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Âlunicipio de Camboriú -t Domingo, 22 de Seiembl o de 1918 -t Estado Santa Catharina 

Senador Hercilio Luz 
o Dr. Hercilio referiu-se a ell'lgunda Patr ia e a quem extremecia 

trevi, ta que t ivera no Rio com o de coraçllo. 
sr. Senador Lauro Muller, que fo.1 Em come da Directoria do Tiro 
ra o primeiro a dizer lhe que viesse fallou o ｾ･ｵ＠ ｰｲ･ｳｩ､ｾｮｴ･＠ Heitor Sano 
tomar posse da presidencia do Es· tos que moslrou, em ｰ｢ｲ｡ｳｾ＠ elo
tado. pois a ellc o povo sincera. quentes a somma de ;:atriotismo 
mente o queria e desejava com en· gasta pldos que conseguiram a 
thusiasmo. Sua Exa. tqC0U ainda nossa independen.:ia e ;Jedia aos se· 
nos propositos que guardava de tra· us camaradas de armas que se(uis
balhar sem descanço::J para a conti· selD esses bellol ensinamento.. 
nuaç§o do progresso d.> ｬ＼ｾＬｴ｡Ｎ､ｯ＠ e cultivando se mpre e cada vez mais 
terminou erguendo um viva á Re. o amor pela nl'ssa grande Patria, 
publica ã Santa Catharina, ao Sena. e socorrendo ｡ｯｾ＠ trallsviados do 
dor Lauro Muller e ao governador caminho do CIYlsmo apontandn
do Estado General Felippe 8ch . lhes a verdadeira cruzada digDa de 
midt. todo o brazileiro Desta bora d e iDo 

Deslumbrantes e espontaneas fo
ram as manifestações ｾｵ･＠ no dia 8 
do ｣ｯｲｲ･ｮｴｾ＠ recebeu na Capital do 
Estado, o nosso eminente chefe e 
patricia Senador Hercilio Luz, que 
vae governar a nau de nossa terra 
no proximo quatrienio. Bem raras 
são as entidades politicas de Santa 
Catharina, que logram merecer, co
mo o preclaro Senador Hercilio LU I , 
a estima popular que se fez notar 
na . rilhacte recep'ião. 

Não ha a menor duvida que foi 
uma verdadeira apothecse aos me
recimtntos de Sua Exa. e se. trio 
umpho f. cadeira governamental. 

7 de Setembro Bem merecidas foram essas ho· 
menngens dos nossos patricios trio 
butadas 30 ･ｭｩｮｾｮｴ･＠ cl. de que ｾ･ｭ＠
!eu nome ligad0 á sua e nos_a terra, 
tambem berço de seus e nossos fi· INDI:PENDENCIA D0 BRAZIL 
Ih 06; terra cujas tradiçGea .em se 
ｾ･ｲｰ･ｴｵ｡ｮ､ｯ＠ em nosaos linos d e Por iniciativa do sr. ce!. Supe-
p&triotismo. rintendente Mu nicipal foi s0lemne· 

Era justo, pois, que os nossos mente commemouda, nesta Villa 
patricios viesselD trazer as palmas o dia 7 de Sete lllbro, data da nos
dos ieus applauios e transmittir ao sa rndependencia, com I'ma sessão 
distincto patricio, as esperanças que civica. P e! ols se le ltorôs da noite, 
todos OÓl nutrimos pela tarefa pa· rpunidos no salão do Theatro Mu· 
triotica de sua fuctura administra' : nicipal todas as aulorid,<'es locdes, 
ção, da qual muitos Ic uros terá que! fUl:cciollarios pu . lic08, Tiro 406 e 
colher em prol do engrandecimen- I sua Directoria, Escolas publicas e 
to de nossa grande terra. Mas, seus respectivoi professores, e 
alem de ｪｬｬｳｴｩｾ｡Ｌ＠ a homenagem que I c rande numero de cavalheiros e 
<> eggregio patricio ｲ Ｎ ･ｾ ･ ｢･ｵＬ＠ ê ｾ｡ｭＺ＠ exmas. familias , foi aberta a sessão 
bem UIII aclo de CIVIsmo, pOIS e com uma saudação pela alumaa 
acto de civismo applaudir e home. j Odayl 'Santos, á bandeira naCIOnal 
nagear aos que sabem guardar le- que se achava desfr:;ldada no pal
aldade aos homens e fidelida- co, e cantado pela alumnas o hJOl' 
de aos princlplos. Com prazer no da Bandeira. 
pas3amos para nOlsas columnas o EID seguida, com a palavra o sr. 
brilhante discurso com que o bene· ce!. duperintendente fallou sobre o 
merito chefe, agradeceu as mani· ｾｲ｡ｮ､･＠ dia e discorreu sobre os 
festações recebidas :-Sua Exa. brilhantes resultados que havemos 
principiou falando na satisfação colhidos depois de tão extraordina· 
inexprimivel que sentia yendo·se rio facto politico, terminando ｾｵ｡＠

