
momento pelo 00"" 
h tnllnidad« chrilti, A'. 12 tio .... de 5 do cor-

rente, o exmo, Ir, dr. dolpbo 
• 'atall Natal! Que dul- Konder, governador do Esta

ÇUI'0811 tl ｾｯｮｦｯｲｨｄｴ･＠ pl'Utll' de, pu ou o governo ao seu 
CIl(,flrl'&11l ("tas pala "r&8, substituto legal, o exmo, sr. 
cUJ' a l»)'onuncia fére agrada- dr, Walmor Ribeiro, vice go-

vernador, 
vclmente tOLlos os ｯｬＱｶｩ､ｯｾＬ＠ O sr, governador Konder, j 
n'umA. orchestrição maravi- ao transmittir as funcções do 
Ihosa, ｭｵｾｩ｣｡＠ archangeli('&, seu CaI'-J:(I, pl'únwlciou elo
mixto de ｾｯｭＬ＠ de IUE e etil', Quente e magnirica oração 
} .. dizendo Que entretava o ' 
larmOIlI& mexpl'imivel que verno á incorJ"uptivel lealda 

ehwa, ｾｵ｡ｶｩｳ｡＠ e ｾ｡ｮｴｩｦｩ｣｡＠ a de do sr, dr, Walmor Ribei
alma da Illlmanídade crente! ro e terminou fazendo votos 

(ju('m não flxpelim('ntal'á pela feliCIdade e brilhal1tis
a mais ｾＬｵ｢ｬｩｭ･＠ e conforta- mo da sua administracção, 
d .1 Ao d('spedir >;e s. exa, apre-

ora qensa 'ão uI' alegria e sentou ao seu digno substitu 
l)raz('I", ao leconld\" o dia to todos os SI'US dedicudo!; 
glorioso ljU,", ｡ｾＮ＠ ｩｧｮｾｨｬＮ＠ a auxiliareI;. 
llatl\ ic\alle d 'Iuellc qlh! \ cio Com palav/'a, o SI' dI', 
ao mlllHlo para remIr O Walmór Ribeiro, !llt)nuncioll 

1 1 o sClrufllte e elol)uente dh,· 
{l('('na( o' (a humanidade eur 'o: 
'offrl'(I<\J'1I e ｧｵｩｾＬｬ｡＠ AO 1111.- Exmo, govemadol'. 
minbo do hem e da \'irtn- ,\. sumindo o governo do 

ctoI a exeeutar, ＧＧＺ［ＧＧ［Ｚｴ］ｾ＠um contlnutUla" um 
to tenipóraMo ｾｯ＠ emlDente 
chefe do Poder Executivo, 

uP, para a ＨｾｃＧｮｱｵｩｳｴ｡＠ da il ll- Estado, não pI'eciso dizel' que 
ｾＧｩ､｡ｲｬ｣＠ da ｣ｏｉＱｾ｣ｩ･ｬｬ･ｬ｡＠ p ,Ia não trago plano" nem proje· Dr, Adolfo Konder 
ｾ･ｭｰｩｴｯｲｮ｡＠ b.emavent.uran- GO\l'rnlldoJ' 

a '! do alegna, tOLIa, l\L]ueJla 10- qUl'l'cm!o ,ab{'r do" ' UI' 
ｊＩ･ｾ､･＠ I) pa!aC'io (lo po- ce ｨｬｬｭｩｬＨｾｒＨｖﾷ＠ o pn'::oepi" tuilo,', tão onH'nh' pflr 

telltado, ate li ｭ｡ｩｾ＠ hllmilde ｏｵｴｲｯｾ＠ (Ipi_ -am-se ficar em- Iizal o" 
ehoupan8 do púbn., pelo bm ｣｣ｩ､ｯｾ＠ diant.í' a granue- f • 'H ma dos ('ommanrhH os 
• 'ata ! ,\(\ ,T -lIS, tu<lo H(l za Ｎｴｬｬｾ＠ pompas da ll'stas' rio Partido, jlllgo ｉｬｬｾ＾＠ ó.ultiJ1lo 
· U dI' I ' nos mento, c o Imruelro no 
lOun a . e . a egna; a ＨＧｧｬｾｬ｡＠ ｾｯｾ＠ ｊｬｯｴ･ｮｴ｡､ｾＬｾＬ＠ "enuo sem dever <I -I ob diencia, Da ohe -
que ｾ･＠ IIlfhtra no Ｈｾｃｬｲ｡｡ｯ＠ 10"1' a a fehcl<hde alheia, di ncia ::oim, porque sem elJa 
de todos, a qual transpal'e- o (lU!' \ ni! (.pmião do "8- nilo pode h!wer rlí 'ciplina I.' 

c(' por meio Jas Jemous, bio Bou!'llet. ulIIa Q!raude '('In di,clplina ｮｾｯ＠ ha or!!uni-
tI' I'OUI' mais in.:eraH fj fel'-I fl'lieidade, ' sação I.' 'em ｯｬＧｾ｡ｮｩｳ｡ＬＱＰ＠ ni!.o 

I h ordem nl'llI progresso,lem "oro, ｡ｾＬ＠ Os UII ,1Idlflililo ＾･ｯｴｴＧｭＭｾｬＧ＠ I d t ma e.xp on ente do nos. o 
O rico fa-Ia ｴｲ｡ｮｾｰ｡ｲｬＧ｣･ｲＬ＠ felize' em poder coopartiei- bnro 'lIgra do. 

proQl11 li ｯｾｴ･ｮｴ｡Ｍｬ｡＠ em ll- paI lIa alegriA qUE' inunda • a orrlem ｣ｏｬｬｳｴｩｴｵｾｩｯｮ｡ｬ＠ se 
· U(IHOI! banquetes c fe ｴ｡ｾ＠ o ＨＧｯｲ｡ｾＧ￠ｯ＠ d(' ｴＨＩ､ｯｾ＠ os quo reI, momentaneamente, o e.l'
rl lun hll\nteR; o pohre ｾ｡Ｍ moure 8 r\l na cas crua tia cutor dn" lei,' emanada' do 

patl'io!ico Congre "O Rt1pr
hOJ'I'8.ndo ｮ･ｾｳｾ＠ rlia n q 11 C ｆＨＩｉｾＧ｡＠ Pu bh('a. sentatI\'o e (I cumpl ido!' Selll 
di> ml'lhOl' poudo eomprar O n ｾｾＨＩ＠ ar<lcllt!' ＨｬＢｾＮＧ ｩｯ＠ i· Vllcillrtçô<,s dos aresto. do 
com o ｾ｡Ｎｬ｡ｲｪＨｬ＠ do dia ante- l}\ll' o lar feliz do ｮｯｾｳｯ＠ egregio põ<lcr judit'iúrio, 
ri- r e () mio I'a\'e) quo nada ｲｬｩｾｮＰ＠ l'om:nandante, I'omo 'estll ca.a c no Governo 
po. sue clá li .JeRllR, li de- o (\e todlJ. os offie'aes e do E ... tlldo eu espero, pOI'que 
monf;trll<'ào d(' Rua ale_.O'ria; ｬＩｲ｡Ｂ｡ｾＬ＠ bem ｉｾｯｭｯ＠ o ､ｑｾ＠ desejo, nno haveI" soluçtlo 

1 ＬＬｾ＠ de continuidade e si vaI' fal-

amado, que ee 
manto protector 
"o bonlfpsa e 
Catharlna - ｣ｾＺｾｾｾｾｾｾｾＡ＠apostolo dedicados, 
tado q88 I,lXce1888 
do c.xmo, sr, arcebisP.O, 

QIIPil'l,IUl todos sem dlsüno· 
çilo de ｣ｲｾ､ｯＬ＠ raça uu proqe· 
denc a, liuxlllar-me com a.. ｊｾＮ＠
ｺｾｳ＠ do' 011 espirlto', e a 
ｲｩ｣ｩ･ｮ｣ｩｾ＠ dp - eu esforQ(). 
neste. cUrto lapso ele teruPQ 
Que, para lellcidad> d , 
CathlU'ína, St'r,ú o mlll re U
m do possivel. 

i E a \, ｴｾ＠ a_ 'r, gÚ\ er.nador 

" 

pr claro chef do E lado, eu 
pu o affln;nar, aeompanba 

tc)!; no o \ oto de boa 'Via 
Ir m e Que l' . curto rl'pou
'O, ql t· CII ante 'ejo pleno de 
eRtllllntt· ct;"jdalh, ja fer-

I' lia na f(" num '!orrqo I inef.;ros l' dl'dicado>! ｡ｭｩｧｯｾ＠ tllr nulU curto periorlo o bri-
l'heio elo tcrnnra, I Itest ＱＱＰｲｰｏ｜ｾｾ｜＼ｩＰＮ＠ inunde-so 1I!0 da íntl'lligl.'ncia prcvile Dr. Walmor lUbeiro 

Vao aos ｰｲ･ｳ･ｰｩｯｾ＠ beija!' ､ｯｾ＠ mai conftlrtadOI'(':i pl'a- gladn do nosso orientador VI Go\'cmadol' ･ｾ＠ ... ('releio 
im I' rouI ioha do ·zen·, ,Ila, Ｚｴｾ｡ｩＬ＠ gratas ｾ｡ＮｴｩｳＭ continuarlÍ a haver um ｬ｡ｲｧｾ＠ til em beneficio arll o- .fio. 

mlnillu ) ｾ｜Ｑ＠ • admiraI' fações ｮ｣ｾｴ｡＠ dat& quo 1'('_ ｡ｭ｢ｬ･ｾｴ･＠ de ｣ｯｲｾｩｾｬｩ､｡､･＠ ',to- so Estado, que JuItQ confi; 
Ii I "I I J le;snCla e de :;ollcltude, ･ｭｾ＠ I na \"0 'a grande cullura e n 

com o 1 ｾ＠ acnmc)ante (mbrll o J. ata de , ･ｳｵｾＬ＠ ｾ＠ pl e prompta a recolher e uti, criterio superior que vmde: 

,o' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I. 

