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DireClor---BENJAMIN VIEIRA PUBLICAÇÃO QUINZENAL Redado,e. DIVERSOS 

Alunicipio de Camboriú"*" Domingo, 18 de Agosto de 1918 -l't Estado Santa ICatharina 

Eleições do dia 4 
de Agosto 

Codorme previamos, rea li zou ·se 
ｯｾ＠ dia 4 do corrente, debaixo da 
maior paI, enthusiasmo e concur
I encia possivel, ｡ｾ＠ eleiçõe's para 
Governador e vice-Governadnr do 
l<:stddc, ｓｵｰ･ｲｩｮｴｾｮ､･ｮｴ･Ｌ＠ Conse· 
Ih eiro. e Juizes de Paz deste lI1u· 
OIcil'io. Foralll v(.tados: Para Go· 
ver aador o exmo. sr. General dr. 

Para ｊｵｩｺｾｳ＠ de Paz: 
Silvano Bento Garcia, 102 vo

tos. 
Bernardino José Rebdlo, 98 vo

ｴｯｾ［＠

Eduviges Francisco ｂｾｲｮ｡ｲ､ｩｮｯＬ＠
93 ｶｯｴｯ ｾ ［＠

Annlbal de S . uza .. 5 votos; 
Jose Joaquim Gomes,.... votos; 
Lauro josé ｒ･｢ｾＱｉＰＬ＠ 44 votos; 
Luiz Vieira dos Santos, 11 90· 

tos; 
Luiz justino Pereira 11 votos; 
Nicolàu Pacheco, 3 voto; 
Manoel Felicio da Silva, 2 90-

ｌ Ｆ ｾｲｯ＠ Muller com 151 . ｾｯｴＢｳ［＠ I tos; 
l<,xm o. sr. dr, Herclllo Pedro da i Antonio Ram "> s ela il<a, 1 voto 

L t z c,l m 2 votos ; e em bra nco uma cHlula . 
P ar .. "1ce·Governador, eXIl10 snr. As lO ｨｯｲ ｡ｾ＠ da 1t1anhã quandl) 

lir. He rcilio Luz. com 153 vOlos ; I ｾ ･＠ eniciarlm os trab. lh us elr ito. 
1',11" Superint-n,dente Muni ci pal, ｲ ､ ･ ｾ Ｌ＠ ach ova · ,e o . al ão do P.1Ç ' 

O exrn o sr. -el. Benjamin Vieira, Municipal, ｲ ｾ ｰｬ ｾ ｣ｴｯ＠ de ･ｬｾｩｴｯｲＬ＠ • 
com 100 votos; As,umindo a Pres"len cl a da meza 

:Sr. Antonio Maria de Souza o ｾｲＮ＠ Ce!. Be nj min Vlelfa, nome · 
eo n' 3 voto; iou o sr. João Cbryso tomo P .. cbe-

ｾｳＡ｡＠ modesta testa, que não " ou
tra couza sinão uma particula mui. 
:0 pequena da minba grande gra
tidlio ao povo desta lerra, que não 
sendo minha, é entre tdnto a de 
meus ftlbos e d;,. qual estou ligado 
pelos laços do coração. E essa gra
tidão torna·se agora muito mais 
profunda, quando com gesto ca
valbere co, tão digno de .õs, desin
ｴＨｦ･ｳｾ｡､ｯ＠ e ｴ｝Ｈｰｯｮｴ｡ｮｾｯＬ＠ acabais de 
suffragar o meu humilde nome par" 
dirigir novamente o muuicipio de 
Camboriu'. no fucturo Quatrienio. 

Se por um lado sinto-me incom
petente para ｢ｾｭ＠ ､･ｳｾｭｰ･ｮｨ｡ｲ＠ es-
e indndato que tão honro.amente 

tn > cuchae', p ' r o.tro arho·me 
cova .d<ci lo.! co nfortado porque 
sd que ､ｵｲ ｊ ｮｴ ｾ＠ a minha fuctura 
ｊ ､ｬｄｬ ｮｩＬ ｴ ｲ｡ Ｎ［ ｾＨＧｉ＠ serei S( onrre bafeja
J o pdv v( 5"'0 in c o n d h,:iu [) ! dPoio e 

o) ltll., · i<da,Je rI Ittica de cuja ｉｾ｡ｬﾭ

dadc tatltas e tã ·) s () b<j's provas 
tende, d.ldo ne,tes 30 ' .nnos de 
mloba vida publica Para Conselheiros Municipaes: co para ｳ･｣ｲｾｴ｡ｲｩｯＬ＠ Bernardino ] , sé 