rodeado pela voz calorosa do povo, oração com vivas á Nação BraÚ· 
a quem não podia deixar Ｎ､ｾ＠ admi· leira, sendo então cantado por to
rar pelo bello movimento ClVICO qll.e I dos os presentes o Hymno Nacio· 
fizera, trab alhando pelo seu candl' na!. 

certezas e appreheDsôes. 
Pelo, alu moos das Escolas fo· 

ram ｲｾ｣ｩｴ｡､ｯｳ＠ p<?esiél" a!lusivas ao 
graDde dia, ｾ･ｬｬ､ｯ＠ todos muito ap
pl ? udid os. 

E-taoJo ｰｲ･ｾｴｮｴ･＠ (\ oosso com. 
panheiro Hermioio VIei ra, foi CO II 
"idado pel e Sr. P residen te do Tiro 
e Prefesso::JreJ a fazer uma nrelec
ção aos presentes sobre :l P a·tria. 

Começou S. S. remon tando·se 
ao tempo do descobrimento do Bra
zil e acompanh.lndo o seu progres. 
so e desenyolvimento, em suas di· 
versas phases, alé aos nossos dias. 
positivando factos e acções heroi· 
cas e ci tando os nomes de todos 
aqueIles que ncIles cooperaram, re
co rdou Cabral, Marti," AifoDSO, Ti· 
radentes, ｊｯｾ￩＠ Bonifacio, D. Pedro 
1', Padre ｆｾｩｪＬ＠ D. Pedro '], Bar· 
rozo, e Oz )fio, e seus companhei· 
ros da jMllada de J865, Deodoro, 
Floriano, Rio Branco e outros bra
zileiros illustTes. Referindo-se ao 
papel que està rezervado á mulher 
brazileira, lembrou os 'O[Jomes de 
Clara Camarão, Annita Ganbaldi e 
Maria Quitcria e esses sublime8 
exemplos de desprendimento de 
amor materno que actualmeate em 
todos Oi recantos da Patria se 
nota. 

dato. Não podia esquecer nunca. 
que devia a sua elevação ao gover· 
no do Estado· ao povo catharlnen· 
ie, que o conduzio com o ｳｾｵ＠ ap· 
plau30 e a ｾｯｬｩ､｡ｮ･､･＠ a ｰｬｾｬｴ･｡ｲ＠ o 
cargo que ia occupar. 

Terminando fez um appdlo aOl 
prezectes, especialmente aos ati
radores e creanças para que amas. 
sem o Brazil para assim a nossa 
Patria ser rorte para ser boa ar. 

COID a p'llavra, o sr. Professor lDada para ser ju.;ta e rica' para 
agronolDo Maooel ｒ｡ｭｯｾＬ＠ congrr· ser generosa. Pelos presente!! foi 
tulou·se com o povo brazlleiro pela ･ｮｴｾｯ＠ cantado o hymno dlL lade. 
passagem dusa data tão historica ｾ＠ pcndencia terminando assim a COlD' 
para o Brdzil, que era a sua se· ｭ･ｭｯｲ｡ｾｯ＠ de tão g\(lfÍosa data. 
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ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ］］ｾｏ＠ INTRANSIGENTE---------------------

GAZETllHA jamais serão olv idadas nOI corações I Regressou ､ｾ＠ ｆｬｯｲｩ｡ｮｾｰｯｬｦｳＬＮｯ＠
dos atiradores do 406 . nosso .elbo amigo Antonio Mana 