(2 

EXPEDIE 
PLBLlCAC o ME' Natal! Esla data 

da Historla, 
o. Qr ..... ,J ," Pilha de Deu., o Pru/I,ellirlQ, luerra lella 

, ' d r ti' , dietador ｰ｡ｮｬＦｾｉＧＱ＠E IHI.,c ido }/(1 1/'1 ra e "" li. 
" ' 1 Sola ao Lopes. 

('1/1 pre. f'l'f ('li Belh/em fora e. ru 1/11 1/ 

.... ｲｾ＠ ｾｉｏ＠ ....... 

Esc,usamo-nol 
Pom ｾｉｲｯ＠ du 11 ei,llu Jehorah! perfil . desse ｨｯｭ･Ｚｾｾ＠

re 1 o com h fe arguto, I 'd nhecido da 

Collaboradort!6 di vt!rsos 

tolerante e Iiber 1. como ad Rei, e plehl'/I' t"II;/I "1/111 I/ /lI'! 11; ｣ｲｵ･ｬ､｡､･ｾｳｓｵ｡Ｎ･ＺＭｬＧ］ｾｾ＠
mini trador e crupulo o, cla . ('(mlo/ldo II/JlIIII'" .'(I/ue/ll pom I", praticou q 
rividente e patriota. ['", amllo dll/'(io bem percebido, luto do poder di IUI 

Queira v, exa. er o porta· I,lIlirJ.( ｉｬｬｵ､ｵｾ＠ .'III/e 11 rubo e.4(/. da Pahia . 
dor das no audaçõe ao Lopes, banal e 
fIIustres mini 'tro catharinen· .-tI, c!.f:!I'1II1u pru.,I/II,/-',e e.,I,·(lI/u.'(I.', sonhava, com a ... • .... 
se . é luzida representação 01 . I'ere"do ｉｉｉＨｩＯｉＯｉｾ＠ ｏｍＨＯｾｩｩｴＬＮ＠ predominlo da A 
federal colonlas barriga ver· . Armava-se e orllanl .... 
de, domiciliada no Rio de Ja Elllq'f(lIIlo o., /llIj/J' 1"111111111 rellllll'f)'" xercitos e fo 
neiro e h 'pothecar,porque li v. I1 "/ sentiu-se bellicamente -(,Ion(/ /I Del/., 1111.' a 1/1'(/ . ｉｉｾｲＯｬＱｬ＠ 11., 
e,·a. pertence r. governador, aguardou ｡ｮ｣ｬｯｓｬｭｾｮｴ･＠
a nO"8 olidariedade ao gran b' 1'//:: "" lerro ri I rio, cOn/('lie,. tivo pata enfrentar o 
de brasileiro que dirige o (//'/'I1,.io, di,' rillllde., II/IIis ht'II,d,rlas! que era o paiz 
de tIDO da Republica. , Este surgiu com I 

Sr. governador no o vo- IIdefonso Juveoal oriental em que Solano 
ｴｯｾ＠ pela vo a feliz viag m e oflereceu ao Brllsil , a 
breve re!O'e o. ç:lO que ｦｾｩ＠ r.ecusldl. 

pó o di 'cur'o, o rs. Raivo o, logo declarou 
Dr Adolpho Konder e Wal di. a entrada das forças bn ...... : 
mor Ribeiro, loram abraçado Cal'lo:. e .aet A Patrla no Uruguay. ameaçlvam 
por todo o pre ente . perigo a paz de sua Patrll. 

O acto da transmi ão do A 9 do COlTI'nte, o tele· Tmdl/l'çlJo) O vapor Marquez de 
governo, (oi abrilhantado pe· grapbu no ti ou e de ola· que navegava aguls paUltal ' 
la e, cellente bandFa mu j. dora noticia de ter faU cio patri ,meu enhores, com destine ao 
cae do 14 B. C. e orça Pu- 50, foi aprisionado e toft 
bl 'ca ue o tada á entrada do, no Rio de .Janeiro, o não é mente vo &, cam-I . q p Iripulaçao mellida a lerrol 
do Palacio, executaram bel1as grande p criptol Carlo Ma- pioa ou vos a colinas, 8. prisões. 
compo içõe musicae. ximiano Pimenta de La.'t. a ulha delga.l.a dos vo ｾＰＸ＠ A esse aeto despollco, 

" I;) horas, . e a. o r . com & &vanç da idadt> de campanari os ou a copada guiu.se, a invas:lo do 8ralll,,.. 
Dr, Adolpho Konder, dirigiu- O anno verdejante de 'lO Ra. arvo- la entlo provincia de M'" 
e para bordo do Commafldan· Orosso, 

te Alddio, endo acompanha- Carlo de Lact. que era l'e , ou a cançOel! mouoto· 
do a pé, do Palacio ao trapi· bacharel em ciencia. l'hy- na de vo RO ｰ｡･ｾＡ＠ Começa aqui a signilic. 
che da RltúJ Maria, pel ai· ica e mathem tica pela A patria. é quem falia li. desta dala, que nos trouxe .... 
t 'autoridade militare e rias, luclo e horrores, dura"" E cola C\:lntr I o Rio d nos a beBa, llOoaua . é quem 5 grande mas a popular. annos. 

A' . exa. oram pre tada .Janeir,), .01 um fervoro o faz bater no o coraçOes, é Olorias-de Humayl', RII-
a. devid continenci • por adepto da monarc!::ia, cuja a unidade do nosso magai- chuelo, Tuyuly, Itororó e Afto 
uma companhia de guerra da tradicçOe defendeu ardom' fico torritorio, é a nOesa in- hy, elc" onde 05 nOlsOl .... 
F. Publica! ob o cOD?mand.o amente pela tribun e pela dependencia. ab oluta. é a dados corôaram o nomt de 
ｾｯ＠ r. ｣ｾｰｬｴ￣ｯ＠ CanLI i 10 QUID impren a. I gloria inapagavel de 1\08. o nosso povo e da nossa Patria. 
tiDo Regi , que teve como u· ., Lucto-de paes, irmlol e p" 
balterno o 205. tenente A- Como cathohcJ, foi um antepa ados é a communi- rentes, pelos heroes que IUC-
prigio ilva, João Ferreira de do mai fervoro o baluar· ,lad do nome ｦｬＧ｡ｮ｣￪ｾＬ＠ é a cumbiram em defesa da terra 
Rezende, Frederico Ewald te da ' anu Igrejd. Catholica grandeza e a liberdade. ultrajada pelo invasor. 
e co,!!o porta bandeira, o di no Bra il, por cuja virtude ' A patria é o azul de ao. Horrores- da guerra que .. 
to LUI ｾ･ｭｯ＠ do Prado. e erviço foi-lhe l'onferitlo ｾｳ＠ ri>u limpido ú o ,lôce :101 do deslroe e consome e 

O trapiche nAo comportou I ' . P d . I ' I '. peste que desbaratou o e 
a pe Ô que foram levar P" o • anto re: o tltU o q.ue nl a umla , (l bellOl; to glorioso de Camisao, qUI 
de'pedid á . ex , calcula· de Conde d TgreJa rl'l, que no banham, a ver hoje constilue a epopéa mata 
da em Irai de 2.000, o que Na Academia de Letra. , loresta que no dão I brilhante da historia,-a retlrt-
é uma demonstração eloquen· onde occupav a cadeira d' ombra e a terras fertel: da da Laguna. 
te do .carinho e da admiraç1\o P orto Alegre. a ua fulgu- qu e e tendem ｾｯ｢＠ ｮ｜Ｉｓｓｏｾ＠ O causador de toda. C'" 
ｱ ｾ･＠ di pen a a . exa. o povo . telli '. t' l pa calamidades, soflreu em edno 
d ta terra. rante 10 ｧ･ｮ｣ｾ｡＠ ｾＺ｡＠ I( a . u" .. . !Corã, ás margens do Aqui a 

O Miliciano, que e a oci- cumo a trn de pnmellagr n A patlla. e ｾ＠ unla,l dos ban, o premiO da SUl amblçl' 
ou á todas as homenagen ,en deza. I nos o conCldadaoo, gl'andel! O seu corpo baixou , ...... 
via ao preclaro chefe e ami ua penoa mar3\'illlO ai uu pequenos. riro, ou po. tura, maldito pelo povo da .... 
gú, o eus incero voto de enriqueceu a letra.. bra. ｢ｲ･ｾＧ＠ palria, que até hoje Ｎ･ｮｴｾＢ＠
bôa viagem e breve regrc o. ileir8S. com um cem nume- .:\ patria é a na 'ão esmagado pel.s consequenc li 
ｾＭ . . '. que daque:la guerra. 

