
Porta-voz dos intereues da ForOS PuaIIlo • ., ＱｉｴｾｾｾＢ＠ s.ata ｾ＠ e "ame da e&Jll4ld'.- ""'8 lm'tI 4e aq..,.. .. , 

ANNO I 

ｒ･ｾｩｳｴｲｯ＠ luctuoso 
,-..--:.. ｾ＠

o Ratalhll CaH1ar Í1leftse 111 
Oro Edmundo ｾＨ＠ l1lZ Pinm -NA-

{AP3Dna do A/tu P«a1Iá 
Março que vae (indando,ttm ob o lIIulo aeime, esti arn, 

sido um n'ez tragico, Ilmenta- do P.&Iblicado,em lolhetim, o li· 
velmente luneSlO. "'., de autoria do nOl&o IJlullre 

• 
= 

MfZ de catastrophe., de la. collecl e camarada, 1-. tenente, 
grimlS e dOres,os seus di .. dis, Alexandre Nogueira Mimoso 
tenderam pesado manto de cré· RI!JZ director do conceituado 
pe sobre a nossa querida Patria. ｯｲｧｬｾ＠ Folha Nova, sobre os 

Desde os seus primeiros dias feitos de guerra ｰｲｾｴｩ｣｡､ｯｳ＠ pelo 
em diversos partes do Paiz,col· 2'. Batalhlo de Infantaria da 
lossaes enxurradas, vinham cau· força Publica, na memoravel 
ando esüagos, levan!!o na sua campanha. do Alto Paraná. 

furia d e m o n i I ra algumas A obra de Mimoso Ruiz, que 
vidas preciosas e tantas rique- encerra um thesouro de real I 
zas ｲ･ｰｲ･ｳｾｮｴ｡､｡ｳ＠ na lavoura, valor para a IlIustraçlo da his-
na cri açao, e em bellas e con- toria catharlnenl>e, nlo s6 pela 
fort aveis edificações, e ha bem oliginalidade dos seus episo-
poucos dias,Santos, a bella cio dios, como tambem, pelos 
dade pau lisla, empório com- exemplos de verdaCleiro her ois· 
mHcial do Brasil, escoadouro mo e abnegaçao pratrcados pe-
por onde dese mbocam as maio· los filho, da terra de Pernln · 
res riquezas produclivas de nos- do Machado, te netlte Sihe ir e 
58 Pstria; Santos, o cespede outrof, deve figuror na eS 'an-
querido dos Andra das, lerra de De 'da 11 do te de tod c. bom palr.iola' l 1(j do oorrente com pIe-
trabalh o, de labu ta , onl1e to- Santa Cath rina liospeda es amanle d s tradlcções glOriosas tou lIiai 111 anno d' e -' t n 
dos, nacio naes e estrangeiros tp grande trilmllo barriga- da sua terra. ci&, o e 'mo. r. dI'. H nrique 
encon tram facil mw te no traba, \ erdc, orgulho da nova gera- O) facto . concretfsados na Fontes digno Secretario da 
balha, o fa rto pao para subsis- Ção brasileira. d Mlr;.rso R Iz, derrons- ' F zl-'nd , V ' ção tl Obr Pu-
e:1cia, encheu-se de IUlo, de la- Edmundo da Luz Pinto, o rao ao lellor am igo, ｾ＠ ｐ｡ｾ＠ blica do E t..do. 

grimas e de dOr, em um desas· l , adu da bancada Cathari- 101 a ca ＧＡｬｰ｡ｮｾ｡＠ co. A ｾ＠ m '. Exa. Que tem veneido na 
Ire que im pressionou, com mo- nense na Camllra do Depu raná, paro muitos tida ? o vida pela força da vontad e 
veu o mundo inteiro :-a fala· tado federaes, é sem duvi- uma brincadeira, phantas lada não pela vontade da força, 
lissima derribada ele uma parte da alguma uma das mai pelo alarme do povo. com a sua IDteligencia e que
do Monte Serrat,sepultando nos arrebatadoras mentalidade Todos os que envergam a rer vae ､ｾｮ､ｯ＠ um Impul o 
seus escombros uma cenlena daquella casa, onde fulguram honroia farda do soldado, en- ｶｩｧｾｲｯ＠ o a; d partam nto ue 
de pessoas c' e todos os sexos o espiritos de maIor nomea· contrara", nessa Conte de bel- lhe foi confiado pelo ｐｩｾｩｴｯ＠
e ｩ､｡ ､ｾＺＬ＠ resultando ､｡ｨｩＬｾ｣･Ｍ da da Nação. ｬｯｾ＠ exemplos, um espe!ho para clarividente do exmo r, dr. 
nas impressionantes que, a nos- Esse dom, aIliado ás quali- ｭｬ Ｎ ｾｲｾｾｭｾｳｴｾ､ｾｾｩｺ＠ ﾰｩｪｃ［ｾｾｬ｡ｾＡｾＡＺ＠ dr. Adolpbo Konder, o bo
sa penlla nlo p6de descrever" dades de um grande carac- do de Santa Catharina deven. mem Que sabe e colher va
porque a tinta escarlate C;:'lm ter, fizeram de s. exa. o ido- do mais esse grande trabalho, laOorem erl' tqoue abe dar valor 
que escrevemos estas linhas, lo do povo catharinense. Em 
dá·nos a impresslo de lagrimas torno da persooalidade de nascido da SUl ｉｾｬｧｵｲ｡ｮｴ･＠ pen- Ne e alto po to s exa se 
de sangue, como si a penna Edmundo da Luz Pinto, reina na e n6s, catharlnenses, mais tem revelado o Que já e' es. 

t· h d b tb' d ' " uma demonstraçao de StU gran· . es Ivesse c oran o so re o pa· a ympa la, a a mtraç .. o e de amor e palriolico inttrtsse ｰ･ｲ｡ｹｾＬ＠ .Quando conVidado pa-
pel, toda a imm;:nsa commoçlo a esperança de felizes dias 1 ti oral e mate- ra dmgll-o. A SU& hO!ll'adez 
da nossa alma de brasiltiro_ Que não vl10 ronge. p.e t ｧｾ｡ｮ＠ ｾＺｺ｡＠ m scolhera inatacavel a inceridade 

Como era de esperar, nlo 50. A's maoife ç5es pre adas ｾＺｲ｡＠ be:ço ｾｲｾＺ＠ ieu:s ｾｸｬｯ･ｭｯＮ＠ ｦｾ｡ｳ＠ ua palavra e acções, 
mente o coraçlo nacional, co. á S. exa. por ｯ｣｣｡ｳｬｾｯ＠ da sua f1h Izeram e s. exa. um bomem 
m? a alma amiga dos tstran- chegada.a esta caplt!", pelos 50S I o_s._ . . admirado, um ｣ｩ､｡ｾ￣ｯ＠ em 
gmos, amigos de nossa Patria, eus amtgo e adIDIradores, Escala radlDtelegrap ICI Quem se pôde confiar com 
abriu-se em expansões de nr· são uma prova eloQuente do Reabriram· e a 16 do cor tranQuilidade, certo de nuo 
dadeira compuncçlo, olfere- seu valor. e prestigio ･ｮｾ･＠ os rente, as aulas' da scola de ser jamail illudido com pro
cendo á almn santlsta lodo o seus ｣ｯｮ｣ｾ､｡､￣ｯｳＬ＠ Que vlb!anf radlo-telegrapbia da Força messa v.lIns. Temperamentos 
conlorto de seu apoio moral e de enthuslasmo ｰｾｲ＠ tel o JUO- Publica, dirigida pelo com- ｾ･ｳｾ･＠ QlI11ate, são raro. 
material. DoaçOts solicitadas to aos ｳＮ･ｵｾ＠ coraçoes.. petente ｲ｡､ｩｯｴｾｬ･ｧｲ｡ｰｨｩ＠ ta, sr. l' eh7. do governo Que "ncon
ou expontaneas, attlngiram em O MIliCIano aSSOCiando e Arthur lambrini. :a um auxiliar como o Dr. 
brevts instantes 2 milharts á toda as ｢ｯｭ･ｮ｡ｧｾｮ＠ pre - Foram matriculado o se · nenrique Fontes, para poder 
de conlos de reis, que serlo tada8 ao grand.e tribuno C8' guinte alumno, approvado levar victoriosamente avante 
empregados em minorar o sol- ｴｨ｡ｲｩｮｾｮ＠ e, envia-lhe os. seu em (\xame de admlssã(\: 10. o prowamma que traçou em 
frimtnto daquelles que ficaram cumprimento de b?a9-VIDdas sargentos Ary de AlbuQuer- benefiCIO do povo de sua ter. 
sem lar,sem abrigo,e tambtm na e longa permaoenCla na no - que BpIlo e Luiz P reira de ra. 
elftctuaçlo de obras necessarias 8 querida terra. Aguiar, 30s. argentos Dio-
a evitH futuros desmorona · clecio Uva e Jollo Cardo o 
mentos, possiveis inquielações, maior commoçlo, nos ISsocia- de Souza, cabo de quadra 
noVIS desgraças. mos á gr2nde dôr, que punge e fanoel Oonçalve de Mello, 