Approximadamente as 20 boras, de Souza, i.mportante aell'0c:iante 
cbpgou fi esta .. illa o Tiro 40 6 . de · deste ｍｾｮｬ｣ｬｰｬｏＮ＠

o F ucturo Governo 
baixo de uma chuva torrencial, Cumprtm.:ntamos 

O nosso illustre amigo e patri· 
cio Dr. José Arthur Boiteux, foi 
convidado pelo exmo s r. dr. Rer· 
cilio Luz, fucturo Governador do 
Estado, para exercer o cargo de 
secretario da Fdzeoja, lugar que 
vae ser crl!ado pelo Congresso do 
Estado • 

notando·se porém entre os atira· 
dores, UlDa alegria cordeal, de. 
monstran do assim, ｣ｯ｢ｾｳ￣ｯ＠ pela 
farda que festo!, e disciplina ao 
senbor Instructor, que com tanto 
ca r inbo ｴｾｭ＠ sabido educar esta es· 
cola. 

Que o 406, faça outros uids co· 
mo o passado, são os votos que fi· 
zemos. 

ELIXIR DR NOGUEfRA, do 
Pbco. Chco. João da Silva Sil.ira 

Depurativo sem competidor 

NC' dia 26 do corrente segue pa· 
ra Fleriaoopol is o nosso amigo e 
chefe ce!. Benjamin Vieira, que 
ｾ｡･＠ assist i r a posse do d r. Re rci
lio Luz, ao Governo do Estado. 

Felicitamos ao distincto amigo 
pela grande prova de confiança e 
con ideração recebida do t'ggregio 
patricio sr. dr. Rercilio L uz. 

Esteve grave,ment.e doente em NAS C I M E N T O 
Itapema, onde e Capitalista o nosso 

Tem estado gr.vemente doente 

digno amigJ Capo Fabriciano de I D o nOSSO illustre amigo R vm o. 
Amorim, eleito Superintendente sr. Julio C. Nogueira,. digno minis· 
Municlpa! no proximo quatrienio. tro Evangelico, com residencia em 

Felizmente o seu estado é bas.· F lo riano polis, recebe mos com mo· o nosso amig-o e companheiro Es· 
tevão Silve rio Machado, acatado 
agricultor deste munici pio . Faze· 
m os vo tos pelo .eu prompto resta· 
belecimento . 

t.lnte lilongeiro. nicação de nascimento de seu fi . 
Fezemos votos pelo ｳｾｵ＠ promp' lhinho Lydio. Muito penhor ado 

to restabelecim ento. ag raclecemos a commonicação. 

Ｎ ｾ ＭＭ

FESTA DE N· S. OI S DORES CONVENCAo DO PARTIDO 

Anniversario Reali za.se b'Jje a ｦｾＢｴ｡＠ de ｾＮ＠ S. 
das Dores, padrotira da Igreja 
desta villa, que prometle ser bas· 
tante concurnJa. 

Tiro de Guerra 406 

O nosso chefe e Amigo Ce!. Ben. : 
j amin Vieira, recebeu dos Sr. Ge
neral Felippe Schmidl e Dr. Rer· No dia 25 do corrente completa 
c!lio Luz, ｔ･ｬｾｧｲ｡ｭｭ｡Ｌ＠ afim ele mais um anno de existencia, o nos· 
eleger um representante deste Mu· 80 amigo e favorecedor Capo Oeo · 
oicipio à convenção do partid o, dato Herculano de C"mpos, Phar· 
que, de accoruo c,'m a lei orga-I ma cp utl co na cidade de Tijucas' 
ni ca do mesmo partido, se .0 Intransigente» cum pClm enta 

RAID ARMADO i reli nirá ainda DO corren!e mez. I dezejando todas:: felicidades 

O Tiro de ｇｵｾｲｲ｡＠ 4'}6, desta Dr. l\'ORBERTO BACHMAN I 
Vi1\a, realizou no dia 15 co corren. ' . . .. 
te, um Raid ao apr<lzivd DlstrlCIO ｐ ｡ｲｾ＠ ｊｏｬｯｶｬｾｬ･＠ onde fOI fll\:ar re-

d lt \1uol'clpi o de Porto ｳｬ､ｾｮ｣ｬ｡Ｌ＠ ｾｐｧｵｬｯ＠ o exmo. sr. dr. 
e apema,. N b B " 