ACTOS DO GOVER O ro de conferenCia obre di· tem direito ao no o uH! Iro · Ao relembrarmos esta 
foram Dom lo para exercerem ver a . que tOes e varia O· devotamnnt<! e que dovei!! Iprestamos as ｮｏｾｬｵ＠ ｨｾＭＢ ［＠

o argo de delegados t' peciae bra de r onhe(·id.) "8lor honrar, erVlr, defender "om ,gens á memon8 doa bflIV .... d comarcas de I'orto voilo, Cru· , 
zt'iro t' Campo. ·ovos. re pectiva· literarill. toua. a faculdade de vos- I que tombaram I!ela ｃｉＺＺＧｾ＠
mote. o no. capitã Trogillo de Com o de appar cimento M intelligencia, com toda crOsa:!la di palna 8ra e ri. 
Mello, Joio Bap . Paíva e:1' te· " .. C 
n Dt . '/colau Carl de, ooza. de Carlo d' Laet. oBra il a for' rle VObSO braço , ,. 

foram e onerado o ftI. cap p rde um do . u mai 'mi- com toda a energi e com I'!!'!!!'!'"!I!!I!!!'!'!!!!'!'!!!!!!!! ____ - ___ lon Zozino da Uva, de detegado r 
d comarca de Cruzeiro e 2' tenen- oentt', filh l' e littel tUla todo o amOr de 11m coração ADERNOS 
ｾ＠ 'jeotau CarI de ouza li e o jornalllimo, um da. ua de ｩｮｴｾｲ･Ｎ＠ ado. 
lu 'õe do m mo cargo em Ma-
Ira m i fulgl1rante penna , Carmenln 
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• Com I pru.nçl do commln- do lob .. dlrecClQ do ｣ｾ＠ rico, 1ft • 0,.,110 ele vfI. 
do gerll da força e oftlciaU· tente Ir. lenenl •• '1'1. .. .. ,.1 o CQIItIderaya.. Hb 
dade, foram encerrllla" .abba· Temo, que ｲ･ｭｯｦｴｬｬｲﾷｮｯｾ＠ ｾ＠ I a 'o,m .... '"' fr1Mlrll\O __ 
do, 3 (lo corrente, IS aul.. do Inall de quatro mil InnOI. Va- ",'o, coClllde ... úó·- o catbeto 
curso de IORogrlphil do J' mos ｉｉｾ＠ o Vllle do Nilo, eal,. .. rtlca' coma o macho, o CI· !nlelC1&I tp8 lhe 
Rráo, minis!radlS IKlo sr. Capo OI egypclol, povo I" qUlf te Iheto horl.onlll como. 'entel mo um ptéito 
Rizolelo Barata de Azevedo, dj a cruçlo da lopogrlphll. e a hypolheau .. como a pro- oimento e ..... tidIo 
instructor da força. Sabela o que dls .. um escri. ,'I\/Iur.. e'-

Par. encerrar 1& aula., o Ir. pior: E' que I' .. ｾ｡ｭ＠ que o servic>os que 
Commlndante Geral convidou .0 Egypto ｾ＠ um presenle do qu.dr.do conslruldo lobre I ça Publica, 'luando 
o sr Gene rRI Vieira di Roa. Nilo. . hypothenusa ｾ＠ egual I somma nado r do Estado. 
que' é . em alardes, uma ､｡ｾ＠ Dt h ei ), o EgyplO histor/co, dos qu adros construidos 50' PreHtando á a. exa. 
maio res autorid ades cathari- o ｅｾｹｰｴ ｮ＠ celebre pelos se,us ｢ｲｾ＠ os ｣ ｡ｴ ｾｬ･ｬｯｳＬ＠ o que I.cll- le preito de J.letiça, 
nenses nesta e mui outras im- phar ' 66, nao passa de estreito menle se ｾ･ＧＡｬＰｮｳｴｲｬ＠ em geo· 
pOrla ntes materias scient ificas. valle apertado no ､･ｾ ･ ｲｴｯＬ＠ e metI/a prellmmar. ra tenha sido elle re,celbí,Ü 

O sr. Capil llo Barata, depois seriR tao esteril como os areaes com certó desagrado 
de bre ve palavras sobre a Vil que o ladeiam, se o derreter TOPOGR APHIA ｰ ･ ｾｳ  ｡ｳ＠ albeias á CAserna, 
lor techn ico do illu stre general ､｡ ｾ＠ neves das monlanhas abys nada mais fizemos do que 
Vieira da Rosa, apresentou-o ｾｾ ｮｾ｣｡Ｚ ｾｳｾ ｾｲｾｳｾｾｮ ｾｯ ｶｩ ･｡ ｓｾ ｾｵ｡ ｾｾ［ｾ ｾ＠ ｮ ｨｾ ｾ ｐｯ ｳＭ ｬ ｯｧ ｡ｲ ［＠ g raph .-dese· dem on 8tt· Ir que eltl. todos 
aos alumnos da t:lrma. sitar, nate lro fecundan te, nas Concebam os o seg ui nle: que ')8 ｴ･ｭｰｯｾ＠ e occa';10e8, a 

O sr. Ge rteral, us:ndo da planicies de alluviao que for . se nu ma localidade pouco ex · F orça. P ubl i(!a não olvida 
palavra, fez aos prcser.tes, a se- mi m a terra de Ramsés. tellsa baixarmos sobre o plano a gratidão a os ｾ･ｵ ｳ＠ bem-
guinte conferencia, que é. uma E pnr occasiao dessas innun . horisontal pe rpeAdic!llares de ｦ･ｩｴｯｲ･ｾＬ＠ I'mbóra cst ejam 
peça ｾ･Ｎ＠ alto valor hlstorlco e çOes, fica'lam obliteradas, é todos os accldenles, g eog ra. II . O e le"ada" 
sClentlflco: bem de ver, 35 marcas do ter- phICOS, essas perpend iculares e os em po lÇ e .. 

• Os gregós davam o nome de reno. Tornava.se necessario, veem, no referid o plano da r as ou no ostraci"mo. E' um 
Geodesia á sciencia que ensina por tdnto, mantel-as visiveis á projecções, e essas projecções , dl'ver 11. quo não pod p mo8 
medir e dividir as terras. Con- superficie e ('rearam a sua estampam morros, coll inas, ri· fugir. 
fundia · se. entao, Ge,)desia com agrimensu ra. os, estradas, cidades e povoa- Eis () tl'legra m:na d e s. 
Geometria, mas o que parece Está demonstrado pelas di. ções. As projecções referidas, 
certo é que desde remoJtos tem· mensões dos ｣ｾｩｾ ｢ ｲ･ｳ＠ monu- transportRdas para o papel de excia: ·Coronel L\)pes Viei
pos estas d'13S denominações men:os egypcios, que nao 56· desenho, dao.nos o que cha - ｲ｡Ｎｆｊｩｯｲｩ｡ｮｯｰｯｬｩｳ］ＭｾｬＩｮ｡ｬ ｬ＠ -
ttem sido applicadas a duas mente ha viam medidolU'll arco mamos plano ou car ta. Tudo 20-12-27- Muito penh ora
sciencias diffffentes. de meridiano do seu paiz, mas isso conserva as relaçOes na- do agradeço honra das Te. 

A :Jeometria v6s n!lo o que haviam adoptado um sys· turaes de extensao, de forma ｦ･ｲＺ＾ｮ｣ｩ｡Ｎｾ＠ me dispensast e 
ignoraes, trata d'as dimensões e tema met rico sexagesinal, run. e distancia numa escala que \) 
figuras de todos os coroos, e dado como o nosso, sob a dl:senhista adopta. As figuras pela,; columnas jornal O .lI •• 
a medida da terra nao passa de grandeza da terra. desenhadas sllo semelhantes ás (ida/10, gentileza que ｾￓ＠ d e-
uma das mais simples de suas A groinde pyramide ｣ｨｾｭ｡､｡＠ naturaes, como se o conjunclo \'0 á \'0 ｾ｡＠ bondade p t . A f. 
applicações. de Cheop, tem seu ｰｾｲｬｭ･ｴｲｯ＠ de objeclos fossem observados' fectllnsa.. anclaçOes. Pelei/'(! 

