ｾｯＮ＠
meas eDterrados vivo; a creaDç". craC' a ｬｬｭｾｮ｣｡｡｡Ｌ＠ .cuJa baDdeara 
e tuprada·; llS mulheres .i .Iadas e !l lur asa fOI oflendlda pe!a Alle· 
depois lapidada, eDforcad •• estri. maDba, teDdo seus submarinos 
padas, de braços e perDas arraDC". ｴ ｯ ｲｰｾ､･｡､ｯ＠ DOSSOS ｮ｡ｶｩｯＩｾＬ＠ assim 
do , de orelbas, seIo e ｮ｡ｲｩｳ･ｾ＠ cor. c ,) Qslderando que estaDdo o Brot · 
tadov, olh ... . vaslldo. · a. creaD- ali em guerra, o corpo eleitoral da I 
çaa laDfadu a porco 't'1f"imado ; Repub lica licaria eteraameDte ｭｾﾷ＠
emfim,a pratica lria e estudada de ｣ｵｬｾ､ｯ＠ se recebesse em seu s eIo 
t . das as atrocidllde , de todo os Indlvlduos que se congregam pa· 
uteDtlldo., de todas as .ilania ra cultivar o germanismo e repudio 
cODcebidas pela ferocidade huma· ram D03sa ｳ＼Ｚ＾ｄｾｲ｡＠ e mavio_a lingua 
oa: tudo, absolutamente tudo é ... para sUDslltulI·a como materaa, 
cle boa gllerra. pela ｡ｾｬ･ｭｾ［＠ por este fundameDto 

Coa ide remos, por ultimo, o ｾ･ｾｯ＠ Incluslio ｾｯ＠ requereDto D.O 
germaaopbilos da terceirll espe' A hst .. meoto EleItoral deste MunI· 

. cipio, 
cle. 

COlltim'ta 

D' .A Noite. do Rio. 

----_._ .. _-----
A temperatura abaixou tantl) e 

as geadas foram tão intensas ou 
noitlS de 9 e 10 do corrente, que 

DAI ÁS VOSSAS 
CREANÇAS 

EMULSÃO 
DE SCOTT 

para robuetecel-a. 
e auerurar .eu bom 
deaenvolvimento. 

In.i.ti na 1 
leaitima: 

de SCOlT. 
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GAZETILHA 
Reunio-se no dia 10 do corrente . . ' ajunta para orcanlzação das metas 

No dia 29 do C<lrrlale completa 
mais um anno de preciosa existen
cia o nosso distincto amigo e es· 
companheiro de trabalhos, HeitM 
Wedeckim dos Santos, honrado che
fe da Estação Telegraphica desta 
villa e distiocto Pruidente do Tiro 
ele Guerra, n' 406 desta Munici· 
pio. 

do ao alist.mellto militar e aOI 

trabalhos da proxima eleiçlo, já. 
pesa sobre os diricentes muflicipa
ti e que poderia prejudicr o servi
ço censitario. Apro.elto o ensejo 
para 3$ Ｘｾｧｵｲ｡ｮ｡｡＠ de mYlha ele· 
vada estima e consideração. 
Assignado. 

Henrique da Silva Fonfes 

eleitoraes, para as eleições do dia 
4 de Agosto proximo, sob apreli
dencia do snr. Cel. Benjamin Vi· 
eira, S!lperilltendente Municipal. 
Foram eleitos os dignos amigos e 
correlighnarios : CeJ. Benjamin Vi· 
eira, João Cbri,ostomo Pacheco, 
Rodo lpho da Silva SilVas, Bernar
dino José Rebello e Theobaldino 
An tonio Pereira. 

As muitas homenagens de aym 
pathias que receberá nesse teliz 
dia, juntamos com prazer as oos· 
sas, desejando que es.a feliz data 
se reproduza por muitos annos e 
sempre juoto a nos oode com intei
reza de justiça conta com ioou
meras sympathias da popu\a,ão. 

O n09SO ilJustre e collega dr. Ne· 
reu R.mos, digno secretario da • 
Directoría Region .. l, neste Estado, 

.. . . 

Suppletes: Antonio Casemiro de 
B iltencourt, José Domingos de Sou
za e Lauro Rebello_ 

No dia 7 do corrente visitou es
ta Parochia, um no\' o vigario coa· 
dj uc tor da Parochia de Itajahy. 

Reappareceu, 00 dia 14 do cor
rente o oosso digno collega .0 
Cruzeiro., a quem dezejaDlos lon
ga vida. 