Bello, distante 15 k lome tros desta - or erto achma oo. ;oua exa. que 
re,idiu muitos aooo. em ItaJ'a!l)' , 

villa. 
Sob o commando do seu exfo r · como ｭ Ｎ ･ｾｩ｣ｯ＠ da saude do Porto. a 

d I t t
·o o Tiro com· C"mboflu, prestou grandes e bu-ça o os ructor, par I . .. . 

t t t do as G boras manltarlOs ｳ･ｲｶｬｯｾ＠ de sua nobre 
pe en emen e arma , 'f' . 
fazendo o percuno em duas horas., pro 15sao. 

Em ltaperaa estava o T i ro ｾ･＠ A sua exa. desejamos muitas fe· 
Porto Be1\o. o qual apezar de nao licldades. 

- --------_._.----------
estar ainda incorporado oa OlCecto· 
r ia do Tiro de Guerra, já coota com 
uma bOa escola, s ob o com mando 
do sr. José Sevale, que a isto se HOSPEDES E VIAJANTES 
presta expont.anêameote. O Tiro I . 
406, foi recebIdo debdlxo de ova· I DepoIs de 12 mezes, auzente de 
ções pelos seus camaradas de ar· sua nobre família e de seus nume· 
mas e habitantes da Itapema, cor· rozos amigos eleste Municipio, tive · 
rendo duraote o dia a mais franca mOi a satisfação de abraçar o nosso 
cordialidade entre os ｡ｴｩｲ｡､ｯｲ･ｾ＠ dos digoo e sympathico amigo P ed ro 
dois Tiros. As 16 horas formaram Hygino Guerreiro, digno auxiliar 
os dois Tiros sob o com mando de da Agencia de terras do dlst ricto 
seus ｲ･ｳｰ･ｾｴｩｶｯｳ＠ lostructores, á I de Tubarão. Agradecendo muito 
voz de marcha, regressaram para I penhorado a sua hllnroza vesita 
suas re -pectiva, sédes. Pelos se- muito lastimamos ser tão curta a 
nhores Cap. J:<'abricianll de Amo· s ua estadia entre nos, visto ter de 
r im , Superinteodente ｾＱｵｮ ｩ ｣ｩｰ｡ｬ＠ retirar· se com tJda familia para re· 
eleito, Capitã . a Dimas ｃ｡ｭｾｯｳＮ＠ An- sidi r em. o,utro meio, onde natur"l· 
tonio Chereu •. e outros, tOI offere· mente hlCa grangear as mesmas 
cido ao at i radores, lauta ｭ･ｾ｡＠ de amizadu e symp.!thias que com j 's· 
doe.: ", ｾ､ｦ＼Ｌ＠ etc , cujas g ent ilez"s tiça gozava em 1l 0SS 0 ｭｾｉＨＩＮ＠

DAE ÁS VOSSAS 
CREANÇAS 

EMULSÃO 
DE SCOTT 

para robustecei-as 
e assegurar seu bom 
desenvolvimento. 

Insisti na 1 
leeitima: 

de SC01T. ' 
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CEL. VIDAL RAMOS 

Regressou do Rio de Janeiro o . , 
nosso emInente cbefe e amigo Ce!. 

Haverá boje as 10 boru missa 
solemne sendo celcbrante o Rxmo 
ar' Padre Garcez, logo apoz a mis . 
ta ｣ｏｕｬＧ･｡ｲｾ＠ o ｢｡ｾ｡ｲ＠ de prendas e as 
11'> boras sahirá em proci,são pelas 
ｰｲｩｮ｣ｩｰＳ￪ｾ＠ Ruas du a villa, a Ima
gem de N. S. das DorCl. 

Britto. 2'. Secre tario Ary Cabral. 
ｔ｢･ｾｯｵｲ･ｩｲｯＭＭｃ｡ｰＮ＠ lodo Pedro de 
Oliveira Ca,valllO. 