Daqui deste recanto de nossa magOa a alma dos filhos da soldado Curcino Cavalcante 
Pltria . com a lima possuida da gl8nde terra dos bandeirantes, de Lima e Emilio de Andrade 

A manif taçõe 
ao exmo. r_ dr. 
Fontes, pelos seus 
admiradores, foram 
va frisante do eu 

pre tada 
Henrique 
amigos e 
uma pro
alto con-
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ILICIANO 

E PEOIENTE 
Pl BLICAÇ.\O tE." AL 

e patriotica meilida 
- -_.,.,. .. _- fra ncisco Sola no 

Redacçlo-Quart t da Forç Publi de pu, por motivos mUi tas dictad or Par.guayo, 
Dl ·t r . --l 7'10. B. '"" O...... Enttre as grlndes vantagens vezes insignificantes, outras \e ', ha ver sustentado, ｉＮｲｬｴｬｬ ｾ＠

e-cretano . ｾ＠ entre I N.çlo e diversos Esta · zes sem mo IVO a g 'dos seus te, Vlrl OS l'1nOI e 
que rou e o accordo firmado r I um nlo po., . d 

d tld de tornar IS de mereCH confiança p o Brasil , foi infeliz 
os, no sen o . dia em que a a- I ti onho de pred mílici. e tadoaes reserva de palTlCIOS, .no ra O as co s .0 

ceito no eio do povo 

ta linhl do Exercito devemos I tria ullra/ada appellu pa conllne nle sul AmerlClno, 
L lha. saiientar a reciproc'ídade de seu ctvlsmo de ｢ｲ｡ｳｬｬｾｬｲｯ Ｎ＠ b ' do vencido e mort". 

compromissos moraes que as. A ､･ｾｰ･ｬｴｯ＠ de todos os (l 5 Vencido - plra 11 
rinen e. 

O Milrciano oe i 
de lodo o coraç-o á mani-
f taçõ de carinho pre I 
d ao e mo r dr. Fonte 
-·grande amigo da F. Publl· 
ca - envia e a . o eu 
voto de eterna relicidade. 

sumiram umas par. com outras ta;utos, o homem deve cum· leva ntar se com elementot 
• I" deveres que assume, . d s no memoravel as fuças esladoaes. no sent· pm os . r como OIsa o.'. 

do d- b-m s-rvir a Naçlo quer como ｣ｬ､｡､｡ｾＬ＠ que ás forllflca ções de Lom •• 
ｾ＠ ｾＬ＠ 'd O f em 30 cum· . apresentando í mesma no mo· solda o. s que O) I lentlnas, em que o seu 

mento opportuno, ｣ｯｾｴｩｧ･ｮｴ･ｳ＠ primento de todo e qUI ｱｵｾｾ＠ to 101 completamente dei ... ' 
de homens devidamente instrui· dever, nlo podem absolu.tame i. tado pelas lorças do 
dos verdadeiramente capacita· te ser tidos como verdelTos c Caldas. Lopez atordoado co. 
dos' dos seu deveres quer dadaos. I' o revês, procurou a 111 .. .,. 

, E· que sem mesmo Ir· f A ·.1. mOraes quer materlaes para 15 por, . t fi a lia uga . sSlm '" que, .... 
", .• ,.,. honrosa com a Patria extremecida . mar convenções, pOIS, o ｾ｡＠ ｾｾ＠ les mAis tarde , vemo·lo sUfJi 
.. j Ante do accordo poucos r:.1 desta ｣ｯｮｶ･ｮ｡ｾ＠ ｾｳｴ＠ d em Ascu rra, com elemeatue 

•• 

A Força Publica foi honra
da em um do primei.ro dI 
a do corrente mê. com a 
in ígne \oi ita do eminente 

nador General Felippe ch· 
midt, que e fez acompanb r 
do no o digno repre entente 
na Camara Federal. r. Depu· 
tado Fulvio Adducci. 

R.,cebidv com a 00 ior a · 
ti fação pelo r . CeL Lope 
Vieirae ua dignaolfíclalidade. 
permaneceu .exa. por algum 
tempo em pale tra no salc10 
do Commando Geral, percor· 
rendo depoi toda a depen
d('ncia e repartlçõe do 
Quartel d Praça 17 de .'0 
vambro. vi itando em egUl' 
da a Cantina, Altaiataria, 
Pharmaci.a!,> Enfermaria , no 
proprio do E tado, rua ma· 
jor Co ta 

. pxa. manile tou· se gra· 
tamente impres ionado pelo 
progres o da Corporaçào, ten· 
do p lavra muito incera e 
elogio para com o r. Cel 
Lope VieU'!: . por tudo o que 
pre enciou. felicitando mui· 
to caloro amente ao digne, 
Commandante geral, pelo bri o 
lbant' mo de ti. acção a 
rente de e depart mento da 

public admi ni tr ção do E • 
tado. 

___ , .. ｾＺＷＢｉｩＧ［ＭｔｉＭＭ Ｍ

Dr. Cid Campos 

, . b m s-nso e no patriotismo e d' u-rr-andu f eram os que ligavam verdadel- o , d t Ispersos, g ｾ＠ ｾ＠ as orças 
ra importancia ao compr mis· cada um, os ｃ ｯ ｭｭｾｮ＠ an ｾｾ＠ do Con lle D 'E u, substituto de 
sO assumido para com o Esta· das ｦｯｲｾｳ＠ estadoaes, t m op . Caxias. 
do .0 verificar praça em qual. rado ｰ｡ｴｔｬｯｴｬ｣｡ｭ･ｾｴ･＠ a extra Essa fórma de lucta em ler· 

, '1' . dicçlo dos que IUglndo ao com· reno coberto por denslS flofQ. quer mIICI. . . d b i;\ Cor-
Indivlduossem e<crupulos ve· promlsso e em serv r d tas, difficulto u as operaçOes pol 

rilícavam praça ｰｯｾ＠ 3 anno' na poraç:lo de um Estado, eser- mais de um anno. 
Policia do Amazonas, e, multo tam. buscando ｡ｮｯｮｹｾ｡ｭ･ｾｴ･＠ Tomada P.irebebuy, segundl 
antes de terminar o prazo aei· Isylo em corporaçlo Identlca capilal do dlctador e destruido 
ma referido, já elles se encon · em outro Eslado. O grosso das su as tropas em 
Iravam nas milicias do Rio Soldado Velho Campo Orande, sob o o CODl· 
Orande do Sul ou Malto Oros· mando de Caballero, Lopn, fu. 
so tendo passado por todas as O m'n'sfro da UI'ara-o agra gio com um gru po de afelçol' 
lo;çls estadoaes e de todas el· I I ,,- dos em direcçao js fronteim 
las desertado com fardamento, dece á redacção d'«D de Maltõ Orosso, onde loi SUl· 

equipamento e muitas ｶｾｺ･ｳ＠ le· miliciano» prehendido, em Cerro Cor'. " 
vando até na arrasta0, grande O d \T t margens do Aqui daban, pelll 
parte do almoxarilado geral ou exmo. r . r . tC 01' tropas expedícionarias do Qe. 
das Unidades a que perten - KOnder , MiGi tI'O d o Viação, neral Camara, C onde de Porlo 
ciam. agradececeu á redacção do Alegre. Tendo resistido 'pri

Hoje em dia 520 muito difli- O MILICIANO. a noticia s:o, sucumbia sob a lança de 
ceis proezas de tal natureza . que publicamos ob re o seu um dos nossOs soldados, a I. 
porque , cumprindo qual um tra · llnniver ario natalicio, no de Março de 1870. ' 
tado de extradicçlo , os Com Estavam, pois, o Paraguay e 
mandos das Milícias , desde que ･ｏＧｵｩｮｴ･ｾ＠ d h onroso termo : a AmericI lívres de um grande 
saibam do paradeiro de um sol · - Rio· . ;{ .!l:2 . Ao prezados despota, que enlucl ou dulS nl 
dado desertor, bancando impor· amigo d ' O MILI IANO ", ções , durante 510ngos annos de 
tancia em outro Estado, reqd· apraz -me significar o reco. guerra e de miseril s. 
sitam diplomaticamente o fora · . 
gido e lá vae elle sem esperar ｮｨ･ＨＩｬｭ･ｾｴｯ＠ pelos termos I ' 

cumprir o devido... cordiaes com que e t efe ri· 
Dado o elevado criterio do ram p a ｡ ｾ･ｭ＠ d o m eu Carlão de 

nosso digno Comm·andante '1 ue , a nniver ario natalicio. au. 
em se tratando de disciplina , açOe. a.ffectuo as d e 

• 

nao costuma transigir, seja 
embora com os seus mai ores Victor Konder ." 
amigos, já alguns têm deixa· •• - • 

lelicilaçõ .. 