A Geodesia abraça todas as egual á ｣･ｮｴ･ｾｬｭ｡＠ ｶｬＧ･ｾｬｭ｡＠ par- de um aereoplano, atravez tode_' Otirel!'ll _ Senador. 
theorias concernentes á Hgura tes do grau de meridiano . d{l um vidro que diminuisse 
da ｔ ｾｲｲ｡Ｌ＠ ta'lto no seu conlun- Egypto, e as outras medllfas das as dimensões. 
cto como nas suas ｰｾｲｴ･ｳ＠ soli. eram tambem sub-diVisões des- A topographia ensina o le-
das e liquidas. E' uma sciencia se arco. vantamento de plantas, o nivel· 
que usa methodos simples ou Os gregos, que foram ao lamento e agrimensura, enfim 
c Ｉｭｰｬｩ｣ｾ､ｯｳＮ＠ ｾｰｧｵｮ､ｯ＠ a natu- Egyolo beber muitos cOll heci· a arte de desenhar. 
reza dos ｯ｢ｩ･｣ｴｯｾ＠ que ella con · mentos, mas os greg<'s sem O estudo da carlographia se 
sidera erudiçao, acreditavam que a impõe, mas já cousa mais 

Cursos de aperfeiçoamento 
e preparação mi litap 

E' por isso que a dividem lerra era plana, e a mytologia, transcedente de que um dese. 
em tres partes: Topographia, sua religiao, lornava popular nho topographico. Para se po- O r. comte. geral da Força 
Geomllrphla e Navegaça o. tal erro, do qual felizlõ'lente der tratai de um canevas e \ Publica, no de ejo de tornar 

A Topographia nada mais é nao participavam os sabios. chegar á condusao correcta de I os seus oHiciaes mai a ptos 
que a appl;caçao dos Iheore- Thales, Herodut l, Platao, Py- um mappa, precisa-se conhecer para o diver os mistere' da 
mas de gtometr:a e trigono- lagoras, Anaxagoras, Erasth· os systemas de projecçao. O carreira militar, submette u a o 
metria retilineas. tt'nes e outros conheciam a n05SO, adoptado pelo Grande exmo. sr. dI'. Governador do 

Ha tan tas variedades ､ｾｳ＠ es sciencia do- sacerdotes de Estado Maior do Exercito, é o E tado, as ba es para a c r ca 
Iheoremas, quanlas variedades Memphis, mas as ｾｯｮｶ･ｮｩ･ｮＭ ｾ･ｮｩｴｨ｡ｬ＠ de Lambert, que con- ção do cur o de aperfeiçoa 
de accidentes geographicos. das religIosas por muito tem- sldera o ob>ervador r.o zenith, mento e preparação militar 

A Geomorphla é muito mels po impediram a divulgaçao de donde eUe observa almicanla- as quaes foram a p provllda ' 
transcendente e requer eXame conhecimentos que lhes pare- raJo e perpendiculares, trans- pelo decreto n.2103 de 2 do 
mais attento. ciam subversivei.. formados e meridianos e paraI. pre ente mez. ' 

Acho tambem que o topogra- Nao podemos, simples pa- Discorreu mais sobre Os pro- A approvação nos referidos 
pho deve ter pelo menos no- lestr. como esta, estender·nos blemas praticos de Planimetria, cur 'o con titue condicç lio eg. 
ÇÕtS exaclas de Geogenia, Geo- sobre os ｰｲｯｾｲ･ｳｳｯｳ＠ da selen- ｭｯｳｴｾ｡ｮ､ｯＮｳ･＠ muito bem im- ｳ･ｮｾｩ｡ｬ＠ â promoçHo por me
gnosla <? ｇ ｾｯ ｬｯｧｩ｡Ｌ＠ !1aO SP des- cia dt'sde aquelles dous ou tres pressIonado pelas estampas feio reclmt'nto, tanto para os oUi. 
cllidand:> da parte especial de mil annos alltes dp Christo até tas durante o anno e terminou ciaes, como para o infe ri. 
Mineralugia, para 30 menos a nossa actualidade e vou ler- felicitando-os e in!.:entivando. ore. 
destinguir as rochas t'ntre sI. minar ･ｾｴ｡＠ parte cllando um os mais ao estudo de topogra-

E lou tratando de generali. caso curioso e scientilico, mes- phia, demonstrando o seu va
dades, e nao me levareis 1 mo de alt. significaçao. Pelo lor, com rapidas palavras nos 
conll de pretencloso, por fazer que vimos já os egypci03 con- campos de batalha. 
ama referencia ao historico da sideravam a terra como um Ao terminar, foi o c(lnferen. 
utll materia que tendes estuda- corpo m?is ou menos . esphe- cista vivamente felicitad o pe. 

E a: 

los officiaes e sargentQS pre . 
sentes. Du rlnte v acto fez-s e 
ouvir a afinada banda musi ca I 
da fo rça. 
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Pe'a caserna 

Indulto I ａｬｭｯｾｯ＠ inlimo 

O MILI IANO 

E'cola (Maee Ihal 
Huilherme) A 5 de dezembro do 

de 1 91, falleceu em 
Pelo decreto n. 2.102. do D. Pedro n. ex uDller'ad •• 

corrente mez. foi indultado da Os alu mnos matriculados na Brasil. 
pena de primeira deserç30 sim- I P elo r cor nel P edro escola regimental Morechal ° illustre monarcha, 
ｰｉｾｳＬ＠ o soldado da ｉｆｯｲｾ｡＠ Pu- Lope \'leI1'8. comru ndan- Oui/hum, , tanto no curso de revolução triumphante 
bhca . Joel Oorga Parrel.a . te gt.ral ua Força. Publi a. analphabetos COIIIO ｾｯ＠ dos I' chefiada por Deodoro da 

roi oH le Ido ao e nlll. r. 2' e 3' grãus,. ｾ｢ｴｬｶ･ｲ｡ｭ＠ as seca e outros, obediente 
Promoções seguintes classlhcações, ｮｾｳ＠ timação que lhe [oi 

Foram pomovldos aos pú.- dI'. Adolpho ｋｯｮ ｣ｾ･ｲＮ＠ no exames I que loram submeth- lo governo provisorio. 
lo de : Irg. ajudante, o I dito r feitorio (i ｾ＠ ｰｲ｡ｾﾷ｡Ｎ＠ um dos: donou, para sempre, ｾｉｉ ｉ Ｂ ﾷ ＧＮ＠
O merval Co,dfiro; I' sargento; ｡ｬｭｯｾＧｯ＠ intimo. d ie.pt Ji- Analphabetos. ra que lhe viu nascer e 
o 2' dito J030 José da Silva; ､｡ｾ＠ qu rorrl"t1 n ru ior Approvados: Bento Avila dos tanto amou. 
2s. sargentos. os 3s ditos Ner-, {'úrdilih I de. Santos, All ino Domingos de Com a dignidadade 
bal Barbosa de Souza e Joio , Andrad-e, Herbert Schmidt. grande caracte:es, rejlelt. 
de Paula Pereira; 3' sargento, A ｭｾｾ｡ Ｌ＠ tomara.m ｡ｾ＠ n- Luiz Oonzaga de Mello, Joao todo o favores que lhe r .. 
o cabo desquadra Car.dido to, ｯｾ＠ . ･ｧｵｬｬｬｴＨＧｾ＠ seahore: Kobo, elson Camillo Ma· ram offere1rido . testemunhlUl 
B rbosl da Fonseca; cabo des Dr. uolpho Konder. go- ch.do, Francisco Adriano Ro- do, ante de embarcar. ao 10 
quad ra os soldados ｍ｡ｮｾ･ｬ＠ n.no uor do E tado' dr. drigues, Alvaro ､ｾ＠ Costa Le verno e aos seus amigos, OI 
O unçah es de Mello e Francls, W I R b . . . mos, Anton.io José Soares. ｾ･Ｍ votos de grandeza e de prOl 
co Anton l'o CI·offl·. a mor I elro. \'lCP·tTo- d A t O LI o 'd d id ro n 01110 omes. n pefl a e para a sua quer a 

verna or; . l' Cid Campo::., J001 0 Baptl5ta AntOniO Vas- Patria. 
Effectlvidade 

Foi efffcliv;df':lO posto de 
3' sargento, o dito aggregado, 
Andre Antonio de Souza. 

üraduações 
Foram graduados nos postos: 

de 3' sargento , o soldado 10ao 
de Deus Andrade. approvado 
em concurso e no de c bo des
quadra. o soldado Luiz Nas i, 
pela boa conducla e relevantes 
eniç s pres aGOS em campa

nha. 

Alta de postos 
O tÍ\cram -Ha de pos os, o 

3' _ rgento rebaixado por falta 
de vagl, Adelino Laurentino 
da SI! a; e cabos desquadrl 
Manoel Benlo ,"achado e An· 
tonl dos Santos Carvalh o. 

Alistamento 
fora,n alistados nas lileiras 

da Força Publica pelo ｴ･ＬＺＢｾｯ＠

de 2 annCls, os ｳ･ｾｵｩｮｴ･＠ CIVIS: 
Vlclor Caulos Nauck. Ricardo 
VIeira, Oeneraldo Dacio dos 
Santo, Olavo de SClUZI, Anto· 
nio Ahes de Oliveira. Castro 

eves e Souza. Jo é Mend .. s 
B rbosa e Paulo Jus ino da Sil· 
va. 

Reinclusões 
Foram reinclu jo na Força 

Publica, o ex- 3' sargenlo An
tonio Telles de Araujo e ex
s Idldo Jo e Pedro da Costa. 

Exclusões 
Foram ｉＧｸ､［［ｩ､ｯｾＺ＠ Por con

clu ao de h:mp.... )5 c .. ｢ｯｾ＠ des· 
quadra, Jose ROClri ues de li
ma e Debllntino Pr.xedes Pe
reira; sold .. dCl5 Antonro Fran
celhno da Costa, Franci r.o Oe
ne/oso de Britto . Hygino Oou· 
dtnho de Oliveira e Joa... Fe· 
IIx. 

