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Director---BEN] AMIN VIEIRA PUBLICAÇÃO QUINZENAL Red.cto,es DIVERSOS 

Municipio de Camboriú *" D01rtingo, 4 de Agosto de 1918 -,lt Estado Santa Catharina 

CEL, BENJAMIN DE S, VIEIRA provei tosa, a mólis digna que as- Coronel Becjamin Yieira,para re -
sigoalar se possa. pres entar o oosso departamento 

Dotado de ｾｭ＠ espirito sagaz e no Coogresso Legisla tivo do Esta · 
de uma inlelligencia exclarecicJa, do. 
S. S. jamais descurou dOi misteres ｾ･＠ corno s. s. se bouve, dil·o bem 
de sua difficil fuo cção, pugnando alto a sua irreprebcn8ivel linha de 
com todo o d;vo.tamento do sell\c" ndu cta, pugnaodo sempre da 
acc70drad.o ｰ｡ｴｲｴｾｨｳｭｯ＠ pelo engran · ' ｾｬｬ｡＠ cadeira de deputado, pelos li· 
､･｣ｬｭｾｮｴｯ＠ matenal deste recanto I dlmos ioteres.es de Camboriu'. 
catllartnense. Não pequenos foram os ｢ｾｮ･ｦ ｩﾷ＠

O que Camboriu' rep resenta no cios que adviéram de 9Uoi presen' 
concerto barmonico da vida do Es · c;a no seio daquella illuslrada cor' 
tado, deve·se unicameote á opero. poração poltlica, de que deixou de 
sidade assidlla, á cooperação vivaz 1 r.zer parte, ｵｬｴｩｭ｡ｭ･ｾｴ･Ｌ＠ por uma 
do SI ｃｯｲｯｮｾＱ＠ Benjamin VieIra ingratidão, injustificavd, do Par· 
cujo !>ome desperta um ｰ｡ｳ ｳ｡＼ｬｾ＠ t ido . 
honroso de servic;os le.lmeote pred.1 Entret t 1 t d 'S C . ao o, a eo a-oos a espe-

b
tal' o a anta atbanoa e á R epu'j rança de vêr o ｾ･ｵ＠ nome prest igia-

ICd. d' C d Ih . lona proxlir.a cbana dus ｲ･ｰｲｾＮｾｮﾷ＠
. a a me oramento que se loi tanles es t aJuaes .. 

Cla, cada obra que se ｾｲｧｵ･＠ neste , . 

A ELEICA
-O DE Municipio. tem li e-a,d o , impereci. 1 . E um .d,e ver que se Impõe .. ao'l 

velmente o seu nome. Elle foi I dIgnos dtr.lgente< .da nossa poltttca. 
quem se collocou á fleote, desses' ｾｭ＠ BenJ"mln ｖｾ･ｴｲＮ＠ sobejam me· 

SUPERINTENDENTE
' emprebendimentos pugnan do junt'J reclmentos e. servlC;os que sagram .a 

aos podere! superiores do Estado sua ｰ Ｌｾｲｳｯ ｯ｡ｬｴ､｡､･＠ de homem publ! • 
• ou d União, pela sua immedidta co, dlgoo de t odo acatamento . 

realisacão. A , ua acertada ･ｾ｣ｯｬ ｨ ｡＠ para no· 
O eleitorado ｲ ･ｰｵ｢ｬｩ｣ｾＧｏｯ＠ de.te Quando meia duzia de ingratos, vamente dirigir os destioos do nos· 

municipio que é uma forc;a disci. daodo explosão a cegueira das pai- ｾｯ＠ municiplo, e I:ma bellissima pro
plinada e cohesa , irá, boje, ｾ｡ｧｲ｡ｲ＠ xlles mesquinhas, aveutou Il idea va de confian:;a, de grande sotida
nas ｵｲｮ｡ｾ＠ o nome bem'luisto elo de anne"ar este Mun icipio ao de riedade que S. S. merec eu do par. 
sr. Coronel Benjamin de Souza Vi. Itajahy, o Corooel Beojamin V· tido republicano ele Camboriu'. 