ｾｾｵｾ＠ ｶｩｾｾｾＬ＠ ｦｾｾｾｾ･ｾｾｲ･･Ｚ＠ ｡Ｚｲｾｾ＠ Gymnaslo José 8rasilicio 
Com procedenCl rie Cu stntados ás corporações onde Acabl de ser fundado nesta 

rit .... b a . regre ou Il d o deviam estar cumpr indo o com· capital por inicia1iva do ｩｬｬｵ ｾ ｴｲ･＠

o no o digno director, ar. 
10' tenente Honorio Castro, 
recebe u do exmo. sr. dr. 
Mileto Tavares, integro Juiz 
de Direito da 2a. vara da 
cltpital o eguinte cartl!.o de 
felicitações: - Ao amigo Ｎｴｾﾷ＠
neule Honorio Castro, ｦ･ｬｴ｣ｾ＠
to pelo brilhantismo de O MI 
liciallo sob sua competente 
direcc;ão, MileteJ. - Fpolil. 
2 - 2- 928 . 

corrent ... a e. ta pita l o I promisso que assumiram ao ve profe sor Laercio Caldeira de 
• • rificar praça. Andrade . o Oymnasio José Bra· 

Exmo. r. dr. Cid ampo. . O mesmo tem acontrcld o aos silício. 
illu tre ecretario d, Inte· desertores de nossa força que, Esse uhl estabeleCimento de 
no e.J tlÇa. , qu com verillcando praça em outras mio ensi no, muito virá contribuir 
mui bl;lho e ompe"'. 'icIU, julgando nunca lerem para o engrandecimento moral 
.. Ih (/'Ira. repre enta r (' e'tml- e cobertos, ｡｣｡｢｡ｾ＠ t vindo do E!lado, pelos moderno. co · 

dr Adolfo K onder n l' mu ito contra gosto, a er com' nhecimentos pedagogicos a se· 
r os costados no xadrel, pagan- rem empregados , dada a ele-

po . e do e.uno. r. dr. A do multo nat'lTalmente 120 imo vada capacidade dos seus pro. 
for: o Camargo, no governo paluotica ousad ia. fessorts. 
d o E tdoJO (lo P rau A deserçlo é uma das trans · Ao IlIuslre ｰｲｯｦ･ｾｳｯｲ＠ Laercio 

A o illu .. tre cbpfe ｾｯ＠ MI. gre sões disciplinares, que em O MiUciano, envi .. as suas ｳｬｮｾ＠

LICIA
.TO ., a pre enta O ab ｾｉｵｴｯ Ｌ＠ nao deve deixar de ser ceras ｬ･ｬｩ｣ｩｴｾｏ･ｳ＠ ptla fundaçao 

punida , porque o que deserta , do GymnaslO JOSé Brasihclo e 
eu cumprimento, • ｾｯ＠ o que fóje ao <; umprimento do faz ardentes votos pela sua 

da l:>ó \'lfil I dever de soldado, em tempo ulstencla e progresso. 

De vanecidos pela distla
cção do iIIustre magistrado. 
que nos vem e ncorajar a 
pro eguirmos trabalhando ar· 
doro amente pela causa a 
que no dedicamos, agrade
cemo á . exa. e sa prova 
de estima e admiração demoDl 
tral1a ao nos o director, belD 
como o patriotico interelllf 
pelo no o jornal. 
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Aprecit,e 
No patrlotico e louv .... 

4 

de lI'Otu. ､Ｇｾｾｾｲｾｾｾｾｾ＠proposlto de dotar a Força. vi boJe a 
PubUca do Estado, doa me- que PIIIOU o 
Iboraml'ntoslmpreaclDdlvela' Ilca devera admINdo. _m.., 
manutenç&o do admiravel COR- Forte e elePDteauralba de 
ceito de que eUa goza, como pedn e clmeDto, IGra levo- •• um 

sendo uma das mIDcl.. mo- tada na parte de baIao e eQl Ａｩｾｾｾｾﾪｾｾｾｾｾ＠delares do nosso Palz, o ar. legulda JllveUado o terreDO, ｾ｟＠ ""Pkt 
Cel. Lopes Vieira, digno Com· que recebeu para taI,lDDume lUbllme multo 
mandante geral, acaba de raa carrada de aterro. o.., e a ＱＴＱｶｾＬＺＺＬＮＬ＠
contractar a appropriaqlo do A velha e I1DuOI8 rua que aIda4e DeIte :'::0 lU ｭｦｬｬｬｬｬｾ＠ OI 
vasto sal!o do andar teneo dava pasaagem para as balas, .: = Abem ｾＧＺ［＠ apreclaval 
do predio do E.tado, sito ｾ＠ rol trlUUJrormada em uma rua IObre ... 'alto dever, de cUJo cam
Rua Major Costa, onde este- recta calçada a paralellepl- prtmeat., I'eI1lltam beDeUolOl l8ID 

ve por algum tempo aloJ!!da pedoi com murol de arrimo CODta p,.,a enel e para: ｾｮＺｾｾ＠
a 4a. Companhia do 2' Bata- pelos 'lados, sargetas, cana)l- ｾｾｲＺ･Ｚ＠ ｾＺ｡｣ｾＺｲｲ［ＺＮＡｾ･ＺＢＶ･･＠
ｉ｢ｬＡＮｾ＠ I!a Força, a!lm ser con- saçAo para o escoamento das de completa dJsclpllna, que lDuJtO 
veruentemente lDstaUada a aguas etc. O teneno plano concorre para demonstrar zelo, que 
Enfermaria Regimental. está s'endo todo ajardinado constitue uma d81 mais notavel8 

NAo podia ser mais acer- pelo competente profissional qualidades do soldado •. 
tada a escolha do local, pois sr. Carlos Nilson, que tem se v:': ＺｾｳｾｾｓｴＧＺｾｾｾｾＺ＠ ＺＡｾｴｾｾ｢ｾｾ］＠
o amplo sal!o a que nos re- esmerado para apresentar um celtos tia Hyglene, a começar pelo 
ferimos, é profusamente ven- trabalho digno de nota. mais rlaor09o 688elo corporal. com-
tilado, recebe por todos os Ouvimos lalIar que o sr prehenaendo que 68&1m fazendo nldo 
I d as proJ' ecções beneficas . estAo simplesmente velando a sau 
a os Cel. Cte. pretende inaugurar proprla como promovendo acçAo 

da luz solar, e encontra-se ao tambem a 5 de Maio vindou- dJgDiflc&ute em beneficio geral, vis. 
｡｢ｲｩｾｯ＠ da refrega dos ventos ro esse melhoramento pelo to que a Inobservancla dos precel
domInantes, tendo tambem a qu'al hade J'usticeirame'nte re. tos de hyglene nAo é somente pre-

a tAgem de se achar loca- . judicial a quem a commette e sim 
ｾ＠ n ceber muitas fehcitações e a tod08, que poderAo Ber vlctimados 
lisado em ｵｾ＠ ｾ･｣｡ｮｴｯＮ＠ de paz, ouvir muitos gabamentos. pelo contagio de qualquer molestia 
longe do buhclQ da Cidade. 

Pretende o sr. Cel. Com-
mandante geral dotar a En
rermaria de todos os requi
tos necessarios, de accordo 
com os preceitos da Hygie
ne, procur::.ndo dar aos que 
nella se internarem, todo o 
conrorto e commodidade. 

Terá a Enfermaria quartos 
para oHiciaes, e annexo uma 
sala ｰ｡ｲｾ＠ visitas aos mesmos; 
quartos para inferiores, salão 
para praças, sala de curati
vos, sala para esterilisaçAo 
do material cirurgico, e um 
bem apparelhado serviço de 
esgotos, comprehendendo W. 
C , banheiros, pias etc., em 
compartimentos localisados 
na parte interna da Enferma 
ria. 

Tanto a parte interna, pa· 
redes, divisões, como os mo
veis, seI ãú, aquelles pintados 
de branco e estes esmalta
(to da mesma côr. 