ｾｮｲｳＮ＠ AntonIO Casemiro Blttea· Rebello,§para en carregado da cbJ.. , N,;o , e turoa necesiario apresen· 
court C'lm Ｘｾ＠ vat S; ｭ｡ ｾ ｡＠ dos ･ｬ･ｬｴｯ ＬＬｾ Ｇ［＠ l?orlo lpbb da tar ｾｯｾ＠ pldt.aCorOld ou programma 

José Francisco Victor 84 votos; Silva Sim as, para examinar o ti- ｡､ｭｬｮｾｳｴｲ｡ｴｬＢｯＬ＠ porque não t! uma 
Theobaldino Antooio Per ira, tul .)s res pectivos e Theobaldino adwlnis tração que se inicia, mas 

4 VOl09. Antonio Prreira, para veriflc,lr a uma admlolstração ql\c cootinua. 
Antonio Paulo da Cunha,84 vo· regular.dade d" s ent'olucros da ce. ' ｅｮｴｲ･ｴ｡ｮｴｾＬ＠ atirmo perante VÓ!l 

tos; dulas. ｄ･ｰｯｩｾ＠ de feita a chamada e que ｬｲ､ｾ｡ｬｨ･ｬ＠ sempre e cada vez 
Franci sco Maximiaco Pereira , finda a votação for a m ｯｾ＠ dignos ｾｉ･ｩＭ mais, pelo cngraudec,ment" deste 

68 votes; tvres coovidadosa servlfem- ., e do: um IIel10 turrdO atlm de eleval·o ao lu· 
José Domingos de Souza, 12 vo· laut o jantarn3 cande lcs idcn cia de gar que lhe está rezcrvado ･ｮｾｲ･ｯｳ＠

tos; ｾ･ｵ＠ ｣｢･ｦｾ＠ sr. Cel. Bccjawl[I ｖｩｾｩｲ｡Ｂ＠ seus ｾ｡ｬｳ＠ prosperos irmãos . ｾ｡ Ｎ＠ fe· 
Izid oro Raymundo de Oliveira. reinando durante o mesmo a maior deraçao Catbarlnens(', quer In lc'an-

12 votos. satisfação eatre os eleitores e .. r. " do melhoramentos, qUH intervindo 
Antonio hlanço de Souza MaCra, milia do Sr. Cc!. Vieira que foi en· com o maximo esforço em todas a. 

11 votos; cansavel em attenções ao eleitoradO. , occaziões que for mister para ob-
Aotonio Ramos da Silva 3 vo· As <) horas da noite, reallz ou·se um ter melboran:;cntos e fdvores mate-

tos; sumptuozo baile no Paço Munici., riaes para Camboriu', pro uracdo 
Antonio Raymllndo Vidra, 3 pai, offereéido pelo sr. Cel. Benja. cmpre fazer uma politica de paz e 

votos; I min Vieira, aos seus ｮｵｭ･ｲｯｾｯｳ＠ tolerancla, calDo tem sido o meu 
Anastacio Joaquim Pereira, 2 amigoi, comparecendo o que Cam· escopo até o presente, esquecendo 

votos; boriu' lem de mais selecto. Para ingratidões c a ataqu s com que 
Jos6 Frauci co Bernardes 2 vo· abrilhantar o baile veio da Vizinha teaho SletO alvejado algumas vezes. 

tos; Cidade de ItajahJ, uma bem aft- Aos meus amlgOi politicos e ao 
Benjamin de Souu Vieira 1 YO· nada orc he tra sob a regeocia do eleltorlldo brioso e honrado de Cam· 

to ; - maes tro Ed wu ndo Cunha. boriu' , em e pecial, os meus fero 
An to nio R odr igues dc_AlmciJa , A' aleia noite, pediu a palavra 90rosos agradecimentos p la gene · 

