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Annc I Tres Barras, 5 de Junho de 1920. ESTADO DE SANTA CI\TARr.\'Â.

REDACTOR:

Osvaldo de Oliveira
'. Propriedade duma Sociedade Anonima

------------�------------

GERENTE

J. Baptista de SouzaFOL::a::.A. SE�.AN.A.:r...

R-°C�h'f�oa-m�nt�' �-�,l·���'I�:��;���t:�:::·��:1 Umd grdnde rndrOrnbd
{j �u(j ., rianopolis. onde foi chama-

d' d dI do a servrca o dr. Auge- esven d d.
nor de Carvalho rhgnissi-

N -

-
.

- ,
mo suplente de Juis de Di

anca é OClOSO. I em I CaL endo com a sua rcito desta Comarca. O em-

hrar ao povo quais os I boa vontade, teremn.31 barqi.e do ilustre magis A gran.le scena cnrmno difficuldades na apuração
,I l tã I t d t

.

j si que se deu no luzar .dos acontecimentos.
seus ueveres para com en ao em numero- 2- ra o es ev , concorrir o mos

C.IIUpO das: Moças, ofide Nestes ultimos dias che-
<1 pátria. Apesar de, )gitimos e verdaderos traudo a _sua exa nesta de,

fora mbarbara e convarde gou nesta Vula vindo de

no nosso Brasil r cha a nossa população S I
monstracao o qu(mt? �ou P G E

. .

.

� be o pOV0 de Canóinhas mente assassinados dors onta rossa, no stado

rem, sempre, as ideias berernos quanto somos apreciar <ls' SUaS qu.ili miseraveis uolacos, esca- vizinho, o individuo José

que propugoem pelo para defender P-3te 8- U,I01(>5 m-ir.us, parido na mesma occasião Lopes que alli foi .prezo, ,�

SEU engrandecimento, m.ado torrão. E o 13r,.l-'I' D"-;('j un .. s aq dr. A1gP. u n terceiro tambern polaco posto a disposição das au-

f d I b f I C II f I por um milagre, ou II 11 I tor.dades d'aqui, visto como --:
ranca e rUI asa aco SI SJ er ...1 quantos 1-: nor (e

urv a io e IZ Via-
rara Ielici.lade , está claro chegou n'aquella cidade

lhida justo é que ne s- lhos tem.
.

I ����oe (.t����i���I�e breve ao
e bem claro hoje, -graç.is José Lopes, e logo em se-

te momento se torne Homens e mulheres, I
I acção correcta e enerzíi guida i,lgumas noticias de

bem pçtente ao seu es- velhos e moços tod.s, ,:a; digna e justiceira das LJlLe o mesmo era envolvido

pirite 8.S vantagens, a ab su'utammte .touos!Tt�. CI'l�. tI'O JlIU:lOl'
iutorirla.Ies locaes. que em Iacto possivel em C t-

I d
D Canoinhr-s tem a felicida noinhas, ou pelo mesmo

neCeSS1(.) e mesmo devem concorrer par.. j' .I� de conservar actual era reclamado a sua p:re·

que tem o va-ro Pais o bom exito cio recen I Seguiu" a chamado d·, meute 11(\ seu seio. zeuç i aqui, vindo condu ;i·

nosso berço, de saber searnento de 1920. Es-! �overrJo pira Ftorianopol.s A 2::> de Deze nhro d» do por escolta chegando
O numero exato de se- CUSJr-se a este irnperi- i o tenente A. De Castro auno proxirno finclo foram t.unbern nesse dia o Sr.

us filhos. Se por acaso 050 elever e trair á 1 Junior prleg.,d,) esl'�('( ti .ssaltados. na beira ela 11- .lelegado auxiliar em Flo-

, lo
.

-

I p.
. 1 n--s ta Comarca. O digno ilha Ierre.i São Franciscoa rianopolis D:. João Fau s-

Q guem se nos miei pr_e- atna .

_ loficiai, que soube em poi Porto vla União, tres fYl ti.io de Deus que se acha-

ta sObr,e a população I E nas ma�s de quem cos meses ganhar a sim hres polacos que por alli v a em serviço do seu caro

do 8ra�I.1 dolorosamen-] �uer q�e seja que estp II patia do po�o des�a Z')i) I P issav.un em busca de go. ou nas fU:1ÇÕ�S de Cne

te írangimos (JS nossos jornalzinho cara qu- pela SJ'1 imp.irciaf I.IIIc- trub.ilho. afim de g.ruhare.n fe de Policia na cidade de

olhos e não podemos 1 ele se torneIum Iervo :ra para o povo de .Cano ) pão d.ir as suas fa'1){lia"'1 vlalrn u:n serviço comis3i-

-e�ponder 0;:- l' --.- r •

;

d' .t Il1has, a sua gí-1rantlõ-l ter a'lu�lles eram pdregrinos OI1::1es.