Por IncapacIdade phy Ica .• ol
d.d s AlltoOl Francisco ａｬｶ ･ｾ＠

e )0 é Da vid de Oliveira 
Por Cri .e de deserçao, os 

• I Jo é 1H; Borgco e 

retarío u Int -rior (> ,Tu. concellos de Oliveira, Marceli Durante doi annos e dias, 
tit;a: dr. Hennque Foclte. no Joao Vieira, Aniceto B01' o seu coracão ainda viveu 
ecretario da Faz ulia. dr. ventura da Silva, Erick Hau - com o Brasil. 

::'lI I iro. Filho. chefe (le s.en e JosE Francellino Mar- . E te prazer lhe confortou 
Plllici : dr. merico r u. 1tlns. ,a alma até o ultimo insta0 

. I' Reprovados 9. I tes, porque o seu pensameo-
ne pll lIradol. geral uo I' grau. to, que não estava exilado 
E .. t do; d... HeItor Blllm. Approvados plen mente: Re. corno. a mate ria, podia transl-
upellllt ndente munIcipal; I nato Oonçalves Junior, 7,5; ta.r livremente pela sua P.-

curonel Pedro Lope "ieir. Arthul Mar!imlano de Castro, trla, em doce recordações 
command nte gll'al d F OI- 1,5: Archimino Julio Rosa, 7: do passado. . 
ça P nblíc : major Floriano Si mplesrr.enle: Lu:s Julio de O.S re tos m?rtaes do mais 

C . . . . d d Mello, 6,5; Ernestino Tavare., sablo dos ｓｾ｢ｬｏＬ＠ monarchas 
,I UZ, •• comman ante 6; Acelino Manoel Ppreira, 6; I de então. hOJe, repou am no 
ｇｵ｡ｾＧｑｬ｡ｯ＠ Fell"l'al e do 14 Adolpho ｑｵｾ､ｲｯｳＬ＠ 6; José Mar-' coração do ｾｲ｡ｾｩＱＬ＠ por grati
B. .: c rOllel Abdon Arro- tins, 5; Francisco de Souza, 5; I dão dos brasIleIros, que sem· 

eUas. ｪｮｾｰ＠ ｣ｾｲｲ＠ a AUan. 1 Appolinario dos Reis Santos, pre ouberam ｨｯｮｾ｡ｲ＠ e e
dO'; di. Haroldo Peder- 5; ｗ｡ｬｾｾｭ｡ｲ＠ da Costa Lemos, nerar a .sua me mona. . 

. ,i'" O 5; Cecll:o J030 Pacheco. 4,5; O .MIIICIOIlO, como .slficero 
nelra. lrectol da bra Francisco Pereira de Aleantara admirador da sabedoria, bon· 
Pnblt a : dr. ｗ･ｮ｣･ｾｬ｡ｬｬ＠ 4,5; Antonin Felisbino de ｍ､ｾ＠ dade e obra do extincto, não 
Bl eve . dil'j>ctor ria E tra- lo, 4,5. podia deixar passar desper· 
da,., de R odagem: Abilio Reprovados 7. cebida e ta data .. que ｳ･ｭｰｲｾ＠
::'lI ira , delegado de Policia: 2' grau. e empre nos dirá quem fOI 

m' I' H' Antonio :\1a1' ｵ･ｾ＠ ue Com distincçao: Manoel D. Pedro n .no ｂｲｾｳｬｬＮ＠
. q Gonçalves de Mello lO' Ple- Esta pal1tdas linhas, que 

.... ｾｵｺ＠ , FI ＮＨﾷｾＱ＠ da FOl'ç Pu- namente: Alvim ｃｉｾｭ･ｾｴ･＠ de revivem um passado distante, 
bltca, ｾ｡ｰｬｾ･ＮＮＮ＠ P edl'O Ma· Souza. 7; Simplesmente. Can.! nada mais são que uma bo· 
noel Pmh('lr\f e 0. uI 111 . dido Barbosa da Fonsec3. 5,5; ｾ･ｮ｡ｧ･ｭ＠ prestada á memo
R"gl e l' tenpnte Olivio arb.al Barbosa de Souza. 5,5; ria do graude morto. 
FÍlmino F ij6. Adellno Laurentino da Silva. 

() almoço foi ahrilh lOta
do pelo i zz-band da Força. 
que ･ｸ･ＨｾｵｴｯｬＮ＠ magnifica ... p . 
ç dI ｾ＠ mai cou ｡ｾｲ｡Ｈｩｯ＠

5.5; JOAo Luciano Nunes. 5 5' ｾ＠ ｾ＠ -
EU. agradECE á rdloçil 

do «miliciano» 

Moyses Albino Pereira da ｓＧｩｉｾ＠ S 
va, 5,5: Antonio Salles 5' Rau- • 
líno Raphael de Sou'za: 4,5; 
Avehno Rocha, 4,5; Henrique 
Azeved o Klingerluss, 4,5; Neg . 

mn. iei ｾ＠ naCH'!1 e f· , • tor S,turnino de Souza. 4,5. Do exmv. r. di. W.l-

tI' n:J;eir(j... . Reprovados 15. mor Ribeiro, vice-governa· 
dor em e ereicio, rec('be· 
ＱｬｬＰｾ＠ () seguinte cartão Je 
agrauecílUentos pelas mere· 
｣ｩ､｡ｾ＠ refi l'oncias que fizé
mo!! a . exa. por ｯ｣｣ ｡Ｎｾｩ｡Ｎ＠

)Clq ,,,. Francisco Balbl'lo d 
Alm"ld a. 

3 grau. 
Co," distincç30: Demerval 

Cordeiro, 10; Plenamente. An. 
loni l) de Lara Ribas. 9; Sim
I lesml·l!é. Pa:. lo ｍ Ｎｮ ｾ･ｬ＠ RIJoa 
6,5; Manoel Clemente de Sou: 

Transferencia de officiaes 5 5 za, •. 
Foram ｴｲ｡ｮｾｬ･ｲｩ､ｯ＠ por con

venienclI do servlç", d. 33. 
Cia do I. Batzlhao para a 5a 
do 2' dito, c.p. Solon Z01imo 
da Silva, por troca com o ,!lto 
)o;Io Baptista Paiva e I' 'er.pn
le OitvlO f'elmino Feijó. de ta 
para aquella sub-unidade. por 
troca com o ditCl Waldemiro 
Bnr.i f .,." do ｌｩｈ｡ｾ＠ r. o . 

ｒｾｰｲｯｶ｡､ｯｳ＠ 2. 
Os brilhantes resultado al-

cançaoos pelos alumn6 da 
dcola Marechal OuillIerme sao 
ullla demonstraç3o de esforços 
'" ､ｾｳ＠ jos de ale nçarem a luz 
fortalecedora que os conduzl
r:lo maIs ta rde ao ｾ｡ｭｩｮｨｯ＠ do 
futuro. que lhes está reservado 
na carreira que abraç r m. 

CtO Heu anmver afio: 
" A' Reuacção do Milicia· 

no Walmor Ribeiro cum--
pnm<:nta e grat1.ece a 
bondo ｡ｾ＠ I'eferenci a>l com 
que o di'itin YU1U por (\cc.a
sião ue seu auui ver al1O. 
fazendo YOtoM pf!la crc cen
te ｐＡＧｯｾｬＩＨｬｬＧｩｵ｡､･＠ ,IQ symp.
tiel) peri dico." 
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Pelos vallel d. BethleelD. 
VII tambr.m, 

O' mlnh'.lma lonhldora; 
Segue por ea .. call1lnho 

montezlnho 
que a EstreUa dos Magol doura 

Que perfumes dellcadol 
derram.dos 

Nesses ares lumlnolo, I 
Dos pusarinhos o cln!o 

mais encanlo 
tem, nos trillos maviosos ! 

Das aguas a v6z suave 
como d 'ave 

O i neffa vel gorgeio, 
repele o nome divi no 

do Menino 

2' 111... ::. 1:0 .. I • I •• 
'1rP ,.* ., ... deeempenh.ado o .pilho. tolemDe'" 

lO ｃｬｲｾｯ＠ de co."dor lhelOII- tI.1 , pr •• I 
A Força Publica do FAtado relro cfa força . ｴｾｮ､ｯ＠ p,..ldo lO 

foi bonrada a · 24 do corrente, frei !;IfeYlo, que 
com a InSIgne vlalta dos 11 A O, completou 18111 uma beUla"lmo e eloquente 
lustres membros da Caravana prlmnera, o nOllO esUmldo Abrilhantou o lei" .. 
Paranaense, brilhante plelade aml(o, 2' tenente Orlon Au- , mUllcal di Força Publlcl. 
de moços estudantes da Uni IUllo PiaI! .judante e secreta- O c&ro que ae Ichnl lob • 
ver81dade daquelle bello e rio da ｦｯｾ｡Ｌ＠ em cujo a-,o ; direcçlo do Ir. Eltllnl, l.u Sf
prospero Estado Irmão, que vem se revelando um ellorça- I quelr., er •. ｣Ｚｾｭｰｯｳｴｯ＠ pr r um 

, se fez acompanhar da ge nti- dC' , sendo muito digno de en' l ,rupo da dlstlncllS ) enhorla e 
I tili 8ima senhOlÍnha Roti inha co mios, nao s6mente pelo seu renhorlnhu d. noslI socleda-

que para sa lvar- no! vei u ! 