Heroes catharinenses 

Rnnifa liaribaldi 
A Patria ergue-te um solio, ergue-te flltI canto 
Hn'ollU1. lmmo, tal, mulher sublime I 
Aureola-te a flonte um brilho anto, 
Que - Virtude e Valor- somente, exp' ime I 

alvel --gldl'reira intrépida, formo.a ! 
Fillttl. gentil do ui catharinellSt, 
Cujo valor, tla lucta satlguinosa, 
Anima, assombra, e, "ubj1Ig(mdo,- lIetlCe I 

Fernanda maChldD 
Her6e do Itorord! teu lIome inesquu:ido, 
Da Pai,'ia a fulgurar 110 grallde comção, 
Recorda teu valor ao mundo embet'eCl.do. 
Aponta o exemp0 teu á IlOva gtrtlção! 

. Tenciona o sr. Cte. geral 
Inaugurar a 5 de Maio proxi 
ｾｯ＠ futuro, dia do anniversa- I 
rIO da Força, este importan- Rlaara de "amlhl 
te melhoramento, que hade at- " 
testar aos presentes e vin
douros a sua operosidade á 
[rente dos de tinos de nossa 
Corporação. 

* • • 
Outro apreciavel melhora

mento ultimamente introduzi
ｾｯ＠ em a nossa milícia pelo 
mfatigavel Com mandante ge. 
ral, é o ajardinamento da 
ｧｲ｡ｾ､･＠ area que fica ao lado 
direito dos rundos do quartel 
da Praça 17 de Novembro. 

Quem conheceu aquelle 
barranco escarpado, todo cheio I 

QlUmdo a brasilea esquodra trlUmphaM 
.. obre ｡ｾ＠ agI/as, lia lucta embevU:ida, 
Da Pairia obre o aliar acrifit'ava 
O bravo herde a generfJsa vida! 

Tenente Silalira 
Braft! I -(0 Rlllrlmelo ｾｯ｢ ｲ･＠ as flmdas aguas, 
() parag/j(/yo audaz, alt1l'0 recebestej 
E da morte lia dtir, e Il'um plmgir de mag'.lQ , 
lI/da a Patrw a s(l/Idal como um hu6e morre ttl ! 

Delminda Uveira 

tructaI, etc. tIOOp .. --:: di 
lb'IMae da ｾ＠ • par -
aer para o bea ..,aI da "':C 
çlo, o que com um P#llDO la 
em uma IIOluçlo de formo', procna
ra Umpu cio UioaIbo OI ..,.,... 
4lIlC,*- do II'IDINYlo, do pa ... 
alco ou tuberoafÕlO, como o que ... 
pede, dI8IIuade moralmente a ..... 
da prati('a de tAo nefasto mal. 

Nilo é multo commnm eDcoDtru
se tanto .-10 em departameDto. 
de tio conslderavel agglomer#Çlo 
de gente, como nos quàrlel8; e por
que li falta de hygiene é o mal. po
deroso factor para a tranmú88lbUl
dade e desenvolvimento de celtM 
molestias du agglomeraç6es. nota
damenteas mole8tlas parasit8llas da 
peUe, acontece que o estado sanita
rio dos mesmOI, é sempre duvido
so. 

Tal porem, nlo acontece em a nOl
sa mlllcia, onde o estado sanitarlo 
da caserna é sempre excellente, 11-
tuaçlo que devemoe excluslvameu
te • dedJcaçlio e carlnbo, ao cul
to incel'o devotado á Hyglene. 

AS pulgas, os persevejos, o aca · 
rua da sarna 08 piolhos do corpo, 
sentem-se acanhados em penetrar 
em campo tio _lado, por ÍlI8O. 
cheios de vergonha, (si é que tael 
parasitas têm tal virtude, que mui
t81 vezes r'lrela nos humanos). nlo 
OU88ll1 transpor as portas dos aloja
mentOl. 

E si. por acaso, qualquer d_ 
atrevido. eplphytosoarloe, consegue 
burlar a vigllancla dos guard81 A
Ditarlos, escondendo-se em qualquer 
recanto, morrer' InfalJjvelmente DO 
primeiro dia de facbina geral, por
que está escrlpto que elles nlo po
derio viver onde houver hyglene. 

Assim como nós necessltamOl ab-
80rver ar puro para podermos vi
ver, os parasitas nece88ltam de ar 
mephltico, que obtêm facilmente n81 
excrescenclas que exhalam do cor
pos infectos, bem p o d e D d o 
exclamar os piolhOl da cabeça e ou
tros parasitas no corpo de quem 
nlio se lava: &ltamos em o n08ll0 e
lemento. A vida aqui , para DÓS. é 
um eterno parmo 1 

Bem hajam os que pat:1ot1cameD
te promovem em a nossa Força, o 
culto da Hylliene. avivando a fé DO 
coraçlo de todoe, fé ｾｯｄｓｯｬ｡､ｯｲ｡＠ em 
uma religiAo salutar, de cuja pr/lti
ca resultam IncalcuJaveis beneDcloa 
p""a todos. 

JUVENCIQ. 

DeleO'ado E pecial 

Foi Domf\ado delegado e _ 
pecial da ComalC& de Cam
pos ｾｏｖｦＩｓＬ＠ afim de apurar 
as re PODs&bilidades do cri
me praticado na Cadeia 
Publica daquella localida
de, o 2° tenente Oriou Au
gusto Platt. 
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O' cumprimento 
do dever 

o MILICIANO 

A PAZ Obra d9 
c C o o 

Dando o mais perfeito exem- E J Ｇｯｬ､｡､ｾ＠ fel,: fol/a agora d(/ guerra, 
I d d 

.. i1ll! pomlle o De" do amol' esculava a ai ｾ｡＠ pl'8Ce p o o ev<:r na del!sa de um 1 uma. scena de 
po to que lhe f A fi d Da po.a idolalrado". ao' ･ｵｾ＠ 01110' pal'fre ura con a o banditismo, qut> 
acaba de 5uccumbir is balas as: Q'le uma cafma 'em fim pelll' planicies er/'{/. . ua UIII '. 
5assinas, o soldado da força fund,lmente o a niUlO 
Publica, Roberto Sanford . E rol/lindo, de novo, ei/-o (I ('uidlll' da lm'(j, habita.nte daquella 

Foi um herói; porque, heró i IIju eio de tlllie, fWlIIdo, ert/'em I!, Achava-8e recolhida 
nlo Õ 510 unicamente aquelles E o tl'Ígo apó' loi/"Ja" ei a forlllo a me','/!, d eia Publica, d . 
que morrem pelejande nos cam- Q I' ff enc/m·a. A' 1'10

, e po a do Ｂ ｾ ＡｲＸｉＢ＠pos de batalha. /lI! callta o II!IIII/IO da v 'da e a flll/'/U que e a n v . 

O nosso camuada, covarde ro A ry io A vila, 
e traiçoeiramente atacado e De Mite, de 11//1 [ali/peão, ti bra,ui.n claridade, do cr ime d e mort e 
morto portas' dentro da Ca- O oldadv respira a ill/i,lita bondad. , 080 d a espo a do 
da. de Campos-Novos, por Q/le paira lIe, se lar, q/li' o proteje e aga alho.. . Valeri8ol10 Ricardo. 
uma hórda de criminosos, me-
rece bem o titulo de herói, e com E lementos de maus iDe· 
eUe a nossa adm icaçlO e respei E, em qlla/ltO a doce pr.z pelo' ares repoll 'a tinctos, pela madrugada da-
to . E ｾ ･ｲｩ＠ ainda tomado como Ef,'e cania 'orrindo, aos fillu'lIlw e á esposa. queJle dia , a ssaltaram ' 06-
modelo immarces ivel do ver- ｯＮｾｾ･ｬＯＤ＠ feito de hmle IIOj campo de brrlnllw. deia publica, onde, a88asei-
da deirO cumprimento do dever, . 
com sacriflcio da propria vida . ｾ｡ ｲ ｧ ･＠ Salis Gaulart naram d. AnOlta com 10 

E elle perdeu·a n. refrega ! I tiros de revolver. 
Quem era Maccilio Dias, o Cantina 0[1, Abelall(I') LIIZ O engenheiro Aorysio que 

heroico marujo riograndense \ correra em auxilio da IUI 
(Terra de heróis l), da Guarni- da ｆｯｲｾ｡＠ d t d 
çlo da eParnahyba , na memo- Y" E tá d d esven u ra a esposa, talo-
ca vei balalh a de Riachuelo? Um E t <lo importante rep Iti- ' . ell o e pera o ne - b m foi a ass inado com 12 
simples marinheiro. ção em boa hora c read a ta capita l, devendo ter em- tiros. 