1 voto, o sr. Cc!. Benjamin Vieira, que pro· i rosa e "lta prova de consideraç:\o 
Hritor Wedeck ilD ､ｯｾ＠ ｓ ＦｬＱｴｾｳＬ＠ I duziu o se(uin t e discurso:-M-!us que acaba m de me de tinguir, e as 

vo to; Ｎ ･ｄｨｯｲｾｩ＠ e EXlDas. senhoras :.E'- ･ ｸ ｭ ｡ ｾＮ＠ familias preseotes, que com 
Bernardino JosE R bello, t vo· me summamente grato, trner.vos. a g raça do seu sorriso e o encan to 

to; ne t e momento ｦｾｓｴｬｶｏＬ＠ os meus de sua nimia gentileza, laDI.) br io 
ｽ＼ｾ ｲ ｡ｮ｣ｩＬ｣ＨＩ＠ Victor Ga rcia 1 voto I profundos agradecimentos pela ge n· !bo hlio dado a essa fes t a, a minha 

e um • .:cdula em branco . tilua do vosso comparecimento a Im morredura (ratidln • 
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Agora que eslamo. tctdas em 
completa alegria, acho justo qlle 
lembramo-aos das familias dOI 
ilOSSOS br .... os lIIariaheiros "ruilei

TOS que partiram para a guerra e 
que faç:1mos 11m donativo as suas 
flmili ... 

Acto nobre e generoso concurre . 
11101 para minorar os soffrimentos 
dessas fami liu, cujas Esposas e fi 
lhos, nute momento nos mares da 
velha Europa, luctam pelo ideial da 
liberdade, pela dele.. do nosso 
symbolo .. grado, clljo pavi lblo 
eatrel'o a ex ma .inborita Presldeo
te do .Gremio das Flores, _ para 
que eatre ai suaa consocias per
corram e.te sa lão afim de obterem 
qualquer (eaerou offerta do. nOI' 
lOS patricios prese ates _ 

As ultimas palavru do orador 
foram cobertas COlU mu ihs bra vos 
proloagada uiva de palmas, vivas 
aos drs. L auro, Hercilio , Scbmidt, 
Cel. Benjamin e ao Brazi l. O pro 
d ucto arrecadado foi de 60tOOO 
mil réis. Em segu ida pediu a pala. 
vra o aosso amigo Heitor Santos . 
que nuai feli z improvis o, congra· 
lutou-.e com os pruentes pela gran· 
de prova de aceadra i o patrio tismo 
Camboriuea5e e terminando beijou 
a bandeira que nessa oc-:asiio pen
dia das mãos d o nosso digno ... mig o 
sargeato Alfredo Carl os de Mello, 
esforçado Instructo r do T iro dp 
Guerra . 06 deste Mun ici pio>, ｾ･ｮﾷ＠

i o let'aatado ｭｵｩｴｯｾ＠ vi .. as ao 8ra , 
sil. , 
, A uma bora da mad rugada foi 
tert'ldo 101 convidados lauta mesa 
de iocel, licores, cerveja, vi nbo e 
café. As" horal da m ... n!1ã fina lisa· 
ram·se a. festas,re ioan d.) até o fi oal 
'lJuita aaimação e re t irando·se as 
es mas. fami li as e ca .... lbeiros mui
t issi mO. sa t isfei tns. E asai m ter · 
minou os festejai do di a 4 de Acosto 
dando mais uma HZ O povo h onra · 
do de Camboriu ' , ;:rova de sua edu
c:ação e civismo. 

----.. ,----.. ｾＭＭＭＭ .. ----
TIRO 406 

tambem apruentado OI livrol de 
Receita e velpesa desta sociedade 
mo.traado um .aldo tm caila de 
R,. 5151000. 

.0 Intransigente_ tem o prazer 
de apresentar ao I r. Pruidente do 
Tiro e demais menbros do Canse· 
Ib . Director • • inceras felicitações, 
pela ｢ｾ｡＠ e 10llvavel administração 
desta briosa corporaç:io Ciyico,Mi· 
litar, lamentlndo que, aquell es SOe 

cios excluidos, d'entre elles pesso · 
as de destaque em nOI'o meio, 
nãn comprehendes.em que, como 
bons brasileiros, temes o dever de 
contribuir para a manuntenção das 
l inhas de Tiro, onde se aprende a 
defender a Patria Querida' 

o PHAROr. 