Esta em festas o lár do nosso 
bom amigo Antoaio Ramos da Sil· 
va, com o nascimento de uma mio 

No dia 8 do corre nte, falleceu na mosa meaiaa. 
Cidade de Brusque, o nosso infor. .. 

D. ixamos de da r seu nome, por n:'lo 
t ermos o prazer de fallar ·lhe. 

d . M' V ' t S h Aos seus dignos pais, agradece· 
tfun A Do amlgso, aJor ,dcen e MC ｡ｾＮ＠ mos a ｰ｡ｲｴｩ｣ｩｰ｡ｾｯ＠ e dezejamo. 
ｾ ｲ Ｌ＠ I ｉｧｾｯ＠ upennten

h 
'fnte I .U .

DI
', muitas felicidades a nova herdei· 

cipa e Imoortante c e e po ItlCO . h 
daquelJe Municipio . • O lntransi. nn a. 

da Liga da Despesa N.cional, o 
nosso chefe sr. ce!. BenjeJllin Vi
eira, Superintedente Municipal, re
cebeu um Telegramma solicitan-
do a abertura de uma subecrípção 
publica em favor das familias dos 
maruj os brasileiros que partiram 
para a guprra. As pe.soaB que Qui
zerem patrioticamente concorrer 
com ｳｵ｡ｾ＠ offertas, Da casa do- snr. 
cel. Benjamin Vieira e nesta Re
dacção achão·se a8 listas, oode se
rão subscri ptas as quaotias para o 
mesmo fim. 

Em resposta ao Telegramma que 
o nosso chefe sr. cel. Benjamin 
Vieira passou ao eminente sr. Se· 
nador Hercilio Luz, pela feliz es-2'ente. sentindo profundamente a sua 

morte, apresenta ' .0 Municipio de 
Brusqu e e sua Exma. familia os 
se us si nceros peza mes . 

Deu.nos a bonra de sua visita (\ collla ao cargo de vice·Governador 
do E.t.do, sua exa. ｲ･ｾｰｯｮ､･ｵＮｮｯｳ＠

n(\sso ilJu stre ｣ｯｊｬ･ｾ｡＠ .0 Dever,- segeuintes termos :- .Pcnhorado {l. 

que no dia 15 de Junho ap parece u gradeço vossas felicitações mio 
dig no am i. a . luz de puolicidade na ｩｭｰｯｲｴ｜ｾ ｴ ･＠ nha escolha. Assiglludo Herd

n egociante I Cid ade da L ag.una . Ao nonl. co e· lia Luz. Ao di"tln cto chefe e im
no visinho ｾ｡＠ o. ﾫｉＺｴｲｾｮｳｬｧ･ｮ Ｎ ｾ･Ｎ＠ cumprimenta portante homem de E.tado, cO In

Vi s itou-nos o nosso 
g o Ern es to Bean chini, 
e importante pol it ico 
Municipio Brusque. eseJan o onga VI a. transigente'.> como orgão do parti. 

Acha ·se grvemente doente o nos
so am igo e sr. Manoel Ignacio 
L inhares , importante industrial 
des te Municipio. F a zem os votos 
pelo seu restabelecimento. 

Da Agencia das Rendas do Es I do- no .\lunicip'o, felicita a sua exa. 
. . . . . pela acertada escolha de seu 

tado , deste Munlclplo, fOI. ｲ･ｾ ｯ ｶ ｬ Ｍ nome ara vice.Goyernador de 
do para Jaragua o se . ｊｾ｡ｯ Ｎ＠ Saler: ｴｾｲｲ｡＠ e es era que le ti-
mo Gon zaga, Para .s

ll
,'bs tltu!1-o f OI ｾｾＺｾｾｯｳ＠ a ｦ･ｬｩ｣ｩ､｡ｾ･＠ de iua exa. lU

nomeado o nosso I ustre amIgo 
Rodolpho da Silva Simas, que ji - I entrou no exercicio do mesmo car-

E' hastante grave o .estado de go. 
s aude do nosso bom amIgo e cor· A o nomeado damos parabens e 
religionario .José Chris tino ｂ Ｎ ･ｾＭ felicidades. 
nardino, agricultor neste Munlcl
pio. Fazemos votos a Del:&, pelo 
geu prompto restabelecimento. 

No dia 28 do corrente completa 
m ais uma primavéra, a distincta si · 
nhorita Deca Pereira, di !ecta filha 
do nosso illustre amigo José ａｮ｡ｾﾭ
tacio Pereira, importante in , ustri
a\ deste Munici pio. A anni.ersa
ri . nte .0 Intransigente. deseja 
felicidade. e um bonito fucturo. 