Vidal José de Oliveira Ramos,di"no 
Senador Federal e um dos proceres 
do nosso partido .0Intransigeute_ 
cumprimenta a Sua Exa. 

No dia 1'1 do ｾｯｲｲ･ｮｴ･＠ comple.\ RECE"SElMEIITO DI POPULACÃO 
ｴｾｵ＠ mais um anno de preciosa ｾＭ \ Estão concluidos os trabalbos do 
XI . ｴｾｮ｣ｬ｡＠ a exma. ｳｾｲ｡Ｎ＠ d. Lybla ｲ･ ｾ･ｮｳ･｡ｭ･ｲｴｯ＠ da população ､･ｾｴ･＠
VleHa dos S.antos, ｶｬｲｴｵｯｾ｡＠ fsposa Municipiu. Calculamos que o nume. 
do nosso. a?,lIgo e sr. Heitor Sano 10 da população será de oito a 00-
tos. ｾ＠ dI \tncta, senbe.ra cO In- ve mil habitantes. 
transIgente., tem a Matlsfaçlio de 
apresentar os seus respeitosos 
cl'mprimentoB, fazendo votos para 
que essa feliz data se reproduza 
por muitos annos para satisfdção 
de seu carinhoso esposo e e'loria 
de seus presa dos Paes. 

ALISTAMENTO MILITAR 

Tambem foram concluido e remet
tidos o alistamento militar ｰｲｯ｣ｾﾭ
did es neste ｍｴｴｮｩ｣ｩｾｩｯＮ＠ O numHO 
de alistados aLé :1l annos foi de 6'1 
ioodividuos. 

Do nosso talentozo patricio 
dr. Nereu Ramos, o sar. Superia- Do nosso illustre amigo e patri
tendente ｾｬｬｬｮｩ｣ｩｰ ｡ ｬＬ＠ recebe u o se- cio Capo de Corveta Lucas A. BOI. 
guinte Telegramma. teux, recebemos A clrculdT abaixo 

Dr. HENRIQUE RUPP JUNIOR 

O Superior Tribunal de Justiça, 
em se oslo de 10 do corrente, dea. 
pronunciou o nOlso distincto ami
go e patricio Dr. Henrique Rupp 
Junior, contra o despacho do JUIz 
de Direito que o bavia pronuncia
do como mandaote do assassinato 
do cel. Ferreira de A'burquerque. 

Conhecido o veredictum do 
Tribunal, foi o Dr. Rupp alvo de 
uma grande manifest.içl!.o dos ami
gos que o aC(jwpanbaram até a sua 
resideacia. 

cO Iotransigente_, apresenta ao 
distincto patricio as suas felicita
ções. 

ELIXIR DE OGUEIRA, do 
Pbco. Chco. João da ilva Silvira 

Depurativo sem competidor 

Basta! 

O comité orgaoisado nesta Ca- que com pra-er publicamos e em 
pital para angariar dooativos em oossa redacção fica a lista das pes
b f oe ficio da Cruz Vermelha cas Na. soas que geot:rosamente quiurem 
ￇￕｾＵ＠ a I li,tJ as vem por meu inttrme concorrer para uma justa bomena· 
dI" pedIr a delegação da liga da gem a um Catbarioense que muito 
､ ･ ｦ ｾ ｺ｡＠ oaciotlal o seu apoio coocorre,;, para elevar a terra de 
afim de que esse se asssoCle soli- seu ｯ｡ｳ｣ｬｭ･＿ｴｾＮ Ｎ Ｎ＠ ;)iz o illustre operador e cli
dari edade esse municipio. Os dona· A. co.mmlS ao ＱＰｦｲ｡ Ｎ ｡ｾｓｉｾｴｬ｡､｡Ｌ＠ tlico dr. ｉ＼ｾ･ｲｲ･ｩｲ｡＠ T'elloso que para 
ti vos que forem obtidos poderãC'l conslttulda para levar a elféltC'l uma curar a yphilts em geral, basta 
;er remeltidoti ao ｔｨ ｾｳｯｵｲ･ｩｲｯ＠ do ｨ･ｭ･ｮ｡ｧ･ｾ＠ ba mUIto de .• ld." a um usar com assiduidade o poderoso 
Comité sr. Carhs Wenuhause o. IdOS ｾ｡ｴｨ｡ｦｬｯ･ｯｳ･ｳ＠ que maIS tem con- n:geoerador da bumanidade, .Eli-