. ., t I 
eira para as elevadas fuocções de Suo eI ra poz a mos ra a sua austera eo., Mais uma vez, o acatado cbefe 
perintendente Municipal. nrgadu ra ｾ･＠ luctador, ｣ｯｭｾ｡ｴ･ｮ､ｯ＠ I republicano vae dedicar as suas 

Ju sta e merecida é a distincção com energia a. trama macblavell ca euerg ias de putriot", a sua bôa 
que os nosso, cor religionaTlos dis· desses C"mboTlueoses . I vootade de administrador y.eloilo, 
pensaram ao velho e leal servidor Para bonra do bom nome de CaIO' em pról do engraodec;mecto desta 
desta collectividade, ･ｳ｣ｯｬ｢ｾｯ､ｯ＠ .. o boriu', essa tOrpe campanba não ' terra que lhe deve os ma is relevan· 
seu candidato nesse pleito bonroso, encontrou guarida na consciencia I' tes serviços. 
em que, mais Uma vez fi cará pa. dos bomens. . 

M
o oIntran'lgente. rer.de um prei-

tenteada a pujança das nossas bbs· o.rreu , como Ｎ ｮ｡ｳ｣ｾｵＮＮＮ＠ . to de bomenagem ao sr. coronel 
t es inve nciveis. FOI mais um Inesttmavel servIço B oj'a 'n VI" f I"t d . 

C I B 
.! ml elTa, e leI iln o-o. VI· 

Pela quinta ｶ･ｾＬ＠ o sr. corooel que nos ;: restou o sr. orone en· v me t I b I't d b . . V ., a n e, pe o onroso p el o e 0-

Benjamin V ieira vae r ecebe r os suo pmtn lelra. . b á d . 
D

. d ' 'd' , je em que rece cr os seus co·-relt· 
ffragios dos ｓｾｕｱＮ＠ concidadãos, ｱｾ･＠ la a la,. ･ｾＱ＠ encl3:se numa glonarios, o te _lemunho do seu ele· 
Querem a continuidade de sua ｡｣ｾ｡ｯ＠ actua,lIo merltOTla, a bnlbante fe vado re d f d· . . , d ff" d f d bl' ap ço c c sua un d gratl < 
operosa c patriotica na admlolstra- I! o ICIO o es orça o. repu \(;:a- dão. 
ção de Camb Oriu' que lhe deve re- I no que atravez de sua VIda publtca 
levalltes ｳ･ｲｶｩｾｯｳＮ＠ , s6 ｴｾｲｮ Ｎ＠ ｣ｯｮｱｾｩｳｴｾｾｯ＠ sympatbias. I -Por ｭｾｴｩｶｯ＠ de .sua eleiç:lo á 

Durante o largo período de sua ' D alll se Ｌ ｪｾｳｨｦｴ｣｡＠ o. Jarrn e po· curul ｳｵｰｾｮｮｾ･ｯ､･ｮＷｉ｡ｬＬ＠ o sr. co· 
gestão, o illustre sr. coronel Ben· ' ''eroso prest.I,IO que cerca o seu ｲｯｾ･ｬ＠ BenjamIn Y'letra orfefecerá, 
j amio Vieira tem ､･ｭｯｮｳｴｾ｡ｵＮ＠ do· nome. respeltave\' . ?Ol.e , em sua ｲ･ｾｬｬｬ･ｮ Ｎ ｣ｩ｡＠ um jallta, 
tes de administrador bem IntenclO· ReIteradas "ezes, o PartIdo Re· Intimo aos seus amIgos e 11 lIoite 
n .. uo e de político clarividente. publicano local, obidiente ás injus. um sumptuoso baile, 1109 salões da 

A sua passagem pelo governo d.o cçl!el do spu eminente chefe sr. ｓｵｰ･ｲｬｮ Ｎ ｴｾｮｾｵ｣ｩ｡＠ ao eleitorado del
nosso mun ic ipio tem sido a mais dr. Lauro MuUer, escolheu o inr. te munlClplO • 
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DEUTSCRER VERB!NDT 
;)0 nosso i:111 tre ｣ｯｬｬ･ｾ｡＠ .Cor

reio do Norte, transcrevemos a 
seguin te: noticia: 

I
i FU.OICIO Dl IIPR EIISa 

CATHIRINEISE 

Do l11ustre sr. Dr. José Boitellll, 
recebemos o ｳｾｧｵｩｮｴ･＠ convite: .Te
nho a bonra de convidar a S. S. 