N'um preseplo, s(\bre pa lhas, 
sem toalhas, 

, Pinheiro de Lima, rainha dos saber, como tambem, pela dc. j d.'. , . 
Estudantes, e seu iliu tre pro dicaçllo com que encara os ｳ･ｾｳ Ａ＠ . A s 17 ｨ ｯｾ ｡ｾ＠ reallloU-St bel - , oi 

,!!enitor dr. Pinheiro Lima, um de veres de chefe de reparlJ. / IISSlma proc lsSI O,. forman '!l.. 

I 
dos mais illu tres e provectos, "ao, longe e bem ｯｲ ｧｾ ｮｬ ｳ ｡､ｯ＠ ｟ ＡＬｲｾｪｮ ｬ ･＠
lentes da Faculdade de Di- - lo, o qual obdecla a d &. l o sem faxas, sem cobertura, 

repousa Jesus infante, 
radiante 

Luz d'eterna formosura! 

As seccas p'aveas do trigo 
pobre amigo 

reito. A 8 e 22, completaram m"ls o rdem: Apostol ados d\ comro os 

ao corpo seu divinal, 
ｳｾｯ＠ fitas d'ouro brilhando, 

fulgurando 

Os illu tres membro da Ca· um anno de existencia os nos- e do Coraçll o de Jesu ;' irma n
ravana, foram recebidos pe sos plezados collegas e aml-' respeclivos es!a.ndarte ;;Qceiçao 
lo sr. ce!. Lope Vieira e to gos. 2s. tenentes Nicoli u Car- daúes do R.osa rlo e ｑｾｦｯ ｲｭ｡､｡ ｾ＠
da a ua officialid';lde, exe,cu- tos de Souza e ｒｯｾ･ｵ＠ Delay- vi rgens .. anl0s, alas -a as da 
tando !l banda musICal da For., te, dois bons e dedlca,los ca· pelos Inferiores . p. J"I'lorme 
ça e colhidas peças de seu maradas, ql:e muito honram a f orça, lodos em UI, " 
repel'torio. classe a que perlencem. branco; imag.!m de Sanla The· 

d'um brilho ce!estial ! 

Eis chegam os ｍ｡ｧｯｾ＠ famo os, 
reis poder sos 

que la. do Oriente vêm, 
ao Rei dos reis homenagem, 

vassalagem 
submissas render lambem 

Exulta a Virgem fermosa, 
Mae ditosa, 

o tenro inlante sorri ... 
Que harmonias / Que louvores 

Que esplendores 
ao Céo s'elevam d'aill 

cGloria á Deus nas Alturas! . 
Paz, ventura; 

Depoi ' de ligeil'o descanço ｲ･ｺｩｮｨｾ＠ do Menino Jesus, con-
no alão do Comman-10, per O dia 5 do corrente,registrou duzida por moças, do Sagra do 
correram os vi itantcs todas a data natalicia do nosso ve· Coraçlo de Jesus, co nduzida 
a depcndenciafi e repartições nerando collega e amigo, 2. te- pelas irmandades e ue N. S . da 
do Quartel, I'ecebendo a me- nente Graciliano Guedes Pom- Conceiçao, pelos infe riores d 
lhol' impressão po sive!. o peo, lnspector da Banda .de força. A seguir: o Santo le nho 
beEo salão de rer\'lções for Dl ｍｵｾｩ｣｡＠ da força, que mUito conduzldoporfrei Noberlo, sen
servidos finos liquidos, tcndo lem se dedicada pela conserva- do que as varas do pallio eram 
o r. pl'ore 'SOl' Pinheiro Lima. ｾｯ＠ da fama por que é lida, empunhad as pelos ｯｦｦｩ｣ｩ｡･ｾ＠ da 
em enthusiasticQs palavras lSau alem das nossas fronleiras. força, 
dado a Força Publica na pes- O lene'!!e P.::-mpeo, que é Por ulllmo as bandas de mu· 
oa do seu digno Comte. Ge- um dos melhores compodtores sica da força Publica e Uniao 

ral, tendo palavras muito elo do Estado, ainda maneja com dos Artistas, e a grande massa 
giosa:" sobre o rl'iterio da sua pericla diversos instrumentos de povo devoto. 
adtQinistração, pelo gráo de de sopro e de corda. O sr, Coronel Pedro Lopes 
adiantamento que denota a Vieira, juiz da festa, e toda a 
ｃｯｲｰｯｲｾ￣ｯＮ＠ O dia de amanhã legislra a officialidade da força, acom-

enchem a terra d'alegria / 
Nasceu Jesus Redemptor, 

S;;.lvador 
que Deus aos 110mens envia 

Delmiflda Sllveira 

ＭＭｾ＠

DepOIS de percorrer o quar- data natalicia do nosso estima- panhou a procisslo. 

/ 
tel do ｾＧＮ＠ Batalhão, ､ｩｲｩｧｩｲ｡ｬｾＮ＠ do collega e amigo, 2' tenente Causou muito boa impressão 

,se o VISitantes em companhll\ Waldemiro ferraz dt Jesus, no mundo calholico de floria· 
ＡＧ､ｯＮｳｾＮ＠ Ce!. Comte .. " diversos com mandante da ｳ･｣ｾｯ＠ de nopolis, o ｾｉ｡ｮ､･＠ inte resse to

olflclaes ao. proprlO do Esta· bombeiros, que bons serviços mado pf'la força Publica para 
do á rua Major Co ta, onde se tem prestado á capital com a o brilhantismo das solcmnida- r.___ encontram a Cantina ｍｩｾｩｴ｡ｲ＠ ｾ｡＠ sua valorosa gente, na instinc- des consagradas á N. S. da 

Banco AbO'l'ieob de Força, Ph.armacla, ｾ｜｛｡ｬ｡ｴ｡ｲｬ｡Ｌ＠ Çao de incendios. I Conceiçilo. 
Enrer'!larla e Pelotuo ｾ･＠ Ca- I Padroeira da CorpOraç.lo, a a 111 a Catll lll'; na vallafla, tendo percorrido to Aos anniversariantes, O Mi- gloriosa imagem h2de sempre 
das ･ｳｾ｡ｳ＠ depende.ncla.s rece liciallo envia o seu ｡｢ｲｾｯ＠ e I receber as maiores demonstrac-

E ta modelar sociedade, tun 
dada no Estado com o fim de 
proporcionar ao publico em 
geral e pequena industria, 
meios ｾ･＠ economias c expan· 

s commcrciaes, deve Cl' a 
por todos o catha 

em;e , não f;Ó por que re
os capitaes neila depo i· 

.Itados, fazendo girar dentro 
proprio Estado, como tam 

em paga o melhores juro 
a praça. 
ｓｾｲｩ｡＠ impatrioti mo deixar

. u.v" de prererir e sa modelar 

. ' U"',ILU içli.o bancaria por ou· 
que [unccionam DO Es 

, com evasão de capitne 
que nenhuma vantagelll e 
nelício nos trazem 
O Bauco Agricola, (> pois 

b;ndo de tudo optlma Impres- ｶｯｴｾ＠ de felicidades. I çôes da fe e de amor dos que 
S,IO. .. . . compõem a forçe, e as fesli-

Aos dlstmcto ｾ｡ｴｬＧｬ､ｏｓ＠ que Uiajantes vidades deste anno foram bem 
ｾｭ＠ nc;>ssa ｴｬｾｲｲ｡＠ tem rec;.ebldo R d J' '11 Unta ､･ｭＨ｜ｮｳｴｲ｡  ｬｾ＠ do cu lto 
meqUlvocas demonstraçoe' de egres aram e ｏｬｬｬｖｾ＠ e . 
sympatbia por parté do (10 os 20s. tenentes Fredeflco 4U<:?S ｾ･Ｌｭｯｳ＠ ､ｾｶｯｴ｡ｭ＠ a tIo 
verno e do povo, o Mili.:iono, Ewal e. José de ouza ｌｩｭｾＬ＠ glOriosa Imagem . 
saúda fratrrnalmentl', auguran que anl se achavam a serVI' 
do a· mais gratas satlsla,õl's. ço. Antonio de lello, que alli 

uma ociedade qn p be impõe 
deve merecer a attenção de 

todos aqneile' que de ejam 
cooperar para o engrnndeci 
mento de tn terra, que muito 
promette 

- ._ • vae as umir o commando da 
R gres ou de Port? umaO'!la. Companhia e o cargo de 

onde se ｡｣ｨｾｶ｡＠ servmdo na delegado especial da comar. 
2a. Companhia, o sr. 10. te- ca e Virgilio Euriques Dias, 
ｦｯｾｮｴ･＠ Alfredo Carlos de Mel-I em objecto tle erviço. 