C.rtos d. um ben evolo acolbí· corfldo para ｾｉ･ｶ｡ｲ＠ o nome da ter- xir de NogueIra,. do pbara;aceuti
mento a este a,pello antecipamos I ra que lhe fUI ｢ｾｲｯ＠ - o n?tavel es-l co Silveira. 
n09SOS agradecimentos. tadlsta ｃｯＰＸ･ｬ｢ｾｴｲ＿＠ Jerotllmo Coe- (Firma reconbecida). 

lbo, resolveu erigIr, n'uma das pra· 
praças desta capital, uma Herma 
ao cünterratleo illuitre, ('I fundador 
da Impreosa na aotlga Provincia. 

Pelo Comité 
. 
do Di· 
Defeza 

Nerell Ramos, Secretario 
rec torlo Regional da Liga 
N acion.ll. Para tanto, appella para quantos 

sabem homenegear os patriclos que 
O. JOAQUIM OOYINGUES OEOLIVEIRA pelos seus reitos e serviçuS, se toro 

naram dignos da consagração po· 
Grandes provas de ･ｾｴｩｭ｡＠ foram pular, esperando que n'esse numere 

ｴｲ［｢ｵｴ｡､｡ｾ＠ ao exmo. sr. Bispo Dlo, V. S. não deixará de se contem· 
ce sano, no dia 7 do corrente, quar- olar. accceitar;do a ioclusa lista", 
to atlniversarto de sua posse no para n'clla subscrever o que enten· 
Governo da Igreja Catbarinctlse. Ider e ｡ｰｲｾｳ･ｮｴｩｬｬＭ｡Ｌ＠ para o ｭ･ｾｭｯ＠

.0Intransi!!"entc. cumprimenta a fim, ás pessoas de suas ralações.' 
sua Exa R.moa. No intuito de effeclivar, o mais 

Tenba·se muito cuidado de não 
dar a1cool em nenhuma forma ás 
creanças ･ｾ｣ｲｯｦｵｬｯｳ｡ｳＬ＠ da\!·lbes a 
c Emulsão de Scott. e a cura é rapi
da. Attesto os bons resultados da 
Emulsão de Scoll, que a emprego 
largamente, ba muitos ｡ｮｮｯｾＬ＠ prin. 
cipal m e nos ｾ｡ｳｯｳ＠ de escrofulo
se. 

eDro Xavier da Silveira. 
eS Paulo •• 

Do: ItaJahy, chegou hole .oll a 
regencia do no\. o amigo Edmundo 
Dutra, a mUlica .Iadepcndeat •• 
lIue UIII abrilhantar os f .. tejos de 
hoje ew louvor,. N. S. ､ｾＬ＠ Dores' 

depressa possivel, a bomenagem 
alludida, a ｣ｯｭｭｩｾＺｩｯ＠ infra assig
cada solicita ､ｾ＠ V.;S. queira de
voh,.r a mesma li ta, com impor. 
tan:ia recebida. 

Convicta de que V. S. a auxilia· 
rà n'esse ;>atriotico empenhl), a 
commlssao infra·assigda, com a 
antecipação dos seus agradeCImen
tos, apresenta a V. :S. os protestos 
de sua alta considera,ão. 

A Commisslo: 

Presidente HonNario - Dr. ·JoSt! 
Boilmx, Presidente-Dr. ｔｨｩ｡ｾｯ＠
da Fon.eca, Secretario Geral
Capo Tnrtmte Lucas A. Botltux, 
1', Secretuio-Pro! Cltmentino 

Casa Matriz -Pelotas 

Casa Fe:ial - Rio de Janeiro 

vende·se nas pbarmacias e drogarias 

Cuidado com as imitações 

". I.M faliU •• n IHh 
Residente em Chá-Granlle 
ｾ＠ Pernambuco 
CllJ'ado com o Eli..,ir • N. 