Do !lOSSC digno amieo e patrici o'l 
Arlindo Silva, recebemos uma ciro 
cular, Ｚｯｬｴｬｭ ｾ ｬｯｩ ｣ ｡ｮ､ｾｱｵ･＠ se acha 
estabelecido na cidade de -"ages . 
c(}m importante casa de escriptorio 
de representação, agencias, com 
hellos mostruados e catalogos de 
ferragens, seccos e molhados. 

Agradecelldo dejamos toda soro 
te e feJicidadea. 

Do nosso distiocto ;:atricio e a-
No dia 9 do mez corrente com- migo, Henrique Fontes, Director 

pl e tou mais uma primavéra, o nos- do serviço de lfecenceamento do 
90 j ovem amig uinho Oscar. Vieira, Estado, recebemos a seguinte circu
filho do nono cllefe e aU:lIgo Cel, lar:-Cumpre.me communicar-vol 
Benj .. min Vie ir. . Emb.ra tarde, que o Exmo. sr. Gea.eral GOYerna
.0 Intransigente " felic ita.o nos- dor do Estado, transferiu para 31 
90 tra vesso OICH razendo Totes de Agosto a data do recenceameo
para ｾｮ･＠ tellha um fa cture pro·lro. Esta mudança foi motivada pe . 
misso r. lo acumulo de trabalho que, devi· 

Slr. 11 lIDei ｦＱｯｩｴｬＡｾ＠ da Rtvtn 
Residente em Chã-6raat4e 

Pernambuco 
Curado com o ＮｬＡｬｩｾＢ＠ tl. No,....r .. do I'húlnnc8ulioe Obi· 

Olie .. João da Si!"a Silveira . 

\ I 
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batiluir ao GOYefno e nouo .. r •• • 
de ,,_ie-o e cbefe General Lauro 
.Muller, iua exa. 9oltar' suas Vii· 
tal para o fuct.roso Mu-aieipio de 
{;amboriu', reIterando seu honroso 
promettimento quando ultimalrCente 
tivemos a aatisfatão de hOlpedu 
.ua Ex •. 

Nn d;a] do correntr, coml'lr
toe stU ann VH5ano aataltcio,o aos· 
lO amigo e correligionario Aate· 
nor Silva, esforçado feitor da Ca· 
eira de Cal. anta villa. Parabenl. 

ｉｍｐｏｒｔａｾｔｉｓ＠ IMO I 

O diltincto clinico Dr. Simões 
Lopes diz que com o emprego ra
ciosal dn • Elixir de Nogueira- do 
pharmaceutico Silveira, tem obtitlo 
curas surprrhendentes das moles· 
tias .,-philtticas. 

(Firma ｲｺ｣ｯｮｨ･｣ｩ､ｾＩ＠

Casa Matriz-Pelotas 
Casa FI :ial-Rio Janeiro 

Vendt-se nas pbarmacias e dr(\-
garias 

CI.ida:lo com as imitações 

A Alta do Kerozene 

Secção Livre 
PROTESTO 

O abaixo assignado vem publi
camente, pela imprensa, proteitar 
como protestado tem por qualquer 
damno ou projuizo, contra quem, 
a titulo de proprietario, pretender 
apossar·se 4, um terreoo fi ue le· 
gltimamrnte possue ao lugar Maca· 
cos, deste Muaicipie qUI limita-se 
pelu freates com terras de Bilr· 
cellos, fundns em terras dos her
deirns de João Luiz da Silva, e la. 
dos com terras de Sarmento e Jo· 
sé Pedro e de cuj o terreno está de 
po!se e desfructo ha mais de dese· 
cete "na05, pertenceado os mes· 
mos actualmente a dois meus filhos 
orphãos, por inventario que pruce
di ha ciaco annos passados, por 
morte de minha mulher _ Rosa Pt· 

- ... • • ID __ 

EDllAL 

o cidadão Benjamin de Souza 
Vieira, Presideote da juota eleito· 
ra! de Camboriu'. 

De cooformidade C0m o art. 15 
do OCo No' 791 de 15 de Abril de 

'ão ha motivo. d 1914, da Ld No' ]034 de 27 de 
ｾ＠ para a grao e r Outubro de 1914, coovida aos elei. 