Entretanto o seu retrato orna , pa ra bCll(\ficia r os qlle barcllodo hoje na. Capital da Igual sorte t eve o nOlltl 
e com veutadeir o orgu lho, os pô F P bl' R li cama18d a, 01 dado Roberto salOes das nossas belJonhes, com em a orça. u lca epub ca. o no sO distinc-
como vivo inci tamento aos nos- e re pectivas familia, vae to con terraneo sr. dr. Abe- anford, que cumprindo o 
50S maru jos do presente. preenchendo admiravclmen- I rd L d' seu dever, tombou COLL o 

Os factos se reprod uzem em ,e o eu fin a o uz, Igno r('presen- crl\neo esphacelado por uma 
escala ma ior ou menor; e, em- Er::.contrll."se actualmen- tante de anta Cathari- I bala. 
bora o fei to do nosso herói te dirigindo a referida re- na. na. Camara dos Deputa-, Para áquella localidade 
nlo possa ser igual ao de Mar-
eilio, representa , contudo, um pa rtição, o 'lO o di tincto do . eeguiu um forte contingen-
modelo de disciplina e brav u- amigo r. ter:ente Antonio Amigos e admiradores do tte d a F orça Publica, afim 
ra, pois, vendo a Morte voe- Martin dos anto, sempre illu tre. politico, proJectam. I dtoe. reforç r O destacamen
jir, sinistra, sObre a sua cabe- merecedor do ma i franco 
,.. :110 abandona o se u posto recepclOnal-o festl'vamente . ' 
y-' -. ' prote to de ympa thia, pl-'- ..' Com a energ'cas provI-
e, nada mais podendo fasêr, I b d- -' Ih -tendo para tal hm h d . d G abraça-se ao fus il- ulti mo com- a. Ullo on AUe, aneza no aVI- enl:las o overno, espe-
panheiro-e morre! I tra t a r e outras excellentes do uma reunião na. rI:! iden ra-se que os lIoutores de ti.> 

Alg um pessimista ｱ ｵ ｾ＠ nos qualidade, que muito o di - cia do r. Cel. Ca mpos ｊｵ ｟ ｬ｢Ｎ ｡ ｾ｢｡ｲｯ＠ crime, sej a.m ｩ､ｾｮＮ＠
lêr diri qu e estamos a recla· tinguem, o qual e tem re- nior, influente chofe politi- ti fICados e capturados, afim 
mar uma estátua para o n05SO velado um infatiO'a.vel no co da Ilha de pagarem no fundo do 
mallogrado camarada. Mas, . o 
nlo, apesar de haver esta tuas ･ｬ･ｶ ｾ ､ｯ＠ pr?po ItO de bem r' . carcere, O!l seu j instincWP 
por muitos meno,... ervlr ao mtere se de to- O. MI. ... ｉｾｉａｎｏ＠ a oCla- e I sanguinarios. 

Mas, o que nl o resta duvi- do e cooperar para o bom multo a.tl fatoria.mentl:l á I A ' :nemor ia d o ｾｯｬ､｡､ｯ＠
da, ｾ＠ que o scu re lra,to , ou um conceito d a Corporacão, in- ｴｯ､ ｡ ｾ＠ a. húmtlnagens que ｡ｮｦｾｲ､Ｌ＠ nó os d a ｆ ｯｾ＠
ql!adro ｣ｯＮｭｭ･ ｾｯｲ｡ ｴｬｶ ｯ＠ do seu do a im ao enoontro da f P bl d ptel feIto heróICO, vlri ornar a sa - . . orem predtada ao preclaro u 1080, ren em os um . 
la de sua Companhia, como bOa vontade .e patriottco lO- r.dr. Abelardo Luz, sincero to de profund o pez'lr. 
um padr20 de incitamentos tere e do digno ClJmman-
elevados oh gerações presentes dante g"ral, que em bOa. amigo dtl no a Corpo ração. Coronel Campos ｾ｡ｬｬｬＮ＠e vindoiras, que por ali passa- hora lhe confiou tão eleva- -----. .......... ----

ｲ･ｾＮ＠ Força publica de Santa da. mlS ão. Lameutavel d 'a 'tre De de m uitos dias que 
e acha enfermo. o no o Cathar/na orgulha-se, e com 

justiça, de possuir no seu Com
ma ndo Geral um Iidimo pa
triota-soldadc, na verdadeira 
Iccepçao desses vocabulos. Po r 
Isso, veremos gravado na téla, 
como estampado temos na me
mo ri a, o feito do nosso heró! 
de Campos-Novos. 

E' um faelo regional, embo
ra este tiO tragicamente des
en'rolado em Campos-Novos, 
mas qt;e a historia da nossa 
ｴ･ ｲｲ ｾ＠ nao poderá deixar no 
olvido, 

Roberto Sanford, o soldado 
", ar ir nO seu posto, mertce, 

uma pagina da Historia Catha
rinense, para que os pósteros 
admirem a sua disciplina e des· 
prendimento á vida no com
primento do dever. 

Ante o seu temulo humilde 
de soldado, mas nobre e digno, 
curvamo-nOs reverentes, e 50 · 
bre elle depositamos este pá· 
lido ar!igo, como pálidas sllo 
as flOres que vicejam ao pé das 
sepulturas_ 

/ li memonam IVtema erU 
justas-

A. Pacheco 

O. soldado Franci co Cano estimado amigo sr. Curon.l 
dido do Nlt cim!<nto, ､･ｾｴ｡Ｍ Leonaruo de Campos Ju
｣｡､Ｈｾ＠ em ｾｵｲｩｴｹ｢｡ｮｯ＠ ,quan- nior, digno chefe poJitiOO 
d(l pro,:edla a. limpeza do da Ilha e tllemento de ｾ ｲ ｬｬｬＧ＠
ｾｵ＠ fUIlII mauser, deixou-o de influencia. no seio do 
､ｾｰ｡ｲ｡ｲＬ＠ endo endo a.ttin- Partido R epublicano C .. 
gldo pelo profectil, eado- tha.rinense. 
lhe. logo pre tado o nece. O Milicia/lo, que vê oJ 
ano oecorro medico pe 080 Jo illustre chef(j di 

A referida' .I .. fóra. ｰｾ｡｣｡＠ acha- Ilha, um dos eu mais 1oPI". 

de pengo O MI - t acado admiradore 1l aIDI" 
faz voto pelo go , envia a . S. 08 ,.-

, eu prompto re tabeleci- cumprimentos e votos 
mentc'. prompto re t a !::elecimento s 
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Incontestavelmente 101 um 1i.:Ji jt. "')$ MIIIII1II»....... 1· ...,te 
dos maiores empreheDcIiJa .. - pron"'llldo em o IlOIIO il • ....._ .... para •• ｾ＠ PIIINi,ra. 
tos levados a cabo na Foroa do, "di ｾ＠ ,.. • ......... di IbIUdade muita dedio." 
publica do 1!Bt 1- ｬｯｭｾ､･＠ ｾ､･ｨｬｴ･ｬｴ｣ｬＮＢ＠ ... ch .... proprl" ,.n vGlr 4 aI.MIi 
Umos tempos.a um creaçio de I ･ｾＢＬ Ｎ＠ ｾ＠ .. mor.. ..... JIIIIId'1 de que o .r, I eseree O ｾｯ＠ • 
curso para apertelçoameD,ltl ｾ＠ lodo ' •• lI. que nüfte III ra· ［ｴＺｾｵ･＠ de. o non.e ... e ｵｯｾｴ｡ｲｩｯ＠ da ｉＧｯｾ＠
dos oUieiaes e preparaçll:,...... ...... nu. bliua. 
dos Inferiores que pretendam Nl9 .... ,. d'lvlcla que em O .pparelho que f conlllkft- _ 
conquistar .0 orneialato. QllltOl ｉＮｾ＠ . um dvll qu". le. toml mall rapldl a, ma- Feetejaram a 14 do 