,..... do Pharmareulieo Gbl· 
.... 1010 da iiha Silv"'" 

• 
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No dia 18 do coneate esteve 
aesta villa o aoslo amiga Heitor 
Liberato, digao pbarmaceutico em 
Itajahy, que generoaameate veio 
u:amiaar o doente Jo:Oo Manoel, 
que ,'om um grande golpe em um 
pé, esta"a prompto a morrer e!'go. 
tado em sangue. O doente foi trans. 
partado para o Hospital de ltajaby 
sob o cuidado do caritativo moço 
snr. Heitor. 

Registro Civil 
Faço saber aos que o p rêsente 

edital verem, que por est e cartodo 
habilita m·se para casar: 

João Pedro da Silva e A rminda 
Julia da Silva; elle solteiro, lavra· 
dor, domiciliado e residente neste 
Districto, com 26 annos de idade. 
filho legitimo de Pedro Carlos 

No dia 19 do corrente um pobre P eixe e de Joanna Francisca da 
menino de 12 annos de idade filho Silva, domiciliados neste Districto, 
de José Francisco, estando a pas. e ella solteira, serviço domestico, 
lIar canna em um engenho, trancou com 19 annos de idade, natural do· 
aas moendas um braço que ficou miciliada e rezidente neste Distric· 
todo esmigalhado. Foi tambem to, filha legitima d, Francisco Lu· 
transportado para o hospital de iz da Silva e de Julia da Cunha 
Itajahy. O codigo de postura des· Porto, aquelle fallecido e esta do. 
te Munieipio, prohibc eXf'ressamen. miciliada deste Distriocto. 
te com 20$O ro o de mulla aOI enge· -Silvestre da Cunlta Porto e Ve· 
Dhos que n1-0 possu irem os denomi. naneia Iofalleia de Jesus; elle sol· 
aados c)(acaco • • • pois mesmo as. teiro, lavrador, com 23 annos, 
lIim os snrl. I.i \ radores abuzam e filho legitimo de João da Cunha 
quasi sempre .stamos a!amentar Porto e de Sinhorinha Pallla e Por· 
essas ､･ ｾ ｧｲ ｡ ｡ｳ Ｎ＠ A auth oridade vae to . Uà fall ecida) e ella contrdhente 
tomar provide ncias a respeito. I solteira. serviço domestico. com 22 

_ annos de idade, filboi legitima ､ｾ＠

A junta Republi ca na C. tharinen.1 Antonio Felicio Pereira e lnfan· 
se elege0 a seguinte dicectnr ia: cia Francicsa Stem,(ambos já felle· 
Presidente, Capo João Pedro de cidos) 
O liveira Carva lho; ｖ ｩ ｣ｾﾷ＠ Presidente . -Euphraz io Linhares e. Narcisa 
Dr. Henrique Rupp. :\1ajor P omo Mathi ldes de Mell ) ; elle solteiro, 
pilio Luz e Teneatt Fl oriano Gas· lavrador, com 31 annos, filbo le· 
tão; oradores Dr . Ferreira Lima e ｾｩｴｩｭｯ＠ de Clemente Llnhares e de 
A belardo Luz; Secretarios, Anto . Maria Euphrazia L lnhares (já fal· 
Dio Maneio da ｃｏｾｬ｡Ｌ＠ A!:>i lio Mafra ｊ ･ ｣ｩ､ｾ Ｉ＠ ｾ＠ ella contrabente. solteira 
e Guerreiro Bento ; Tbesoureiros, serviço domestico, com 22 annos, 
P ompilio PerelTa Benlo e Oscar fil ha legitima de J os é Mello e 
Capelli: "ogats Dr . Ve h ppe Pe· Narciza Matbildes (dmhos falleei· 
dreira José ｃｨｲｩ ｾ ｴｯｶ￣ｯ＠ de O li vei ra, dos.) 
Eugenio Brum, Vidal Dutra , ADtO . - ·Jugenal Adriano Vieira e La· 
aio Coelho Pinto. vina Angusta dos Passos, elle 

solteiro, lavrador, com 23 annos de 
idade, filho leyitimo de Adriano 

Boletim da Guerra 
Londres, 18- A t ota li dade da imo 

prensa iagleaa repelle com granlle 
energ ia a nota aus !riara so bre a 
proposta de uma co nferencia confi o 
dencial. A imprensa ｾ￩＠ nesaa nota 
uma insiauação malevola . 