Felizmente o acto da occupa<;ão para assistir i inauguração ｾ｡＠ Ex· 
da Deutscber Verbandt vae dando ｰｯｳｩＮＬｾｯ＠ de Jornaes ｃ｡ｴｨｾｲｴｮ･ｮｳｾＬ＠
os fructos que e.pera .. amos . Vamos commemorativa a 87'. annlversano 
citar todas suas con'equencias pa· da fundação da imprensa, ｾ｡＠ a.nti. 
trioticas emanadas directa ou ir:;· ga provincia; a qual se realtsam as 
directamente. 12 horas di) dia 28 do corrente, na 
l' Occupação militar ao predio e Bibliotheca Publica (Rua Trajano.) 

dissolução da sociedade. : Florianopolis,20 de Julbo de 1918. 
2' ｾｸ｣ｬｵｳ￣ｯ＠ de 8 socios d.i Lig.. Não sendo possivelo nosso ｣ｯｾＭ

da Defeza 'acionaI. parecimento, pedimos ao nosso ti· 
3' Probibic;ão da Firma Henri· lustre collega Dr. Oscar Ramos 

que Jordan de exportar para o para nos representar. 
extrangeilo. . . g que muito penbor.ado agrade. 

4 Retirada dos SOCIOS DubolS, O. cemos ao distincto patrlclo dr. Boi· 
Lepper e L. l,epper das firmas tex_ 
commerciaes Hyg ln e C. e Lep , 
per e C. 

õ. Dispensa dos socios em prp!!'a· 
dos das firmas A. ｃＬＬｾｴ｡＠ e Ca', A. 
Baptista e Ca. e AI.xandre :'cb· 
lemm e Ca' 

-_ .. - ---- . __ .... --........... ｾＭｾＭ
- - '0-- ...•...•. _ 

,_---"'--'=;.v...----, -

ｉｾｓｐｅｃｔｏｒｉａ＠ AGRICOLA 

PassoU por tsta villa em trrll;si. 
to para Florianopoli ,o. nos O dl'
tincto amigo Reverenul.mo sr •. Ju. 
li. Noguriro, ministro Evangeltco , 
para oode foi, removido. 

Agradecendo o abraço de despe
dida dezejamos ao Illust re amIgo 
toda sorte de felicidade. 

Acbã.se nesta villa em vi· ita ｡ｯｾ＠
seus diguos irmãos as Exrnas. sors. 
ds. Tbeodora e zica Santos, aquem 
apresentamos oossos cumprimen· 
tos. 

Seguio para Florianopolis, a 
tratar de seus interesses o nosso 
bom amIgo Izidoro de Oli .. eira, dig
no gerente de nossa folba. Boa vi· 
agem e prompto regresso dezeja, 
mos ao il1ustre amigo. 

G AZETILHA 
FESTA DE NeSSA. SENHORA 

DE BOM SUCCES80 

6' Dispensa d" ･ｭＬＬｾ･ｧ｡Ｎ､＿＠ ｾ｡＠
Companbia do! Navega.,ao JOlnnl . 
iense e do emp" g aJo do Club Jo, 
ia .. ille. 

7· Exclusão do alistall!ento Elei· 

o nosso cltefe sr. ce!. Benjamin I No dia 18 do corren!e, ｲ･｡ ｬｩ＿｡ｾＮ＠
\·ieora. digno Superintenúente ｾｾｵＭ se-ba, no lugar Barra ､･ｾｴ･＠ Mam

nicipal , recebeu do sr. dr. J.ucln-I cipio, com a maior pompa POSS ), 
Ibo úe Mattos, Inspector Agncola, vel a festividade de N ussa S en o ') ' 
o seguinte Telegramma:-Peço in-I ra do Bom Successn, paJroeira d e,-

toral. formar ･ｳｾｩＬ＿｡ｴｩｶ｡＠ numero ｦ｡ｾｩｬｩ｡ｳＮ＠ te Municipio. I<'azem pa rte da C'OtIl, 

8. Exclusão das ｲｲＺ･ｾ｡ｳ＠ ･ｬ･ｩｴｯｲ｡･ｾ Ｎ＠ esse ｾＱｕｏｬｃｬｰｬｏ＠ plantam mandioca. mis ão dos festejos, os ｳ･ｮｨｯ ｾ＠ s 
9' Exclusão do Conselbo Muni' Se totaes estragos geada ou pOSSI' Heitor Santos, Alfred o ｒｾ｢･ｬｬ＼ｬＬ＠

cipa!. bilidade ｾｩｮ､｡＠ exi . teneia. S.ervo! ｾｳﾷ＠ Olympio Florencio, José Victor. 
10' Exclusão ､ｯｾ＠ juisados de Paz. te resposta gr.ltulta . PrOVidenCias Feliciano Valentim e Francis co 
11' Demissão do Sr. L. I'arucber. qUPr., infrlrma,ões. ａｳｾｩｧｮ｡､ｯＺ＠ ja· Garcia: ' 
12 Renuncia do De;:utado Olto cintilo de Maltos In spector. I 