Sem duvida, ainda é mulw qulr, .... noçao de mllllarllmo, nobrll e ｉ､ｱｵｊｾ＠ valor qffenll- ..1_ nivenario. 
cedo para bem aqullatwm08 dha-Ie 11m delongll a nobre vo defen.ivo de mais de ce:l- ｕＮｮｾＬ＠ .os seua an 
QO valor desse grandioso Investldurl de qUllquer poslO da to e r cento devido' lua fI- natalicl<,s, os noa'08 ｾ＠
melhoramento introduzido .pe hlerarch!a d .. mlliclas e.tado· Pld: fiZ descld .. em Pllnollcamarad&8,2.08. tcnente"Pt'
lo sr . coronel Lopes Vlet- I"; hOle lellzmente, til nlo horlzontaes, com todl I segu- dro Bernardano da Cunha e 
ra na Corporação que s. s. ｡｣ｯｮｴｾ｣･Ｌ＠ plra a elevaçlo do rlnça, em elplrll e tornl elSl l João José Pereira, que bons 
dignamente c;ommaOlla, mas, t concello da! forças estadoaea, descidl mais suave. Em cua . tê . tado ao 
em vendo o elevado grão de pois, os que pretenderem con- de accidente no motor o appa- serviços m p! ･ｾ＠ . 
prosperidade em que se en , quistar eleVldos postos nestas relho nlo poder' cahir, devido Estado, no eX?rClClO ?&& dl
contraD? os ｲ ･ ｦ ･ ｲｾ､ｯｳ＠ cursos; ｣ｯｲｰｾｲ｡･ｳＬ＠ notadamente nas ao dispositivo que tem nas versas comrm !lOe moum
a pamotlca dedicação dos ｱｵｾ＠ firmaram .0 accordo com a azas, e que permilte descer em bidas pelo Governo. 
seus dig.nos prolessores e o UOIlo, preclsarlo perc.orrer plano 'incllnado com toda a ser 
elevado mteresse e boa von- todos os degraus, da hlerar- uran a . d t I 
t ade dos que nelles estão chia militar , conqulstando·os pe- g ç . I No dia . o ｣ｯ ｾｲ･ｮ＠ e ( ｾＭ
matriculados, bem poderemos la capacidade intelleetual, .capa- . . . I fl uiu o anOlversano natah-
fazer uma ideia dos aprecia cidade de trabalho e patrlotlco Muss?!IOI, ｲｾｳｯｬｶ･｡＠ que a I cio d o 3. Sargento João de 
veis fructos que elles pro cumprimento de todos 08 nOva mlhcia anh-aerea que ｶｾ･＠ I D eus Andrade competente 
duzirão deveres C"ue lhes foreo; Inhe- ser commandada pelo grar. e h d F P 

Só o 'facto de se saber que rentes. . .' aviador! General Nobile, tenhl l d,:ctylograp o a l rça u-
parl1 a conquista ao oUicia Mesmo ｾ｡ｯ＠ linha cablm.ent!' o effectlvo de 30.000 homens: bh ca . 
lato na Força, é mister que o que, ｮ･｣･ｳｳｬｬ｡ｾｾｯ＠ qualqt'er Indl- s!,b o com mando de 1.000 of I 
individuo frequente um cur- viduo de ｨｾ｢ｬｨｴ｡ｬｯ＠ para exer· flci .. s. I Aos anni ve rsariantes, O 
so regular de preparação e cer I mais ｳｨｾｰｬ･ｳ＠ profisslo - I ! Mili(';ano, envia o seu abra. 
aperfeiçoamento militar, já é liberal, n:lo preGlsasse de qual- S:Io PaulO, prod!.IZ annua -I d' f r 't o 
o bastante para recommendar quer estudo, pelo ｾ･ Ｎ ｮｯｳ＠ do es- mente , 12.793 toneladas de aço ço e m ceras e ICl aç e . 
a Corporação e dar ao oUi- tudo das cousas militares, para e 2.182 de ferro. 
cial o necessario valor que exercer o elevado cargo de of- O minerio é extrahh!o das . Viajante 
deve ter pela investidura da ficial de uma eorporaçao, e no· Afim de assumIr o cargo 
sua alta e digo ificante mis tadamente em uma corporaçlo jaz!das de . Ipanema, ｊ｡｣ｵｰｩｲ｡ｾ Ｎ＠ de d elegado especial da 
são onde o individuo exerce func- gUlnha, Plrapóra. Bltataes,Apl . I Comarca de Laguna, seguiu, 

A praxe até então adoptada çOes duplas, uma ｣ｩｶｾＱ＠ e o.ul.ra ahy e Santo Amaro. I para áquelJa localidade. o 
de não carecer o sargento militar; onde elle ｰｲ･｣ｬｾ｡＠ mlOIS · 
de Bolidos e apreciaveis co· Irar aos seus subord .. ｾ｡､ｯｳ＠ a Noticias de Porto Alegre r . 2: tenQn te João J o é 
nhecimentos para conquistar par da Instrucçao mlhtar. os dizem que o sr. Loredo Anto- P e rem;-. . 
os galões do omcialato, es· mais solidos ensinamentos da nio dos Santos, que trabalhou Ao lllustre collega e aInl
tava indubitalvelmente em educaçlo civil. . nas oflicinas da Escola de En· go, O 1!iliciano a p resenta 
desaccordo com o apreciavel Os cursos de ａｰ Ｎ ･ Ｎ ｲｦ･ｬｯｾｭ･ｮＭ genharia e mais tarde servia I as uas despedida com vo-
progresso e conceito da For- to e Preparaçlo mlhtar, \Ie.ram t 

d n.a marinha ｭ･ｲｾ｡ｾ＠ e como pra- to eie bôa v·lagem . ça Publica e foi reconhe- preencher pois, uma consl e- tlcante de machlnlsta, inventou 
cendo ･ｳｳｾ＠ lacuna que o sr. ravel lacuna. e muito. contri · uma machina a vapor de dois I ｾ＠ • = = o.: =". 
cel. Lopes Vieira sugerio ao buir para elf.vaçllo do nlvel mo- cylindros, um de alta e outro Almanaque da Farça Publica 
digno governo do Estado , a ral de nossa Corporaçlo. . . de. ba ixa pressl.o na qual nlO I Deverá ser dl'strl'bul'do por creaçl10 dos cursos acima Bem hajam os que ｾ､ｬｦｬ｣｡Ｍ I 
referidos, por meio dos quaes ram tio prodigiosa e beneme- eXistem excentrlcos!ne":1 va vu · estes dias, o Almanaque da 
não sómente o!: oUíciaes se rita obra. Ia-concha, nem cyllndnc/l . Um Força Publica, que entrará 
capacitarão intellectualmente Pedro Miguel ei,,:o vertical faz mover a ma- assim no 3' anno de existen-
para o bom desempenho dos chlOa, tanto para frente como cia. 
seus misteres, como os infe- I' .. ｾＮ ＿＠ - p.ara tras c?m a mesma velo- PUblicação utilissims, o 
riores adquirirão os necessa- Cidade, á ｳｬｬｾｰｬ･ｳ＠ ｭ ｡ ｮｯ｢ｾ｡＠ de nosso Almanaque é uma das 
rios conhecimentos para a Assumptas militares uma ｡ｬ｡ｶ｡ｮ｣ｾ Ｌ＠ para a direita ou salutares iniciativas do Com. 
conquista do primeiro posto pa ra /I ･ｳｱｵｾｲ､｡Ｎ Ｎ＠ ' mando Geral da Força, que 
do omcial. Resolvendo a uma consulta Com o seu .. nvento fOI ｧｲ｡ｮ､ｾ Ｍ procurou assim seguir o e-

Passando se um olhar re- O Ministro da Guerra re- mente reduzido o peso da ｾ｡ ｣ ｨｬＧ＠ xemplo das corporações mo-
trospectivo sobre as Força solvendo uma consulta , decla- na a vapore. muito slmp!lflcadl'! delares, que publicam annu
Publicas de todos os Estados rou ao chefe do Departa mento o seu maneJO . A .machlOa fOI a lmente essa imprescindivel 
da União, verificar-se-ha que do Pessoal da Gu t! rra , que os ｣ｯｮｳｴｲｾ ｬ ､｡＠ nas ｯｦＡｬ｣ｩｾ｡ｳ＠ do Sr. expo ição do movimento opc 
iosignilicante, muito insigni- pelotOes de metralhadoras leVeS] AntOniO Slognerell l e .. serve rado com os elementos com
ficante é o numero das que nlo devem ser incorporados tanto para mo tores martllmos, ponen es das me mas. 
não possuem um curso de aos pelotões de commando de como terrestres . O Almanaque que está sen 
preparação para o primeiro batalhOes, passando IS partes ) do impresso nas ｯｕｩ｣ｾ｡ｳ＠ da 
posto de om cial. admlnlstrltiva e disciplinar pa- foi lançado ao ｭ｡ｲＬ ｾ ･ｭ＠ Port Escola de Aprendizes Artifj-