A todo· o Miliciauo apre-! Par.a. Herval,. o sr. ｾＺ＠ tenen
senta voto de boa vinda I te OhVlO. Fermmo FelJ6, ｱｾ･＠

, ,vae servll' na 3a. CompanhIa, 

E b - .. I coro séde naquella villa. 
m arque de olhclaes os referidos otliciaes O 

Para Porto UnHl0, cmbarca, ! Miliciano apresenta votos de 
, ram o r. Capitile Trogilio boa viagem. 

Prererir o Banco Agricola, 
é uma ncção 1I0brt! e patrioti
ca. PI" tig'iur o que t> verda I 
deirnmente cutharinen, l" t's 
se é o noiS o devl'r. --Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seccão htumoristic 
--------=------ --'-,----_--&--------
DE MONOCULO a tua. ortl', Frl'derico, pob, nó' aqui faziam o gury entre i, em 

tambem temo o no, o Paplll' :-ioel solução li curio idade' 
E depoi dI' mirar muito IId mlrad o La \'ae elIa-grita te! 

Quando \'I'mo. um recrut m 'tido o par dI' apato novos dn recruta 
cm negocio com. oldado wlho ta -O pap I' :\01'1 tanto ia I I'm lua E descrevendo zig·zàgs, no 
rimbelro. lemo at" pena do coit do, casa em B1\1menau. como "em aquJ ar. viu a Q'uryzada apavorada 
porquoldado "elho Il'm manha no ｱｕＸｲｬｾＱ＠ do 20 Tl'mos lamb 'm lU; cahir a 'eu' pés. morta, uma 
d rapo , a matreirll, e quem bancar no 8> . urpreza Ha doi anno d . tr d 
o para o lado deUe, e tá no IItraz um recruta como \'oc , por. Jararáca de OI me o e 
matto m cachorro; pOis nllo dizl'm que tinha o . apatos com a ola lu- comprimento, pelo meno ... 

I • qu um Idado "elho epl'rta- rada nllo podendo por isso. pô-lo. Pas ado O su to e com 
Ihao coo' u enganar, 11 ｐｾ､ｲｯ＠ . di po,içllo do Papal' . '01'1. poz o mentarios a re peito, monta -
o 'i .Ianl chaveiro do Céo, e p : bonet. e. no dia eguiote, encontrou te no teu pícaro e desce te 
netnlr com mo.·:UI s e tudo Pl'la, um par de di\ isas de 1.0.81)'( nto 
p rta, do c o a dcntro')' Pap e :\01'1. o bom 'eUlinho do, 'a- li rua Ramiro BarcelIo , con-

kmhr \"IC _ do ,li, d Com. ,r I fe-Io 'argenteante da Companhia, duzíndo O feroz bicho (morlo 
panhla ml ta ) m 'er preciso pas<ar a prompto bem entendido), atado pelo 

da in. Irucçilo ! 
Ent o não - I mbram do Frede- Porque. ao envez de guardare o pe coço ponta de uma vara, 

rico . ·tudcbllke!'. aquelll' rapazola apatos na mal .não o colloe de- E .•• lá ficou O bicho sobre 
que, n -o ob mnte o . fi 17 ｡ｮｮｯｾ＠ baL o da cama em luuar bem \'hl- o, espinhos da cerca do fal-
de id de ainda u a\'a ･｡ｬｾ＠ curt8.l I ') • 1\ _" d 
quando \'eM ieou praça? ' ve ... gente n o perae na a ne te lecido Capo ｾｲｯｴｴ｡Ｌ＠ cxpo ta á 

mundo, por exp riml'ntar a cou- curlo I'dade do povo 
ＮｾｬｭＬ＠ o Frederico, aquelle altemAo- Ii!. 

ho que éra empregado nll casa Frederico . ｉＧｾｵｬｵ＠ ati,(actoriameo' QUI.' cOfagem' 
Ord n do o Batl1lbão. te o coo elho de Barnabe. e'perao· Guarda es e pau e põe o 

P m albam o que aconte- ço .. O de que Papal'. 'oel lhe trou- revolver, L'lfache:, em exposi-
c ra c 'ez ao pobre recruta: '1' ,t! , na peior das hypothe I' r 

FoI p I . 'atal do an'lO tran. cto dhi'>L< de cabo de esquadra, Iivran- ção. com a tre baht que i-
Ao pl! aúlo pelo lado direito do do-o im, d guard . patrulhas e caram dentro do canno e um 
qUarl I, P , clamo o rapaz triste, fachrn cartaz propauandi ta da fabri-
orumbatito, macambuzio. l8li!iman- A -Im loi que, I'lIe eol:ocou na I ca! ｾ＠

do a orte debruçado . obre um do. qUl'lIa nOIte. bem á \'bta, o eu par C Ih d 
banCOII d jsrdimsinho. de apato no\'O de verniz. com- I on e o o 

-Olá I ue tem você, meu rapaz? p1'8do a pre. tações ha cerca de Ir . H A C. 
E.'I do nte ') - ｰ･ｾｮｴ｡ｭｯＧ＠ dias, e, \,oz- e a dormir a bom dor-

-NilJ nhor. meu tenente. Doen- mir, ｯｮｾ｡ｮ､ｯ＠ com o mil encanlo< 
ça moral. ·audade. da Famllia e da e pbantaz! "aqueUa noite ehl'ia 
minha p«[W patriJt distante E.<tou de lenda . 
recordando ,audo o a II'Jicldade que Ao toque de aI\'orada o rapaz 

mpre ePl'rimentei no dia de hoje. acorda- e ali. feito a orrir e a ean
na C8.!!a 010 meus paI' , pois. elte' tar, e procura logo muito caulelo
le t 'Ja,-am o . -atai, como ｮｬｮｾｵ･ｭ＠ me ｉ｜ｾ＠ I'a ,ar a miio por debaixo 

Te lep:I'H II1lllêt 8 

da ratos pt. Batalha0 
tos pers"gllem la r a pioe 
breve cabirã<, ratllei ra 

antI ｏ｣ｾＮ＠

Capital- Waldemiro 
\jus des ppal'ecea 
peja macbina a '\" /lor 
bombeir.lspt. uppO
occMião illcendio 
rá dando mais forç& 
agua pt. audaçOes, 

LAGA RTO 

apital- Orinn al?ançou 
distincção examtl trancez 
pt . .Já pronutlci a 1,/ ｉｉＯｾｲ･Ｌ＠

le perl?, lOllfrlllt, fel4ftn:, ete, 
Abraço 

.JUCA TA IANCO 

XOVIDAIlE 

Aéroplano 
silencios. 

o que diz a FOLHA de CampD' o lazia em B1umenau, o doce recan da cama. para ver ,i encontra o ｾｵ｡＠ .TV:l .J Piuto • 
to em que ｯｾｩＮ＠ pro; ente e perado, m. qual não I ." ci ｣ｾＭ . Osr. Antonio Pimentel Lyd, 

Uma 'mana ante- já minba m e 101 a . ua urpreza ao ver que ( I ｾ｡＠ tio Olegano, explodm antigo pharmaceutico em Cam. 
mJnh irmL ccupavam- e em ｾ｡ｲ＠ ｣ｾｾ＠ ｡ｱｦｽｵＺｾｾＺｺ･＠ ､ｰ･･［ｾｾＯｾｾｾＺ＠ I bumba 11ynamite, matando' pos, onde falleceu hl alguns 

fazer doce . preparar a casa, em I . . i tI' . t tudo arrumar para o grande dia que gou-Ihe com I) nar de apato no- ap IlXla( o OI O lOsecto. e annes, In eressara -se sempre 
I mbra o . atai do menino Je'u_ \'0 '6' .. . cliver a a '\"e - se acha "am pelos assumptos meca nicos e 

h ｮ ｾｯ＠ t ho ala mentI' no dia dI' nl'l talvez . pela ｡ｖｉＧ｡ｾｯ＠ "escobrl'nd .. n p \l' com que com a 'inda do rei mngo gula- quintal. Fa llha ｡ｕｾｬＧｮｴ･＠ ｾｬＭ " , " o U:1I 
pt d creHr o Que era o .lia do 10' pela estreUa milagro-II que ur- ·,t., t ｾ＠ d 'O apparelho de grande vantagem 
N: tal em n ' -a c a' Quanta ｬ･ｾ＠ ｾｉｵ＠ no Oncnte. loi o recruta 'abe- UI I (- IJ ｾ｡ｵ＠ ｡ｾ＠ ･ｾＬ＠ nas viagens aerels. quanto- rri-o qu nta alegria. d I 
quanta fartura I or .' e '.Iue ? eu rico par de vv,.u., T Fallecendo pouco depois de 