I -. . _, lvros1ro::'J p.opJ�an, h,� em min;-In10 de uma ves p�,r d,1 sorte, não eram resi I Veio tam:,em o delt>garlo
escolares, bem h(\ paU-I prol ·d·) nosso rec.ense- todas, pela sua enl-'r ,!1.1 dentes �le5te E�tado, não d�l cid.lde de Mafra Anto-

cos <1nos dava-nos com amento e que a semen- com :1 anarquia quc trazia f;davam o portuguez a n�o I nio Monteilo, que teve .J

cerca de 25 milhÕeS, te germine em 1Prr21 em sobrfsal�o os 11'I?iL'11 ser talvez urr.a, Oll ollt:a 1 José Lopes prezo na ca,le·

outros com cerca de adub3da e p"'opi i I tes de (;anoll:hé:S. N
.

.lo sa; IJa1aVril, não tinham intri�

I
ir! de M.lfra durante .Iongos

"

.. t t 1
• .

' hem'1s o motlv,l da Illtem- gdS com quem Quer que ulas sem commUlllcar as

tnr, a, e ac ua mente se porqu� assim te eill J::- pest:v;1 i,la á clpititl do nos· fosse sl-'g'.ln,lü o Que se é:1utoritlarles' d'aqui, saben-

computa a nossa po cumprido o no :isü Ue so estimado deleg,lClo, ma·s conhece, d,IS informaçõef tio que .Lopes era reclann·

puLlção . em perto de ver de brasileir03. qua!..Fler que ele seja aquí t.:olhidas, não tinham dinhei· do pelas nossas autor_ida·

quarenta mIlhões de o eSj)er;�l11os de volta ao ro, lião conJuzi:lm joias. Ms. JOSé Anicelo, d.l Silva
.

almas. � seu glOriOSO papel de mo condt.:ziam apenas um bf)· e José Looes, foram acca

Este duvidoso CERCA _

raliza.im. cada de pão para o seu reados com o delega'Io

As d°cIaraço"'" quP sustento, e foram misera- ybnteiro, e declararam na

cujos limites se não pO-;. �

- L,,::'

'.

' ----=�- velmt'nt.� assassinado dois sua prezença perante o di-

de firmar, e atestado I
Lzerde,::, no reCen.:leíl

AS" delles, P. o terceiro esca- gno Juiz oe direito desta

que deprime, evidenciéll ment_o ue 1. d� Sete�-" .

e;n ln3, Dali se ferido, co:n um p�o· Co:narca Dr. Angenor Ho �

quão deficientes fOrâll1 br.o. de 1920 nao serao
"1

getil no pescoço. mem de Carvalh.), estan:10

OS recenseamentos pas- l!tll.l�adas de f?ríTIJ. _a Lcmos n AVoz do Com· Ulna grande p:1rte da po· tambem prezente o D:.

sados. O peva mal edu tem os vossos lntere::.- !llerci�" importante I.lebdv pu1ação desta Vida, in·iig· Juào Faustiuo, que todo

se�
mariano Que se publica em I nada com tão barbaro CTl' quanto declararam em Ma·

caào por uma propa- ::'c· b 'd d7 Curitiba, E'ilado do Paraná: I me, emprt>garam l'ldos o� fra fora insinuacão de JO(l-

ganda insidiosa, 'julga-
orno om q a ao I .. . I sem esfolçoS na descober- quim .Mendl-'s q�e era a 1-

va.ver nos l>oIetins para
tendes o dever de pre- Um berr. felt.) peno(!tco

I
ta do facto hediondo, au vogado do fal eCldJ Ger a-

ist@ destinados e que
encher naqueIla data a VC01 df.. se- publicar na pro.' xilian:io as autoridades no :õio C.IOdid? Vieira, �In
vossa lista censitaria xl�a vIlla de Tres Bar�as,