ｲｓｉＡ｡ｮｴｾｺ｡＠ alta
l 
do kerozenc, . apro· tores deste Município a yirem da. 

vdeltao o·se a Ｌｾｵｯｾ＠ .. neg-oclaotu I rem seus votos no dia <4 de Agos. 
este e outr()s .. uun1 c lpl 0S a ｶ･ｮ､･ｾ＠ .' . 

f 1$000 1$'00? to proxlmo, pelas dez horas no edl· 
rem

p 
a garra a a _. ficio do Conselho Municipal de. 

ara provar·mos que o keroze· . da para • I ' I ' 
h 

. I . 51gna secçao e el!ora, aos 
ne ac a· e quasl pe o preçu prtme· dl'datos a t d G can preseo a os para O· 
t lvO, vamos ｴｲ｡ｯｾ｣ｲ･ｹ･ｲ＠ do 00 .. 0 " or e V' G d d E . . S. vernau Ice· overoa or o s· 
digno collega .A Razao,- de ao l d Superl' nt d t C Ih ' 
F · . f d d I a o, ea eo e, onle el ' 

raOCISCO, " lO ormação a a pe o Munl'cI' p e J ' P 
G 

ros a s e ulzes de az 
sr. Alexaodre raot, representa0 te d t Munici i E FI' S 
• da Standud Oil Compaoy Of e8:" . EP o: . u aVIo de ou· 

ELIXIR DE NOGUEIRA, d. 
Phco. Cheo. Jelo da Sit .. Siluirl. 

Cura-Inflamaçlo e1 •• 011101 • 

Na T ypographia 
"0'0 Intransigente" 

Imprime·se rotulos para garrafal 
cartões de visita, participaçlo tia 
casamen to, felicitações, programo 

mas, notas, facturas, talões, to 

lhe tos etc. 

I 

Preços modicos. 

ELIXIR DE NOOUflRA 
0-.. • 

Lah:JamtaJo d ... 
terlu do pet.e00p. 

lanaauDlç6u do ute
ro. 

Corrlmeato dOI oarl
dOI . 

RtMoDlattemo C. Ie
ral. 
M •• dI .. d. pet. 

le. 
Allecçlltl do 

flgado. 
Dorts no pe" 

t • . 
TUlIloru ... 

OSSOI. 
Caaeros .... 

nercol. 
ｇｯｮｯｲｦｨｾ｡ｳＮ＠

Carbunculol . 
Flstulas. 
Espinhl4s. 
RAchit tlm4. 
florel bUli· 

CII. 
lJlceru . 
Tumores. 
SarAU. 
Crratlll . 
escrophul ... 
O.rthros . 
Boub.s. 

B ·\ S· F . . I f za \ letra, senvao de Paz e Se· raZI ,em ao raocl.co.- D or- t ' o da lua . 
mou-oos o SI. Alrxandre Grant. re- cre art a que o escreVI e I 

assigao. 
preseotao le da Standart 011 Com. Camboriu' 20 d J Ih d 918 
pan,- Of Brazil , otsta cidade, que O Seu. o .e 1 

Bouboas. 8 
e,II.llm ... t.. QJ 

tod •• ai 1110- ｾ＠

IcaUu pro- • 
yenlutcl.. ｾ＠

pelos preços porque é yendldo aqui ecretarto da Junta I 
pela refuida companhia, o k"oze· Flavio de Souza Vitia 

a 

J Ulm wauTln 18 Sllffillf ne e a gazolina, o commrrcio pode· 
rá yendu li cai1a de keroze· 
ne a ＲＲｾＰ Ｐ Ｐ＠ mil reiS e a caIxa de 
ga1.oltn .. a 30 000 mil réis, tirando 
um lucro yantajoso. 

Disse.nos mais o sr. Grant, que a 
Standard tem em drposito grandr 
quantidade d'aquelle primdro arti· 
e-o, não havendo razão para li te· 
mer a sua falta .• 

- O ｾ｡＠ ｭ｡ｩｾ＠ Maleitas, Febfes 
. ....................... lntermltente3 ou Sezoes ............••.••..•.... 

1 amando as afamadas pilulas do pha1 maceutico 

O C.rlorio do Registro Civil du. Heitor Liberato Marca Reg-istrada "HEI'rOR-
\e Deltncto, teye ao l' ｾ･ｭ･ｳｴｲ･＠

40 corrente anl1O, o sr!:,uinte Mo· ｇ｡ｲ｡ｮｴ･ｾ＠ à cura completa em poucos 
.,i ... to. ｾｩ｡｡＠ rezando conforme a receita junta 

• a.cimeatos 14ó 

Co:t"om. entos • '. 08 , ITAJTAHY Ven''''oe em todol • • ne,oolol e na phlnnlcla S C ATH ARIIA 
• '7.RAZn. •• HelteT Líhrole a rua La"r. M(llIer n. I , 11 li 

\ . 
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