, no ,a mE'za aceudiam a, cre- de \l'rnIZ, lora l'mpenhado em ｾｭ＠ .rt:CA TA:JI.-\NCO ter inventado o referido appare-
b d ' -lnh Jr' C4I lá do "ereado, por 9 ＬｾＱｏ＠ . , 

anç po re- a"", ança e todo- um prato de mocotó apimentado lho, e sem que Ilvesse recebI-comiam e bebiam a fartar, levando Q I F 
ainda para ua; ｣｡ｳ｡ｾ＠ innumero, uartC' orça - A ppare- do propostas vantajosas para I 
[re otc, de doce_ e brinquedo ilánéca ('eu rua Pinheiro envergan- compra do mesmo em que ano 

embro-me bem que ainda 00 ui- ,lo um IHu' ('angalha, ＨＩｳＨＧ｡ｾ＠ dára empenhada a firma aliem. 
limo anno meu pae me cumnlaram l ｾ＠ Herm Stotz e Cia., o sr. An. 
ｧｾｬｯｾｴｾｾｯ＠ ｾ｡［ｭＺｩ＠ ｾｾｦｲＺｾｾｊＺＺＱﾰ｡ｳ＠ P d . o )Il' hatata pt. Abraços. tonio Lyd deixou nas mllos de 
Irm dE'ramme outras ,alio pc- enna as PICA P 'U sua esposa os desenhos e o 

de \e u rio. me tio' pr en- .... plano secreto do seu aeropla • 
tf&ralll-me c m ｢･ｮｾ｡ｬ｡＠ e ｾ｡ｲ､｡ﾷ＠ V/ante Oründlnl - I d i' c u\'a de cabo enclLIitoado do mais R - no, que segcn o es amos In· 
lIDO e rico nu ta!. m ,o pr enle Uci Boc) U'i\.- Lucta re- fl,rmados, vllo ser agora ad· 
d maior ,alor monetario. me 101 E. 'Clll'ZILHAD.\ nhi la [)laça toot-b 11 pt·' quiridos pelo Ministro da VI. 
dado p r minha mãe amil!' /leo Ali o elTan,lo ponta-I)é mo- çllo , 
tumon-me põr o -apa (J, na oolte • 'uma de tarde 'erena e Para I d do 
de 'at em lu"ar bem ,i ivel, li perfumoslI. comoócm cur COLo ad \'er-ario d(' .. ralar a ｣ｯｭｰｾ｡＠
dL<:p ção do Pap'le • 01'1, e na- ＬＬｾ＠ '1" _,.u pCI na Invenlo, esteve nesta CIdade, 
queJI nno rui encontrar dentro a' de'. a gracio -a terra, no' ut/), e -I ('ellandú,a pt. ha poucos dias, o sr, Alvaro 
dos me to ,o p entes de meJ.:e p.m que a' laranjeira Nunes, funccionario do MinI .. 
m or >alia, até enllo alll coUoea- e tres marias se cobrt'm de LAUARTO terio da Viaç'o, que tro uXI 
do Pl'lo bom wlhinho da tenda' b 11 " 
um rlq , Imo ｲ｣ｬｯｾｯ＠ de ouro cum ranCllo e rouxa ore., ou· proposta do naLSO governo' 

re cUa correote do m mo viram-se treR detonaçõe produ Capital Souza ｌｩｾ｡＠ f s viuva Anlonio Lyd. 
pr ci o metal pr nl de minha zidli pelo [eu Smit', marca t 1'. -' ｾＭ o - O' t lá' t d 
bo mãe Inhll. Laf..uchet, no. fundo ela Ií'r-' ｾ＠ (la I,: atrave,,'ou ":n- lnven o que es regls a o 

f'r d rico Unha olh humld 'r ['la. pada palmIto gargantll, en- em varios paize é, rea lmentl, 
o rec nI r o doe di do p - d 1 H muito interesslnle, pois se lrat. 
do; (' a u narTlllI\a 18mb m !lO. 'uryzada (entre ｏｾＮ＠ qual' I o OC(.:onl( o unorio, que de um apparelho compkta 

commo\ ra eu llIe ach!lva), attrahlda pe lhe dPII occo co-tas pt te silencioso, e que se manl 
Ao o o lado ouvindo todo o lo tumpldo, formou roda , , 

c n\ er cba\ a- o Anspec d á porIa du f rr ri , l'DI curio- ｕｲｬｬｾ＠ o no ar me mo com o mo 
B n b Fagund torlmbeJro no t B fi b par, do. 

r iço ng J o e reengaJ do um" per 'un Iil>. li , !u.-;t, ,I CA T A:JfA. CO A viu va Lyd passou proc 
z 'o de ez soldado e"p rta· buaft, era o om urdll do 
o, QU bis até quan telhas porrete [. ubstituto do revol-l. raçllo em um dos nossos 
tiam 00 t lhado do quartel, - \J V r l que funcclOnava nl) cou- C,lIJlt 1- João Cancio, torios ao sr. Alvaro Nu 

q e otr u n coo com e· d' I ac ba ff dando-lhe plenos poderes pa 
"wnl paI v - Coitado! Trl te ro a guem, a o el' preJll1zú com d I d" 
lo Q é'll E t J b ven er os p anos o aVlllo 
(I .. qu m f! fIlbo I 40 lImes tanto ue. fa u p rgun a que so a ｯｴｊｮ｡ｾ＠ que foram roi- lencioso .• 

ＧｾｩＳｓ Ｑ＠
par , 

Praç 

p 

] 
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João B. O 
SECÇAO DE MOVEI A CARGO DE 

THOMAZ CAMILLI 
e.quadrlu, Instal"'s c:omlDCrdaes 

artlstlc:a. 
Moveis em qualquer estylo 

Serraria, deposito e beneftclamento de madeira 
Itua Almirante Lamego, ｾ＠ = Telepltone f ti) 

PLORIANOPOLI5 

fxtracç088 da 
DI.'rlbue 7. 0/0 em 

os co Cf 5 I ARIO!: 

A fI LU LA PORTA & Cia.. 
Admillistraçl\o: PRAÇA 1:j DF; ()VEMBRO 

J Ih · G II f .. LOMI OPOLI. oa erla a u - - ---- -- -
ｾｬｉｩ｡ｳＬ＠ Brilhantes, Bijaute'ria, metaes, Fantasias, Relagias de I Joalheria de Müller Irmãos 

parede, Despertadares das melhares marcas, Relagias de ' f ABRICAÇÃO E CONCERTOS DE JOIAS 

balsa de tadas as marcas, entre eIJas á "CYmR" BANHOS DE OU O E PRATA, POR LLECTRICIDADE 

que é a melhar e a mais barata. RUA TKUA TI) N, 4 e. 
1 

Concertos em Ceral ; FLORI NOPOLIH 
L 

SANT. ATHARINA 

Praca 15 de N 0\ embt'o v" quitltt tla ma, Ft'li ppe i Credito Mutuo Predial 
c' midt, 

Flarianapalis o mais vantajo.o Club de Sorteios do Brasil 

Abilio Mafra 
( 'ONSTRU( 'TOR AlWHl'r':('TU 

PARA 4 de J-\NElRO: 

'3750$000 ｾｯｲｬｓＰＰＰ＠
eou trucção de casas de pstilo muderno, por . ., . ' . 

leis a coundabya e aprecléIyt>l lI11pOl"tauCla 
preços modicus. Sel'Yiço garantido. 

Fabrica de ladrilhos de tYP08 variados 

FLORIANOPOLIS 

Cooperativa fJatbaltinense 

Manoel Simões 
A 

ca a de sercos e molhados, fazeuda 
e 

armarinho ' 
rnai' bara teil'u de F 101'ia uopoli,' 

l'eada e , -elllsi \"êUlH'nte para oeneficiar 

funciona lismo e ao publico em <Teral 

Artigos de la. quahdude. 

I 

do primeiro premio do OI t,-'io de lH28. 

a n'ali 'ar-se no dia 

4 de Janeiro 

3$000 UI111t callerneta 

HABILITEM-SE! INSGRtVAM-SE .. 

PHARMACIA MODERNA 

PI'Ol'1"i('tl\l'io Phal'lIIll("{\uti(·o EUtrANDO ｾａｾｬＧｏｓ＠

l';speeia lidad e em Ｎｲ ｯｧﾷ｡ｾ＠ uaeiOlllH''i e ･ｾｴｬＢ｡ｬｬﾭ

geil'<ls-Perfllmaria -Artw:o' de toilette , 

I 
:\la ' imll e ' cI'uplllo na manipulação e êwia_ 

m nto do I' c\'itual'io. 
o Fahricante e depo 'ital'io do afamado xal'ope 

PUbmOGYb contl'a a to · se-P['eços sem COlll p -

tenc:ia 

FLORL\.XOPOLIS Floriano" lU Pra-:II I:> de :oH'lIIhro 

• 
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Ca a flelio 
RUl COII:elh ÍI'O ｾｉ｡ｬｬＧ｡Ｌ＠ 4.8 

Ferragens, louças, 
vid,.os, etc. 

Banco de Credito Poptllar e 
de Santa Catharina 

.'0 iedade ｃｯｯｰ･ ｲ｡ ｴｩＧｾ＠ de re 1'0'1l
'abilid,\dP hnlltada 

Systema Luzzalti 

[ I a casa que melhor serve a sua freguesia 

Rua Conselheira malra n. 6- 2' andar 
Endereço te legraphlco' SA, CREPOLA 

FLORlA.'OPOLl"-

Emprestimas, Descontas e Cobranças 

CDnfeitaria e Re taurante Chiquinho 
DE 

Theodoro Ferrari 
Rua Fellippe chmidt, n ' 6-Esquinã da 

Rua Trajano 
FLORI.\ OPOLlS --

Restauranf a la carte na primeira andar 
'lenu variado todos os dia 

ｾｉ｡＠ ' imo l ell} e couforto 
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