No dia 29 do passado, comple. 
tou 14 anoos de lutas o nosso dis· 
tinc to c'J llega . 0 Pharol>, que sob 

GA ZETllHA 
o Sr. Coroael Benjamin V ieira, 

tem recebido muitos T elel'ra mmas, 
cartas e cartões de felrci t . çõe , 
pela SOla accertada recleiç:io ao car o 
go de Superiutendente ｾ ｵ ｮ ｩ ｣ｩｰ｡ｬＮ＠

No dia 7 do corrente com ple tou 
30 annos de ｳ ｾｮｩｯ＠ publico o nos , 
so illustre amigo Majo r GUlitav o 
Silni ra . digno direct or do The · 
ｾｃＧｵｲｯ＠ do Estado. F unccionario, 
que é um typo modelar de bonra . 
dez, tem se impC's t l) pela sua alta 
capacidade e lino admi nistrativo ao 
concei to de seus patricios .• 0 In · 
transi(e ntea tem a sati,fação de 
saudar ao Sr. Major Gustavo Sil 
veira, dezejando mu itas felicidade • • 

o c Vinho Cresotado- do Phar 
maceuitco Cbco. Silveira praseua 
a tuberc. lose, 

a competente d irecção do nosso A . Em ulsã. de Scotb é um re. 
Iympatb ico Am igo ｊｯｾｯ＠ Honorio medio heroico contra as affeiçõe . 
de ｍ ｩ ｲ ｾ ｩｬ､｡Ｌ＠ é pub ;ica\lo na adian· pulmonares. «E u abaixo assign a. 
la da Cidade de llaJahy. do dr. em medicina pela !aculd. de 

ｄｾｲ｡ｮｴ･＠ esse lapso de tempo per. , do Rio de janeiro, attesto que te
corndo. ｾｭ＠ ,prol do progress? da nho .:mpregado, com optimos r p.3ul. 
ｴｾｲｲ｡＠ l.alablense tem cumpndo a tados nas affecções p ulmona res a 
nsca o , seu programma . .Emulsão de Ecotb dos snrs. Scott 

Ao digno . collega , ･ｭ｢ｾｲ ｡＠ tarde e Bovve, N (; 'fa.York. -
ｾｏ＠ Iatrans.ge,"te>" ｦ･ｬ ｾ｣ ｬｴ｡＠ alme- Dr. J oaquim Henflque da Fonsec. 
Jando looga eXlstenc.a. Portelh •• 

TERRA LIVRE 

Editado pela L.ivraria dos Se· 
nhores Palchoal Simone e filhos 
. urgio á Luz da pub :icidade, na 
Capital do Estado, no dIa primei ro 
de Agosto o brilbaote collega, cujo 
nome encima e,tas linhas, 

Ao novel collega apresentamos 
yotos de .oas vindas e pereones 
felecidades e agradecemos a visita . 

Mais dois collegas acab .. m de 
surgir na imprensa catbarinecse : 

.0 Lapis_ j orca lzinbo cr itico e 
noticioso que se pu bli ca em Itajaby 
e o .]ornal da Semaoa., orgão 
not ici oso e imparcial em Orlean s . 
.0 Intransigente. apresenta a amo 
bos os seus anbe lo s de 10Dga vid a 
e ｡ｾｲ｡､･ＨＧ･＠ a visi ta . 

.0 COMMERCIO> 

Rio Bonito, R . J .• 

Affecções 

Pulmonares 
levei ou chrOnical ･ｸｩｾ･ｭ＠
o ･ｭｰｲ･ｾｯ＠ immediato 
da melhor medicina, 

Em reunilo do d ia li do cor
rente , do Conselho Deli berativo 
desta 1I0ciedade, e com a presença 
de (rande numero de !'Jcios, foram 
ucluidos por fa lta de pagamento 
de suas ｭ･ｮ ｳ ｡ ｬｩ ､｡､ｾｳＬ＠ H SOCIOS 
contribu intes e 3 ql:e requereram Tambem ! umol ｶｩｳ ｩ ｴ｡ｾｯ＠ pelo nos-
as suas illiminação. so collega O Commerc;IO >,' orga no I Como tal, centenares 

de medicol e milhares de 
curado. recommendam a Pele n. Antonio Maria de Sou· 1 de, propagan da, e des tnbu ' çll.o g ra· 

la, ｴ｢ ･ｾｯ ｵｲ･ｩｲｯ＠ desta Sociedade, foi I tUlta que ｳｾ ｲｧｬｏ＠ a luz ｾ｡＠ public i. 
l ido um bem elab orad o discurso , dade na cloade de It >Jdhy em 28' 
concitando 1 todos como bons dQ ｭｾｺ＠ passado e a • Foi b:. do SU I_ 
Brazile iros , a iascrevHem-se como da ｣ｾ ､｡ ､ ･＠ do ArrOIO grande , 
lociol contr ib llintee, desta l ocieda- do RIO Gra nde doS'l!. 
de Ciy i-o-M il itar , onde te af'rende A g radecemoJ a vis ita e pefllJ U' 
a d d endor a Pa.tr ia . Por s. G. fu i ta remos. 