Severino Vieira, Ｈｪｾ＠ fallec ido) e c.e 
D. Cypriana Candida de Jesus, e I 
clla co ntrahente, solteira, serviço 
do mest ico, co m 17 annos, filha le. 
git ima de Jesuino da Costa Passos 
e de D. Aug usta Maria da Concei· 
ção, todos naturae!, domiciliados 
e re it dente! neste ｄ ｩ ｾｴｲｩ ｣ ｴｯ Ｎ＠

Apresentaram em devida forma, 

os documentol u igidol pelo Codi. 
g o Civil . 

Q uem soube r de ale-uns I.pedi. 
mentos lega es , accuze·os para o. 
ｦｩ ｮ ｾ＠ de direito . 
Camboriu'.IOde Semtembro de 19 18 

Flavio de Souza Vieia 
Offieial do Registro Ciy il 

•• • 
ｾｾ ｾ ｾｾｎｎＺｍ ｾｾｾｾ･ ｾｾｾｾｾｲｭｍｦｩｾｾ ｾｾ＠

Theobaldino Atl lollio' Pertira 
• 

Maria JOSé Pel'eira 
communicam aos seus amigos e 
parentes que contractaram ca· 

I! samento. 
li! Comboriu--_,-8-, •• 

L.nac,gI"U·IXX!GGJ!!nfJJNlng w I 

ELIXIR DE NOGUEIRA .... • 
l ateJ . mento d .. ... 

te ri a. do pelC ... . 

lananlDl l çOU do .. 
ro . 

Corrimento do. ouri
do • • 

RheumatlH10 cm Ie
ral . 

Mancha. da .... 
I • . 

Alfecç5t1 eM 
fl,a1So. 

noru no ,.... 
t • . 

Tu. orte ... 

Ｎｾ＠ .... 

ｾ＠
Olto t . O 

C ..... o ... -
•• reol. .. 

Oooorrhloo. • ｾ＠
CarbunculH . ｾ＠

fl , tul.. . ｾ＠
Esplnhll. "" 
Rlchltl. mo. ('\ 
Ploru bUII - cE 

n • . 
Ulcera • • 
TUlQora . 
Su nll. 
Cryatll. 
ElCrophul ... 
Dlrthroa. 
Boubas. 
Boubon • . 
e,na.ll11ea .... 
tod •• U 010-

I .. tl ...... 0 -
ytaJt_tn de 

"-IH· 

e 
v 

WftDI IJRUTlII • SIIiIf 

O ministro do Esterior d? lngla. .. 

terra, Lord Balfour, ｾ･｣ ｬ ｡ｲｯｵ＠ não NAO ha ma'ls Malel'tas, Febres 'Ver na pr posta auslrla ca esperan. 
ça alguma de chegar á paI . •• 

Wasbiagton, 17 -O. jornaes des'l intermitente" ou Sezo-es 
sa capital publicam que o presi- •••••••••• • . ••• •••• ••••• \) 
dente Wl1sou recusou a proposta I····· .................. . 
de ｰ｡ｾ＠ austr iaca.. . 1 amando as afamadas pílulas do phal maceutico,.'. 

Pafls, 18 -.">. Belrlca repelllo a 
proposta que a A lIemanba lhe fez 
sobre paz, dizendo quo: agora, como Heitor Liberato Marca Regist rada: cHETTOR. 
aunca, arirá de pleno accordo com 
alliados . 

Roma , 18-Continua muito acti 
va a artilbaria italiana, que está 

Garante-I>e à cura completa em pOUC08 

ｾｩ｡Ｘ＠ rezando conforme a receita 

blDoi gmob.arde.ndo ｩ ｮ ｾ ･Ｌｳ｡ｮｴ･ｭ･ｮｴ ･＠ ioi· ITAJ'AHY Veu4e-ee em. todos .. Jle:"oe • n a pb ano.cla S. C ATH 'RIN! 
BRAnL 4. M.hor ｌｉ ｾＮＬ｟＠ o ... I..o. r. WilU. D . • 11 11 _ 
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