Boehm. I O sr. Supelintendente ｲ･ｾｰｯｮＬ＠
13' Retira da rlo sr. Ｉｾｲｧ･＠ ｂ ｾ､Ｎ ･ Ｇ ｣ｊ･ｵＺ｟ Ｎｒ･ ｳｰｯｳｴ｡＠ Telegramma. Per

que illegalmente exerCIa a medlcl' ! t:orren do ｾｵｮｩ｣ｩｰｩｯＮｰｲ･ｳ･ｮ｣ｩ･ｩ＠ deso
na. . . lador ･ｳｰｾ｣ｬ｡｣ｵｬｯ＠ consequencia for-

14' Prollibi.,ãc ､ｮｾＬ＠ subdltos te g'<ada que cauzou prejuizos in-
100migos e pes,oas ｓｵｳｰｾｬｴ｡ｳ＠ de te- I calculaveis. Sobe a 800 numero fa, 
rem caixas ｰｯｳｴ｡ｾｳＮ＠ I mil ias necessitam ramas mandioca, 

15' Arrendamento do Thcatro caona e algodão. Apello seu pa· 
Nicodemus. _ I tri o t ico esforços amparar agricul. 

16' A Gloriosa co,,:,memorac;ao.· I turd Municipio completamente ar
Da tomada da Bastilha. a maIs rUlnado. Saudações. Assignado: 

patriotica de tO,das as consequen. ! Benjamin Vieira, Superintenden. 
cias, porque ,'elO demonstrar que le. 
o nacionalismo aqui é uma verda. 
de e que os brazileiros. em peque-
no numero. têm civismo, coragem 
e dignidade para fazer valer a sua 
vontade. Hospedes 

iR 

e 
viajantes 

Por enquanto essas providencias 
SdO fructos exclusivo de aC'tão de 
meia duzia de brazlleiros. \<:spera
mos agora a 'demissão dos (uOCCIO· 

narios estadoaes e a acção do g.. No dia 21 do passJ.do, deu-nos 
verno federal. a honra de sua visita o nos-

Avante! brasileiros! Iso illustre Amigo Senhor Ca'-
Contiauamos o nosso programma pitão Carlos T. Taulois, dlstineto 

altamente patriotico o que é a ｯｯｾＭ com mandante do 14'. Batalbão de 
sa patriotica garantia lnfanteria acantonado na cidade I 

de Iljahy,o qual veio especialmente 'I 

vi,itar o nosso chefe e am;go Ccl. 

ｅｌｉｘｉｾ＠ DE NOGUEIRA. do ｂｾｮｩＮｾｩｮ＠ Vieira. ｾ＠ se. ｾｬ｡ｐｩｴｾ ＨＧＱ＠
Pbco. Cheo. João da .Silva S.IIHira ＧｾＮｵｬｯｉＸＬｲ･｣･｢･ｾ＠ mUito ｢ｾ｡＠ ｉｭｰｲ｣ｾＭ

Cura-Inflama,J.o dos ｯＡｯ｡ｾＮ＠ ,,040 de nossa pitoresca " ld. 

MEDICOS 
em todos os pai
zes civilizados 

RECOMMENDAM 
Emulsão de Scott 

t a ｲ･｣Ｚｯｭｭｾ＠
ção maia merecida 
que ae polieria ter. .. 
216 

. .' 
• 

I 
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PdTa abrilhantar O baile que ° 

snr. cel. 13cojamin Vitira, offpre
ce hoje aos aeus numerosos ami' 
ｧｯｾ＠ deste mU:licip!o, rm agradeci
.... ento. a sua accertada eleição de 
Superintendente Municipal, virà de 
Itajahy. uma aCinada orchesta, di . 
riglda pelo maestro Edmundo Cu
nha. 