Emulsão de ScoH 
J. 0/.0 11. li.allo 11. 6oc.
Mau com I!ypoplaO."laitN. 

• 

• 

.., . 
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J'ua o 15' Batalhão de InCaota 
ria, ew Florianopolis, foi removido 
o ｮ｜ｬｾ＠ o dhtincto amigoCapitllo Caro 
lar T .lois, que cOlDmanda.à o 14' 
B .. t tlhão, acantonado em It ,jahy. 

Capitão GualbHto Leal, hoorado 
ｐＯｾｳｩ､･ｮｴ･＠ do Conselbo lIunicip • .1 
d'aquelle Municlpio e chefe do par· 
tido Republicano C.ltharioeo3e. 

e sua clima. família aprc<elltamos 

Lamentamos a retirada desse dig
no lUilitar do comOlando do 14' Ba. 
talhão, onde tinha grangeado en. 
numeras sympalhias de seus pa
trlcLOS oe,ta comarca. 

Foram eleitos Superintendelltes, 
em varias Muoiclpios, os sr •. :
MaIo r Luiz Vasconcello, em S. 
Benlo. Victorino Bacellar. em :'113· 
fr.i Severo de Almeida, em Canoi· 
Oh.ISi dr. Abdvo !la!>tist., em Jo· 
iuvillei dr. Eugenio Muller, em S. 
Franclsco i Fabri cio, em ParatYi 
C <'i . Marco, Konder, em ItajabYi 
C. l. Beoj.tmill Vieira, em Cambo· 
r iu' Maj o r Fabri c laoo de Amo/im, 
(,nl Porto.-Bell o i Cel. Gallolty Ju· 
nlo)r , em Tljucui Jo é Aotonio de 

Para ｡ｳｳｩｾｴｩｲ＠ ao bai!e do dia 4 
do corrente, veio de ItapelOa, a
companbado d" exma. familia, o 
nosso presado amIgo CapItão Fa· 
briciano de Amorim que com toda 
justiça acaba de ser deito 'upe
rintendente do visinho municipio 
de Porto Bello. Em companbia da 
Camilia d este nosso amigo veio a 
a disllncta sinhorita d . Aurêa L.eal, 
dilecta tilhol do sr. )'1iguel Leal 
capitalista na cidade de Tijacas. 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＮ｟ＮＭＭｾＭＭＭＭ

Notas Sociaes 

oa noMO' KlItidOI pesam ... 

ELIXIR DE NOGUEIRA, do 
Pbco. Cbeo. João da ,Silva Sil'eira 

Cura-Inflamação dos olbo •• 

Depois de longa mole tóa, falJe· 
ceu no dia 14 do corrente, o 110S' 

la pre adO amigo e companheiro 
politico jo é Cbr:r tino Boroardioo, 
im;:ortante al{ricultor de-te Muni
cipio. O finado foi sempre UJll sol· 
dadu (.rl ao p.utido republicano e 
baix fl u ao tumulo ainda bem moço 
deixando na orpband ade seis filbi· 
ohos. O seu interro que realizou-

Fdfias , em Blgua 'iSu'i Virissimo d e Fizeram annos: A õ do correo
Souz a, em Campo Alegre; João Fer. te a rxma. sra. d. Albertlna Pio 
n a ndes . em Arara nguái Franc 'sco. oheiro de Mello, virtuosa esposa 
F.aguodes , em Ca mpo. NovOSi Eu · do oosso amigo l' sargento AI· 
cll<lcs ａｬ｢ｵｲｱｵ･ｲＧｬｵ ｾ Ｌ＠ em CorilJba- \ fredo Carla, de Me;lo, digno lns · 
oO'i Ce!. Ce1.ario do Amarante. em \ tructor doJTiro de Guerra 406 de3' 

e no dia regulnte, tendo, alem de 
grande numero de ,es oas, compa
receu o Tiro de Guerra 406 do 
qual O fluau') érol socio, que oite
receu uma linda corÔa de flores. A 
ｳｾ｡＠ Exma. E.posi\ ｾ＠ {<'Ilbos e Ir· 
mãos .0 Intransigente. apresenta 
Sentidas condolencias. 

O .Vinho Creosotado. do phar
maceuti"o chco. Silveira preserva 
a tuberculose. 