A vulgar e lamenlavel asse- ri ｦｵｮｾｏ･ｳ＠ dos repeclivos CIPi_) Loull. um novo typo de sub- ces, . conterá multo precio-
veraçlo de que para ser-se of- tles aJudantes, dOI quaes se- marino com um raio de ICÇlo sas lOformações, programmas 
ｉｾ｣ｬ｡ｬ＠ de policia, basta saber IS- rio subalterno. com o enclrgo de 8 000 mUh t d 10 t _ doa cur808 de Aperletçoamen-
slgnar o nome, j;f n'lo póde, fe· apenaa da Inltrucçlo OI Itri-' IS, en o u to e preparaç60 militar, le 
IIzmente, pari conceito de nos· me"os lenentel commandlntel l boi "nça.torpedOI e clnhlSel ia e ordeDl do dia do anuo 
sa Corporaçlo e dos nossos ' daqurlles peIOIO... anU.lereol, I de 1027 . 
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P or acto do go,erno du 
E. tado. foram nom ado 
deI gad e p iae da 

oman:a de urityb &. 
ｄｏｾ Ｌ＠ L "'Ull Campo. 'o-
｜Ｂｾ Ｌ＠ ｲ･ｾｰ･｣ｴｩｶ｡ｭ･ｄｴ･＠ o 1 
t n nte Aldo F rnande 
2. nito· João Jo Pereira 
• Orioo Augu, to Platt e. 

ner&dO de identico car
go de ta ultima Comare". 
o _ teoent • icolau Caro 
I de, OUZ8 

Exclu õe.s 

o MILICIANO 

-ao humoristiea 

UI' o .... •••• Pennadas 
(A. IU.-lo) t 1 elegrammas 

D. fellc io da Conceiçlo 5'-1 Fazer o cU150 qulzera como um rio. 
(r.do. o O Joio .das ｮｯｾｓｬｳ＠ Que o faz bem sem ｡｢｛ｦｾｾｧＬ｡ｲ＠ u (Rtcebldo em data de ＬＬｾ＠
ruas, tem verd3delr. predllec d rto por vadio _ . ......" 
çlo pela .crobacia. Exhibe·se Ｏｾｾｾｯｲｾｯ＠ bem direito: Especial pan «D mlIlIDl .. 
em qu.lquer parte, desde que n 
se lhe apresentem motivos . Peta manbl deixo o meu leito va' 

A ' tarde de hontem, D . fe· [810 laI Quartel. 
licio, embarcou no bondesi · Com um pezar que ｰ Ｇ ｲ｡｛ＺｚＺｾｩｾｯ Ａ＠ . 
nho, allm de dar uma olhadela Eu o acbo quplla hora tlo.maclO I Professor historia do B,. ... 
ｾ＠ pequena que reside na Ave· Que lazer .) se o curso é P ra ｾｲ＠ começou aula discorrendo .. 
nida Tromposkl. [perfeito . bre vida e costumes indlOl tlnIe 

O f I· . '.' a po Brasil Colenla ｡ｴｾ＠ fpoca . e ICIO, espl.nuo p.ra que a \Ida é aperta· d 
direita VIU debruç.da á janella E Dft aul [da, ael.ual , 'hrrematadn ｾ＠ tom .. 
com um sorriso doce no la· Vem de tudo até veio um outro dJa, ｧｕｉｾｴ･＠ p rase. O!S •• ponloe
bios enlambusados de carmim, ub!tidio. que nAo dá p'ra comprar HOJe estio mUito CIVlhsldol pI. 
a princeza dos seus sonhos [nada. I fritz, que gosta de grldnhll. 
doirados. E é tanto que um colleg8 encabula, I disse dois pontos ... 

fi -
-Olá! corheiro. Tome estepa· Com adir ( na Buta de Cosmogra -f'". e tio ciVlhsljOI qu 

For&m • e!mdo d taco e quando chegar perto do [pblal . roubam .em saber pt. 
Ir da For"-- Publica: numero.. afrouxe essa gai- E quandO eb868 no zenitb preambu· 

y- [Ia. 
Por in pa idade; phy i ｾｾ＠ ,que eu quero saltar corren· Março dt' 192 PINHEIRO juta TaIMM' 

ilvio Perioe. O cocheiro, de posse do pa- I ｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩ｟ｩｩｩｩｩｩｩｩｩｬｩｬｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｾＭ Praça Pereira Oliveira. 
Por incapacidade moral taco, nlo poz duvida no caso der continuar a ua via 

e foi sapecando o tento nos gemo 
-3 argentú Jo . 0e Al· in.telJigenks. O caboclo, e pert(l de mai 
buquerque Lio: oldAdo .To· A tal gaibJ, começou I des- fingiu- e urdo abobado, 
ｾ￩＠ .Januario d ouza . Eu· envolver VIniS mllhls por ho· provalmente, para não ob e· 
ci'vde de Almeida, Mano' ra. quiar o eu ho pede com o 

ｾ＠ .. D. felicio , convecido de queia tradiccional amarao ou qual 
el de hveIra FIlho e Eu- f d b " azer um bonito, qUln o o 011. quer comilança. 
g ruo B rnardo. P or de. er· d.tzinho confrontou ao tal nn- erapião de lorae, a· 
ção-Roldado. TIdefoD oCae- mero, saltou em sentido con- cando de uma carteira re-
t DI' d J1ello, Maooel Tho· trano . ' pleta de charuto oltereceu 
maz Fagunde e Jo!. He.! foi ｵｭｾ＠ .vergonha ! -I ao caboclo que, servintio-se 

ckb P I - d O fehclo, descreveu dOIS de um começou a mirai· o e 
ri ao . rT eooe u ao. e circulos pelo ar e bate:! de pan' l remirai o, desconfiado de 

mpo - (Idad" LUCIADO ça em terra. alguma artimanha do viajante 
Mooteiro da " ih'a, Ceie ti· Os pantalones deram uma E te no iutervallo da con
DO Candido dE' Quadro. grande rls.da ! I ver a, empre dizia: Que 
.T ão Geraldelli, Adolpho O: felicio, ｣ｾｲｲ･ｵ＠ a ｭｬｾＩ｟Ｂ＠ e caboclo burro, meu Deus! O 

Communic.m ｱｵｾ＠ Athanlslo, 
mellido ceblnho cinza, entrou 
cinema afim ass istir film .ã. 
touro da Boiada> 

Ao q!larto aelo, Athlnaslo, 
abandonou cinema com as ca· 
nellas comidl" pelas pulgas pt. 

Protestou junlo ao portmo 
pelo desastre e exigiu indem· 
nisaç20 pt. 

Porteiro , clnçado de aturar 
o homenzinho, disse-Ihe:
Quem tem cinella de mosqui
to, nAo vem ao cinem.! 

Pica.,. 

C d -do d dI sentiu um Ir fno pela espinha! . malandro e cutava, calado ! 
ao IJ' e ｵ｡ｾ Ｎ＠ ｾＮｲｭｵｾ＠ I Havia esquecido·se das cUé- 'Ao refrescar o dia o viajan lPraça 17 Novembro. 

100 • C a o Fern&Dd( ｾｵ｡･ｬ＠ CIS. te de pediu- e e montou 00 . _ 
el Tal insucce so levou D. fe- eu burro. O caboclo, com i CommuOIcam ｱｵｾ＠ o proles 

licio, a p.sur uma temporada um ri iobo nos labio, foi sor .da ｾｵｬ｡＠ de taellCJ, ｉｐ･ｾ＠

Inclu õe.s 
de Cima. chegando e para o lado do . o Pinheiro com a .pergun 

Aos amigos visitantes di· burro e batendo lbe na taboa O que é Colomb6flo? O que 
zÍl elle acabrunhado: · A pe- do pe coço, acariciando·lhe (. O: C,.! . 110 

Pelo emp de IInoo ,I quena nlo quer me ver nem as orelha , dis e: O' burro! PinheirO, mastigou, . engu nÓ 
f ra m incluido n a fileir pintldo, ｳ･ｧｾｾ､ｾ＠ resa uma car- você é burro como um a no ! etc. etc. e o caso IIcou 

d F }) bl ' . ta que me dlrlglu ! Ao dizer e a palavras e mesmo pé. 
• orça u Ic&, o egum· O motivo nlO sei I ", b' fritz como mais entendido 

t.e ('IV , re ervI e;(' --0 estrago, fOI s6 dos pano e o caboclo en iou o toco em radiologia e outras ｳ｣ｬ･ｾ＠
. . . , I - ,. . em que o vlaJane perce es- '.. . -

praça da e(lrporação Luiz talones 1.. . do charuto dentro da orelha cias occultas, fez seguinte ca
P iiro F"'i bino, Emygdio - fm todo caso,. O:Jtro dia do animal. O burro, começou culo: _. I: 
Mariot dE' Andr de Filho, nlO me metterel mais I sab" a velhaquear, deu com o ca . -Colom-b6110 .e O,. C';'al. 