Sabemos que o brioso 14' bata
Ibão sob o competente commando 
do nosso di"tincto patriclO, capi
tão Carlos Taulois, logo que este-

A pezar de se achar ligeiramente 
doente, foi muito feli:itado. no di. 
29 do passado, pela passagem de 
seu Ｚｬｮｮｩｶ･ｲｾ｡ｦＱｯＬ＠ o no so illustre 
amigo Heitor Santos. honrado che 
fe da Estaç:io Telegraphica ､･ｾｴ｡＠

• illa. A' noite o Tiro 406, do qual 
o mesmo é esforçado Presidente, 
foi incorporado saudaI-o. cO In
trauigente. renova as suas felici
tações. 

Como muito bem ､ｩｾ＠ o distiacto 
coHega, d llln clamor de ｬｉｉｩｳｾＭ

1"icordia escripto por quem d! 
perto está f'encJa as devastaç;o
e6 da geada. P01 quem convIve 
com os lavradcres, ollvindo-Ihe 
as queixas ju tas e as manifes
tações de desalento. 

SECRETaRia GERal DOS 
NEGOCIOS DO ESTADO 

FLORIAIIOPOllS,27 de Julh oe 191 
FALLECIMETO ja com o efrectivo completo, dos 

<,f!1eiaes virá aquartelar por aI· • 
guns dias nesta villa. Com idade de 83 anno!, fallcceu 

00 lugar «Ribeirão do Meio •• o ve· 

o senhor superintendente mu
nicipal recebeu a aeguinte circu
lar. 

" 

Ronleiros 

- lho Manoel j osé Theortoro. conheci
do por josé Satiro.O finadoioi em
pre 1.tm lavrador honrado deixan· 
do oumercsa prole. 

Devendo realizar-Ee na 2a' 
qllinzena do mez de Outubro, na 
cidade do aio de Janeiro, uma 
grande Ceira annoal, de pro duetos 
exclusivamente do raiz, á solicita
ção do Prefeito daqnella Ca ーｩｾｬＬ＠
venho solicitar os ｖｏｾｾＰＸ＠ bons offl
cios ｰｾｲ｡＠ que todo os rE. rroduc
tores . t8 n to agric:>las como indus-

Para Jguape. afim de assistirem 
os festejos á Imagem do Senbor 
ｂｾｭ＠ Je us de Iguape, seguiram, 
no dia 26 do passado. 00 vapor 
«Laguna., os nossos amigos João 
C, zario Pereira, Dario Cezario, 
Antonio Paulo da Cunha. Luiz Vi
<, ira dos Santos. Pedro Hernardes, 
João Paulo da Cunha e Januario 
de So uza. A todos dezejamos fe
liz viagem ｾ＠ prompto regresso. 

PlaSCIIENTO$ 

A sua familia apresentamos pe· 
zames. 

Eleições 11lu1licipaes 

Diz o nosso collega ｣ｾｯｶｩ､｡､･ｳ＠ . ｴｲｩ｡･ｾＬ＠ enviem para H\li 08. prod?c
de Itajaby.:=Enquanto no extre- tos das suas lavoUfIl e Illdustnas. 
mo norte (S. Franei co, ｃ｡ｯｯｩｯ｢ｾｳ＠ Dc\'emlo a alludida feira dc
e Mafra), no extremo sul (Tuba · monstra r a capa('itlarle prodm.tora 
rão. Araraogua, Juguaruna) e 005. o · ta t 

. .. . . h ' C . I ('" do raIZ e o .<'U a ltllltil1l1ento D o mUn1ClpIOS VI In os a .aplta , . . 
José, Palboça e B 'guassu') vão 11"1 lavollra ＨＧｾＱｉＱｬＴＩ＠ na )filludtna,. o 
accesas as lutas em torno do pro· Guvern,) do Estaoo f/lZ O maxlmo 
ble01a da ｳｾ｣｣･ｾｳ､ｾ＠ muoicipal, DO empenho em que o E,tado de San
valle. do llaphy reloa ｾｉ･ｯ｡＠ hdr- ta Cathilfina s"ja n'tUa Jignamcn-