LEUM ! LEIAM! São Joaquimi Coronel Belizario Ra· , te Municipio. . 
mOi, em Lagesi Augusto Bauer, A 6 o nosso presado amigo dr. 
em Brusquei Nicolau Bado, em No- Thiago da Fon seca . advogado do- O humanitorio medico e ocu-
va Trcatvi Major Oscar Pinho, em miclliado na C.lpital F ederal. lista dr. l',ctor de Brito,. declara 
L J gu oa , Anlonio Haptista Pereira, A 11 a ｧ｡ｬ｡ｮｴｾ＠ menina Cecy, Vi· \que o .Elixir de Nogueira,> do 
em J aguaruna Ce!. Carlos. Napo; eira, ｦ ｬ ｬｨｩｾ｢｡＠ do ｾｯ ｳＧ ｯ＠ .. amigo e I ｰｨ｡ｲＬｮ｡｣ ･ ｵｴ ｬ ｣ｯＮ｣ｨｩｭｩｾＬ＠ Silvei,a, ､ｾ＠
l eão Poeta, em ;::, ão ｊｯｾ･Ｌ＠ Jose comll a nb e lfo H errnlol o \ l..:l ra Pelota a, ｴ ｾ ｭ＠ ｰｲｾｳｴ､､ｯ＠ .reaes ｾ･ｲｾｬＭ
Cbrysos t o mo Kebrig e m P a lhoya e A 15 o n sso velbo um go A nto- ços nos casos de sypholls terclanas 

• • v 

• 

José Thomaz , em Orlean s . nio Ma n a de So uza, h onra do oe- e em toda s as ｡ｦｦ･｣ｾ ･ ｳ＠ do fundo 
g-ociante desta viUa. erc/uphuloso. 

E,ta declaraçdo está com a 
firma ｲ･｣ｯｮｨｾ｣ｩ､｡ｾ＠

Hospedes e 
Viajantes 

Regressaram de Iguape, os DOlO
sos Amigos: Ddrio Ccaarlo Perei
ra, Ant o nio Paulo da Cunha, João 
Ce sario Pereira, Luiz Vie ira dos 
Sauto , Pedro Bcrnardes,João Pau· 
lo da Cunh .• , J a Duario de ｓｯ Ｎ ｵｾ｡＠

eJosé Vieira dos Santos. 

Em cl)Olpanhia de sua Ema. Es
poza. c_teve nesta villa, o nosso 
Amigo Reynaldo Seeffer, 

FALLECIMETOS 

mlllO[L IGNACIO UNHARES 

Com a idade de 86 annoG,fallecel! 
no dia 2 do corrente o nosso ve
lao amigo Mano.cl ｉｧｾ｡｣ｩｯ＠ ｌｩｮｨｾＧＱ＠
res, um dos maiS antigos negocl· 
antes deste Municipio e ｩｭｰｯｲｴｾｾＭｉ＠
te industrial. O finado, que mlll
tou s r mpre no partido I:lepubllca
no, desde a proclamação da Repu. 
blica d .. qual foi um dos fundado· 
res neste Município, exerceu por 
varids vezes os cargos de Coose · 
ｬｨ ｾ ｩｲｯ＠ :-'luoicipal ejlllz de Paz. 

Aos seus numerosos descenden· 
Em ｣ｯｭｰ｡ｮｨｩｾ＠ do ｮｯｾｳｯ＠ presado I tes e genr?s .0 ｉｮｴｲ｡ｮｳｩｧｾｮｴ･ＬＮ＠

amigo Padre Bernardo ｇ｡ｲ｣ ｾ ｺＬ＠ dig o apresenta sInceros pezemes. -
no vigario desta Parocbia, recebe· 
mos a visita do Rvmo. Paure Bcn. 
vindo Penha, Coadjuctor das Paro· 
cb ias de Camboriu' e ｉｴｾｪ｡｢ｹ＠ e que 
aquI se acha ｡｣ｾｵ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ em ser · 
vi'io ,Ie sua proCissão. Muito grato 
pela delicad" a attenção. 