.. C 1 f d L de Jaqueta ! , valleiro em terra e abriu o Igual a Colom mais b6110 
OI IJCO. adu eailn I e

A 
I· r Hac panno campo em fóra. O. C., que sommldos dlO o 

ma Oi\O "". va, nte- , O caboclo mais que d . resultado seguinte: 
n r .Jo . Lui • .João Bapti . pres a, ｣ｯｲｲ･ｾ＠ a levantar e o - Colombo e o ovo quebra· 
t Teixeira e.J . Lioo do O burro (Iue não quiz' viajante, dizendo: Tabi ! van- do no fundo e. Ou.rd'd ｃｨ｡ＺＺｾＺ＠ao ) cê me chamou tanta vezes O pessoal fiCOU lo (l 

qll lhe chama' m de burro e u não corcoviei! fic.do pela intelligenci. do ra-

Tran.sferencia de otrlclae 

Foram tr ｄｾｦ＠ rido ne 
ｾｵ｢＠ unidade, o 20. t· 
nentt= Franei co Barnabé 
dI- Britto, da tia para 8. Ｚｾ ｡＠

" • "ieoJau arll) dE'. ouza, 
d ta par aqo li a ub·uni· 
dade. 

. • O eu tlUrro, 6 porque eu lhe paz pt. L4gGrU 

fIe bu)'\'o cham i de burro, zangou·se, 

Serapião de Morae Barro , 
comprat:or de animae, an
dando a erviço da ua pro
fi ão, certo dia, cbegou á 
ca a de um caboclo, com 
quem manteve longa palestra 
até que ce a m o calitu· 
tos raio do 801, ufim d(' po-

e deu com a8 8ua co tel1a8 
no chão! Já vê ｶ｡ｮ｣ｾＬ＠ que o Praça 17 de Novembro. 
eu burro não admittia que 

eu lhe cbama e de burro, ao 
plUl o que eu, sendo burro co 
mo ｶ｡ｮ｣ｾ＠ dizia, ube tolerar 

a aUronla ! 
A liçAo foi Ma I Com o 

cabocl ' não se brinca ! ... 
HAC 

Communiclm que EurlqUel, . de proplngandist. d. fabrlc. 
guara.-chu V" de Oal.les, ｡ｾＺ＠
ceitou propa&and. aquI, I.br 
CI Wisk, de Londres. 

luca TamMI" 
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las, Brllb.ntu, 
parede, oa,,'ns ...... 

balsa de "di, as "11, 
--_I. 

111 I "mimA" 
1 •• r.. ..... tllIIL 

fxtracç08s de 50, 80, 
DI.I"6 •• 7 010 

os CONCfSSIONARIOS: 

"'.111'''. 
Cone.rlo • .", A GELO LA PORTA & Gia. 

P,'aca 15 U NO\emh,'o ｾＺｱｵｩ､ｬｴＮ＠ da ,'ua Fplippe Admiuistl'açllo : PRAÇA 1:) DE 

Se midt FLOHIA 'OPOLIS 

Flmll.palis 
ｲＮＮｴｬＮＮｾ＠ .... -L ｾｾＺ＠ 4...L ｾＺａＺＮＮＧＢ＠ ＢＢＧＮＮＮｌｾＢＧＢ＠

ｾ＠ João B. Sabino 
"EC O DE MOVEI A CARGO DE 

THOMAZ CAMILLI 
Esquadrias, installações commerciaes 

artistlca 
Movei em qua lquer estylo 

Serraria, deposito e beneficiamento de madeira 
R1Iôt Allllil'ante Lallle"o, 2 = Tclc)honp fiá 

FLORIANOPOLlS 

Abilio Mafra 

Joalheria de Müller Irmãos 
f ABRICAÇAo E CONCERTOS DE JOIAS 

BANHOS DE OUf,O E PRATA, POR [lECTRICIDADE 

RUA TRAJANO N, 4 C, 
FLORI A OPOLI ' 'ANTA CATHARINA 

Credito Mutuo Predial 
o mais vantajoso Club de Sorteios do Brasil 

ＨＬｏｎｾｔ ｒｕＨ Ｂｲｏｒ＠ ARf 'HIT.:('TÚ 4:200$000 porlS000 
Con 'trucçlio de CéI " a 'd Ｈｾ ｴｩｬｯ＠ m del'llO, por 1 . . 

preço modico '. SelTiç'o O'arantido. 

Fabrica de ladrilhos de typos variados 

FLORIANOPOLI 

Cooperativa fJatbarinen e 
DE 

Manoel Simões 
A 

ca a ele erco e molhado " fazenda ' 
e 

al'mal'Ínho ' 
mais barateira de Floriclllopoli ' 

I' ada e ' c:lu ivam nte para b uefieiar 
fnu cionali mo e ao publi o em g-eral 

ArtiO'o de la. qua lidade. 

i.' a l'oll\'idativa e êljJreeian' ImportrtllCla 
do primeiro premio do 'OI teio 

a I'eali 'al'- 'e 110 elia 

4 DE ABRIL 

3$000 uma, catlp,'neLi.l 

HABILITEM-SE I INSCREVAM-SE 

PHARMACIA MODERNA 
P,'opl'JetRJ'jo Phlll' lIIlH'(>Uti('O ImlTARDO SAN 

! 

E 'pecialidadt' m droO'a ' llaciouae ' e e 'tran. 
o'eira '-Perfumaria '-Artigo' de toilette 

Ma ' ÜU t ) e. cl'upulo na manipulaç'ão e an _ 

o m nto do re ituario. 
Fabricante deposital'io d( af' mado Xa ['O 

PUbmOliYb contra a to e-Preço em comp 
teucia 

RUA JO O 1'1 TO FLORI 'O J,( lorlaropcU 
Praea (li de ｾｯｶ･ｮＮ｢ｲｯ＠
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ｾｾｾｾｾ＠ ｾ＠ ｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾｾ＠ ｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾ＠

e 11' o a co de E edito Popular e Agrieof! 
de Santa Catharina 

Rua Con" Ih iro ｾｬ｡ｲｬＧ｡Ｌ＠ 48 
Ferragens, louças, 

vid,.os, etc. 

E' a casa que melhor serve a sua freguesia 

Confeitaria e Restaurante Chiquinho 
DE 

• e r r. 
Rua elllppe chmidt, n ' 6 - quina da 

Rua Trajano . 

FLORI OPOLlS 

Restauranf a la earte no primeira andar 
"enus vl\riado todo o dia 

.\Ie 'irn) a ' io P 'ouforto 
T ')I'Jlhonr r' Hlt 

.'0 'i dad ｾ＠ p rati a r I n 
c bilidad hmitada 

Sy tema LuzzaHi 
Rua ConSElheiro malra n. 6-2' andar 

End eço t legraphlco: B , c PO A 

FLORI r OPOLIH 

Emprestimos, Descontos e Cobranças 
Faz til la e qualquer overaçàú banca.ria. 

ＨＧｯ ｲｲ ･ｾ ｰ ｯｮ ､ ･ ｮｴ ･＠

lU tv o os ｭｵｮｩ｣ｩｰｩｯｾ＠ do E"tado 

A ' 'ei I a Ｇ｡ ｱｮ･［ ｾ＠ p'H'a 
(lwltllPl' palite 1 81'( ｾ ｩｬ＠

o dep< ｉｴｾＬ＠ feito ｮ･ｾｴ･＠ Banco giram ti 
dentro ｊＮｌｾｴ＠ E tarlo 

( 'Out correate hmilad . juro, ti' l 
DEPOsITO. ( Conta corrente aviso pr('vio ,'I, 

I PRAZO FIXO 10'1, 

(Armando Ferraz 
Con elho Dlrector (Filomeno Til. da Costa 

(Desemb João P da Silva 

& Cia. 
Florianopolis 

Fi I ia .' P, JtJ RI UIIleIlilll. ｌ｡ｾｮ＠ net, 

ecção de IDdchin 

Fl'illl . i. j o Lag .' 
• • 

toek pprrnanente dt' ｬ ｵｾＨＩｭｏｖｐ ｬ Ｎ＠ torn o." erra' de fi ta e CIrculare. 
ｾ ｌ｜＠ ' HI. ｾｉＮＧｾｬＨＩ ﾷ＠ P.-\RA LAVOC RA: 

g radf'.', (' ulti vadOl'f . 

REPRESE TA TES e DEPOSITAR lOS da: Ford ,Motor Gompany, Exports Inc. 
The Goodycar Tire & Rubber GO.--Vaccum 011 Gompany -- Anglo -- Mexican 

Petroleum Gompany 

Secção ｾ･＠ ｦ･ｲｲ｡ｾ･ｮｳ＠ --- ｓ･｣ｾ￣ｯ＠ ｾ･＠ ｦ｡ｬ･ｮｾ｡ｳ＠
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