, d moola e completa paz, oao havendo d Esta ｾｭ＠ festa o lar o oosso . .. I j' te reprelienta O. 
J J e A d lo nas I em muolclplO a e- um a menor I- d f 

amigo oão O" ｾ｡＠ .eo, pe P . vergencia no pleito que se vaI f "I r Agraoe\:endo to O O C orçoque 
Cimento de uma fllhll:ha. ara- . . I' C I "'O do 

a 4 de Agosto pr61xlmo. '.m <tltl· elllpreg.lrl ･ｾ＠ par.1 a con.ecuç" • 
bens. boriu'. ltaj rl hy e ｾ ｉ ｵｭ･ｮ｡ｾ＠ ｖ￠ｾ＠ Je'cjos 00 Go\erno. peço-v?s para 

Do 00S90 illustre amigo Bernar· ser reeleItos ｳｾｭ＠ dlvtrgenCla o, I aeceitar os põotestOd de mlDha e -
F · b actuaes supenotendentes em Bru.. '. '0' 

dino josé r .. nClSCO, rece emos que dar.se.ão duas eleições ;:<1.'3 ttm.l C consl cra\ao. 
participação do nascimento de seu supe rintendente: uma que recalllr.l .I l/lfonio Mario ｐ･ｲｾｩｲ｡＠ ｂ｡ｲｲｯｾＨＩ＠
filhinho MOTI. 

. 00 sr. joão Scbaefer para gour -Muito agradecemos e de1.epmos 
muitas ｦｾｬｩ｣ｩ､｡､･ｳ＠ ao novo her- nar até jllaeiro, e outra para su

perintendente do quatriennio fuc· 
deirozinho. turo que será o sr. Augusto BdU-

Anniversarios 
N o dia 30 do ｰ｡ｾｳ｡､ｯＮ＠ ｣ｯｭｰｬｾﾭ

tou mais um anniversario natal!· 
cio. o nossO eminente ｾｨ･ｦ･Ｎ･＠
.,tnigo sr. dr, Abdoa Baptista, ｾｉﾭ
"no Deputado ｬ＼Ｇ･､･ｲ｡ｬｾ＠ supena
ｴｾｮ､ｾｮｴ･＠ ｾｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬ＠ do Importante 
municipio de joiaville e novamen
te escolbido para o mesmo cargo 
110 novo quatrieaaio e importante 
politico da lona aorte d. Estado. 

cO Intranlilreate. 'I_e luto a
preeia.. bellaa qualid1lde. que 
oralo o caracter do ar. dr. A1tdoa 
Raptilta. apreleata a .. IU. e.a. OI 
.,.tOI de siacua. fehCldde •• 

• • • 
• 

er. 

A lavoura toda 
perdida! 

SALVEMOS AO MENOS 0::3 
LA VRADORES I 

Por ter-nos chegado tarde, so· 
mente no proaimo numero é q'le 
teremos o prazer de tra"serenr do 
aoiSO iIlustre collelrôl c A. Epo. 
co., o importaate .artigo Ilue .. o 
aoslo diltiacto ｡ｾｬＦＢｯ＠ e patt.lelo I 
Alcebiadea Seara, publicou 
em prol .a IUOUIa e dos Inra.\ 
dare •• 

Su. IhAII fioU .. 41 ..... 
H.uí.tnb em Chi"('ra\l •• 

P ... &mIJu,'O 
Carado 00IIl fl ZIi .. ir • ,v. 

,..ira U Phar.macolltioo QIú
<aiMl Jei{) ãa 5th'a SU,,6II-L 
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BALANÇO da 
Municipal de 

receita e despesa da . Superintendencia 
Camboriú, durante o li. semestre de 1918. 

RECl:.ITA. 

Salde de 1917 
Producto do Imposto de induGtria e 

1$717/ Com obras publicas, ｰｾｬ｡＠ construo 
cção das pontu ､･ｮｯｭｬｮ｡､｡ｾＺ＠ de 

2.066 600 Manoel Linhares, de Francisco Ig. 
Cohrança da divida activa 

profis ão 
6 700'nado, Rio das ôstras, na estradot 

Producto do impo to obre vehiculo. 1 .135$500 RIo Pequenoreco nstrucção da ponte 
i2 300 do Braço, outros pontilhões e boei

Iros, incluzive madeiras e reparos 
571$500 em diversos trechos das estradas 
459 360'Rio Pequeno, Barra, João da Costa, 

Idem • • • domicih'l 
Idem • • de afferiç50 de. 

pe os e medidas 
• • urbano Idem 

Idem • ｾｯ｢ｲ･＠ terreno não 
edificado IMacacos e AlIemães . . . . . 

316 395 Coa; a illuminação publica . . 
2$500 Com alugueis de casas . . . . 