Falleceu no dia 30 do mez pas
sado, o nosso digno ｰｾｴｲｩ｣ｩｯ Ｎ Ｌａ｣｣｡ﾷＱ＠

cio Ramos, Telegraphl ta, filho do 
nosso presado aallgo e chefe ce\. 
Vidal josé d_ ｏｬｩｶｾｩｲ｡＠ Ram?s, 
distlntindo senador Federal. A In· 
Causta morte do inCortunado moço 

Em transito para Porto Bello, foi mUito sentiJ.l em todo E<tado, 
deu-nos a hOllra ue sua ,isita o devluo as rxcdl!nte qualidadei ｾｵ･＠
uistincto moço sr. Vlriato L.eal, lornavao; o caracter ao .bem qUisto 
Cilho do nosso prestante aml&'o, ｭｯｾｯＮ＠ Ao e mo. cel. Vldal Ramos 

Casa Matriz-pelotas 
Casa FIlial- RIO de janeiro 

vende·se nas pharmacias e Jrogaria'l 
Cuidaao com as Imltaljões 

Sar .• ftlll FmllM u R.o •• 
RlISident .. em Ch..,Oranoie 

Pernambuco 
C1U'8do com o Eltzir .. ｾ＠

,....... cU PbsTmaoeulMe •• 
Mi •• 1.io da S8 .. stlveira. 
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EDll AI:. 

SUPERllTEIOUC!A I'.JCIPU 

Faço ｾｵ｢ｬｩ｣ｯ＠ ao! interesudo! 
que, por e ta Tbesouraria da Suo 
perintendencia Municipal, se pro· 
.:ederá, até o dia 31 do corrent c 
mea, a cobrança sem malta do se· 

na eleição de 4 do ｣ｯｲｲ･ｯｬｾＮ＠
Camboflu' 1-4 de Agosto de 1 Q 18 . 

(a igo:ldo) Beojamlu Souza Vieira, 
ｅｾｴ￡＠ coof<\rme. 

O Secretario 
Flavio de ollza Vieia 

EDITAL DE PROCLAMAS 

gundo seme tre do imposto lobre Por este C:lrtorio habilitam.se 
Industria e ｰｲｯｨｳｾ￠ｯＮ＠ para ca, ar: João Martins da Silva 

O contribuinte que deiur de ｾ｡ﾷ＠ e D. Maria Jo é de Paula; elle, 
tisfaaer o seu pagamento no prazo 01leiro lavrador, oascido á 17 de 
marcado, incorrerá na multa estio !olaio de 1 95 , filho de José Hypo · 
pulada CDl lei e obrigado ao Dlesmo Iito da Siln e de Maria Rita de 
imposto. E para coohecimeoto foi J lI Itel'ra ser"I',o do. 
I d à ff d 

esus, e e a, 50 • , 
ayra o o pre eote q ae ser a Ixa o t' 'd L 7 de Juoho de . , mes ICO. oascl a .. 

em lugar ｰｵｾｨ｣ｯ＠ e pela I,Ulprensa. I 93, fi lha de Fraocisco ｊｯｾ￩＠ de 
ThesouraTla da upeTlntendeo., P I '1 I' 'larl'a Jose' todos . M ., I de" d au a e " aUTlC a .. , 

':Ia unlclpa e amboTlu , I' e oaturaes, domiciliados e resideotes 
Agosto de 1918. oeste De tricto . Apresentaram os 

O Procurador Thrsoureiro documeotos exigidOS pelo Codigo 
lodo C. Pacheco Civil. 

TIRO DE GUERRA 405 
De ordem do sr. Pre idellle leyo 

ao conhecimento desta sociedade, l 
que em reuolao dlleberactiva do 
ｃｏｄｓｾｬｨｯ＠ DiCfctor, no dia 11 do 
correlite, foram IlIiminados os se· 
guintes _ocios: Amaro Mauricio, 
Rod olpho ｆｲ ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠ Bernardino, 
lu tillo Pereira' Herml'genes Corré· 
ia. Fehciaoo y .. leotim, Al:looio 
Lllu. 'imões, Querino José Ber. 
nardino, Clemeole Linhares, João 
Borlres Feijó. Carlos Ta.elra Cruz, 
José Gomes e Agostinho Herme. 
Pereira. 

Qllem souber 
meoto, accuze·o 

de algum impedi. 
em : tempo. 

Cambollu' 9 de ａＺｯｾｴｯ＠ de 1918. 

Flavio de S. Vieira 

Official do Reristro Civil 

EDITA L Jo;STADOAL 

Faço sciente a ouem interessa r 
possa que por ･ｓｉｾ＠ Neparttçã() se 
arrecada sem multa duraote o cor· 
re"te mez de Agosto, o imposto de 
Iodustria e Pro[lssão, relativo 
'}. semestre do corrente anno. 