37$000 Com o eXi'eJiente, incll:sive tele· 
35$250 grammas e Impressões 

Com o cemitorio 

3 .003 900 
48 700 

Renda do C miterio , 
De quitações munlClpaes 

424$000 

Do desconto de 5 + dos emprpgad03 ＲＲＲｾＵＴ Ｐ＠

Som ma RI. 

Com os empregados, sendo: 
Ao secretario 
Ao Guarda-Fiscal 
Ao porteiro e encarregado da illumi

nação 
lustrucção: 

I
A dois professores , . , . . . . 
Eventuaes . . , . . . . . . . 
AuxI I o a dois indigentes . . . . 
Exação de 8'1. do Procurador·Thesou· 
reiro, sobre Rs. 6.08 900 . . , . 

. _Isaldo que passa ao 2'. semestre 

6.122$722 Somma Rs. 

8 $680 

100$000 
240 000 

270$000 

1955000 
1131a(10 

20$600 

4f 7$110 
908$2!lz 

6.122.722 

o..;uperiutcndencia Municipal de Camooriú, 30 de Junho de 1918. 

C Procuradoc The.soureiro. lvilo C. PaGlteco. o SuperinteRde:Jte. Belljan-zi1'l de Souza Vieira 

EDI1Al:. 

SU'ERIIlTEIID EIIC!A "'!fll ICI PAl 

Faço publico aos interes ado 
que, por e5ta Theesouraria da Su 
perintendencia Municipal, se pro· 
cederá, até o dia 31 do corrtnte 
mez, a cobraoça sem m;Jlta do e
gundo seme tre do imposto sobre 
industria e profis.ão. 

O contribuinte que deixar ､ｾ＠ ｾ｡ﾷ＠

tisfazer o seu pagamento no prazo 
marcado, incorrerá na ",ulta estio 
pulada em lei e obrigado ao mesmo 
Imposto. E para conhecimento foi 
la"rado o presente q_e serà afflxado 
em lugar publico e pela imprensa. 

Thesouraria da Superintendeo
cia Municipal de Camboriu', l ' de 
Agosto de 1918. 

o cidadão Benjamin de Souza 
r ieira, Presidente da junta eleito· 
a! de Camboriu'. 

De conform idade C'lm o art. 15 
do Dc. No' 791 de 15 de Abril de 
1914, da Lti No' 1031 de 27 de 
Outubro de 1914, convida aos elei
tores deste Municipio a virem da. 
rem seus votos, no dia 4 de Agos· 
to proximo, pelas dez horas no edi· 
flcio do Conselho Municipal, de-
5ignada para secç10 eleitoral, aos 
candidatos apresentados para Go. 
vernador e Vice·Governador do Es
lado, Superintenden te, • Conlelh ei· 
ros Municipaes e iuizes de Paz, 
deste Município, Eu Flavio de Sou
za Vieira, E crivão de PàZ e Se
cretario da Junta que o escre,i e 
assigno. 

Camboriu' 20 de Julho de 1918 
O Secretario da junta 

O ｐｲｯ｣ｵｲｾ､ ｯ ｲ＠ Thesourei ro 
l oão C. Pacheco Flavio de Souza Vieia 

ELIXIR DI<: NOGUEfRA, do I O .Vinho Cresotado. do Phar· 
Phco. Chco. João da Silva il,eira I maceuitco Chc o. Silveira praserva 

Cura-Inflamação dos o(oh . a tu oe rculo e, 

Secção Livre 
PROTESTO 

O abaixo assignado vem publi
camente, pela imprensa, protes lar 
como protestado tem por qualquer 
damno ou projuizo, contra quem, 
a titulo de proprietario, pretend e r 
apossar·se de um terreno que le
gitimamente possue no lugar Maca
cos, deste Municipio que limita·se 
pelas frentes com terras de ｂｾｲﾭ

cellos, fundos em terras dos her
deiros de roão Luiz da Silva, e la
dos com térras de Sarmento e Jo
sé P edro e de cujo terreno está deI 
posse e desfructo ba mais de desc
cete ann03, pertencendo os mes
mos actualmente a dois meus filbos 
orphãos, por inventario que proce
di ha cinco anoos pauados, por 
morte de minha mulher. Rosa p(
rei ra. 

Camboriu', 15 de Julho de 1'118, 

It4stino iosé P erei,-a 

• 

• 

. , 
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