O contribUinte que deixar de sa· 
tidazer o seu pagameato no referi
do prazo flc.rá onerado com a mui· 
ta e tabe lecida em Lei. 

O .Vinho Creosolado. do pbar· 
maceuli 70 cheo, Silveira preserva 
a tuberculose. 

Na T ypographia 

"D'O Intransigente" 
Imprime.se rotolos para garrafas 

cartões de visita, participação <ie 

casamento, felicitações, programo 

mas , notas, facluras, talões. to 

betns etc. 

Preços modicos. 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
.s 
oi .. ...... Il.. 

Latelemento da • .,... ｾ＠
tc rlu do peKOi • • 

InflaQJDuçOc.1 do .t .. 

í3 ro , 

Corrtmea to dOI ou.," :ã dOI . 

" Rhcumatllmo tm Ｌｾ＠ ｾ＠

ral , .. 
Maa.h •• da pelo ｾ＠

le, .. 
AnecçOd de 

:l 1J,.do, 
Dores ao.,... .;: 

to , '" t:Ii 
Tumores ... O 

OSlOI , .. 
Cancrol ••• O 

nuto • . ｾ＠

Gonorrh!u. gj 
C.rbunculo • • "<j 

Flttulu. '" Q 
Espinhas. ;::. 
Rachiti lmo. a. 
floru bru· ..Q 

cu. Il.. 
tnccr .. . '" .. .\. requerimentos foram ilIimi· 

nados de socios cootribuiotes, 05 

senhores: Jo é Chrystioo Bernardi· 
DO , João Honorato da ｾｩＱｶ｡Ｌ＠ e 
B ernardino Jose Rebello. 

ａｧ･｡ｾｩ｡＠ das Rendas Estadoaes de I 
CamboClu', em l' de ａｧｯｾｴｯ＠ de 1918 I 

O Agente 

ｔｵｭＮｾｳＮ＠

Sarn ... ｾ＠Cry.tll . "O 
elcrophulu. .9 

ecretaria do Tiro de Guerra 
10&, em 12 de ."-gosto de 191 

O Secretario 
Rodo/Pilo da S. 

Dar1hrol. 
Boubas. 
Soubo",. 
t , final mata. 

toda. u mo-
la ti •• pro-
.,-aleata de 

e 
IV 

... 
w 

.e .. 
Flavio 

ELIXI Il DF. 'OGUE1RA, do 
Vieira Pbco. Chco. loão da ,Silva Silveira 

f Cura-Inflamação dos olhos. mUDt WUUTIlI 18 

ｾ＠.. .apt. eI 

8 
SAft6UE 

C 

O Cidadão Benjamin de 
Vieira Pr sidente da Juota 
dora. 

Souza 
a pura-

ｄｾ＠ conf<lTmidade com o art. 40 
das Iastrucçõos que baiaaram com 
O Dc. N. 1124 de 31 de ｾ｡ｩｯ＠ de 
]91 conyoca os Senhores mem!HII' , , 

da referida Junta, Anlcllio Caseml· 
ro Bittencourt, ｅ､ｵｶｩｧ･ｾ＠ Fraoci co 
Bernardino, An toolo Ramos da Sil· 
.. a, Bernardioo Vieira dos Santos, 
Tiburcio R"m os da Stlva, ｾ｡ｮｯ･ ｬ＠

F licio da Silva e Olympio Floren· 
cio da Silu, a se reuoir co dia 24 
do corrente, nO Pa o Municipal, 
pelas 11 boras, aÍlm de daI·se co· 
lDeço dos traballao da apuraç.\o dos 
ｹｯｴｯｾ＠ recebido para upenaten· 
dente ￇｯｮｾ･Ｑｨ･ｩｲｯｳ＠ e Juizes de Pol%, , 

-
N o 
................................................ ..........•..........•.. 

ｾ＠

• 

ha mais Maleitas, Febres 
intermitenten ou Sezões 

lomando as afamadas pilulas do Pha1 maceutico; 

Heitor Liberato Marca Registrada .HEITOR. 

Garante·toe à cura completa em poucos 
1iail renndo conforme a re<'eitll junta 

nfAHY V.n4.· •• om todo ... D°it°doo • na pbum&cla S C ATH 'RTI NA 
aRAZIL de Hntor ｌｩ ｾ＠ • .ra.te a N a L,ar. Müller D. . I li li... fi 
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