I
sentido SP. ser des\ en lado q��m reCahI? todos ?S 10·

lhe vinham àsmãos por
com as informações

Estado de San�a Catharma. ta�nan�lO quão monstruoso \hclos cio Crime Dmtlcado·

intermedio de terceiro, .. Em seu ultimo numero CrIme. no C.lmpo das Mjças, e

um apelo para,as armas confl.denc.laes que o tra� forte accusação ao Su- Após tantos esforços por lamhem foi insinuação e

uma cilada para o 'fala- Bra�rI .exlge do vosso perInt�ndente loc.al que parte das ólutoridades, ti LO'IÇ-I(� feita pelo delegado

do sorte. ia 'obri2'atorio. pâtnotl.,mo. transviado do camlllho sen- vemos a felicidade de en- AntoOlo Monteiro, que es·

., sato, salta por cima das contr,lr'mos a verdade, tava macumunad') com Jo
Entretanto .tal SP. não - leis para. protf'ger gente pondo-se por terra o cas- aquim �el1des che�:tndo

dá. E' dever nosso ples-

V.
·

'D:1 forca e que a soC'!edade condemna. tello armado. p..>r quem a garan�lr a JOSé Aniceto

tar as infomações neles I�ogonln
�

b t em vez de cooperaI' junto e JOSé Lo;>es qlle 05 leva-

peçI_id�s'" íilEsinâÍ; Q nos- ti U I cpo��ideze.
a --

as autoridades, para a pu ria p:1ra responderem Jury

P
..

.
. : niçãJ dos responsaveis,_ em Mafra onde garantiam

50 nome. arque as Patrlottsmo.Pl'ahc::>: t
pJocuravam ao: contrario a sua a.bs?l�ição. � me.n·

declqr<!ções confidenci- �recnchei a vossa :censita-[ com�licar o caso. desen lira, a.s m�Idlas, as IDfamlas
ai� nao' são desvenda- _.�� na em 1. de Setembro de volvenGo plallos pCuco� um dia 15'10 deSm!lrOnadas,

das, e cada qual con-
_
���

.._,

C)� 1920!
-

louvaveis, criandJ maiore;, ...I jt.:stiç:1 sempre trihunfarà.
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2 A SEMAN-A

E X P E O I E N T E 1_ Recebemos de Papandu-j encher ou a entregar em I
va a carta seguinte: tempo os boletin- consita-I-

rios, ou na redação destes
A5SIGNATURA� Iltrno. Snr. Director d' derem propositalmente in-

\ 10$000 lIA Semana" formações inexactas, alte-i- I1no .

rando a verdade dos factos,Semestre. , .. . 6$000 Saudações. ficarão sugeítas a multas deI· . .

1Numero avu:��_ $200
Peço-vos inserir a segu- 50!�1�.�����·torUad�sl Imposto territoria

Cclaboradores DIVERSOS. inte noticia: federaes, estaduaes e mU-I"
-

- (-) - nicipaes, os proprietarios, _
.'

Não se devolvem os origi No dia 23 do corrente, dire�tores ou gerentes de
I Faço publico, para conhecimento dos �nte-

DRes ainda mesmo que após reuniã.o effectuada fa�rtcas, ('n!?re�as, compu- ressados, que durante o mez de Junho proximo,
não sejam publicados. para esse fim, fun�ouse nhias, élS�OCf()çoes e ?utros, nesta Agencia Fiscal de Rendas Estadoaes,co-

-(-l)- nesta prospera localidade estabel�clme.ntos agricolas b .
.: 1 ré di 30 O impostoTo.íos os artigos excepto urna agremiação desporti- i �'Qmerc!aes, IDdust�laes, de. r�l se-a, se� n:u ta, a

.

o la.,._
aqueles que estiverem as- va que recebeu o nome de i instrução e demais espe I acima, (Territorial) relativo ao primen o sernes-

signados serão publica
(I Brasil Foot-Ball Club ", .cies, assim como todas as tre do exercício corrente.

dos em ortografia A s�a primeira diretoria I pessoas, naci?I?�es e extr I Todos os contribuintes que deixarem; po r
fonética. q!:_le fOI eleito por sclam�- angeiras domiciliadas ou de

I 1 otivo de effectuar o pagamento de
cao é a seguinte: Presi passagem em qualquer par- I qua quer m

-' did d
_

. .
dente honorario-Major Ma- te do territorio cio Brasil, I su�s prestações duranteo allu I o mez, po erao

I?nn.clp�ln?ente quando ella
I
noel Tomaz Víeírn; presi- são obrigadas a prestar a�s I satisíazel-o no mez seguinte, porem com a multa

e distribuída por Integras

I
dente effecti_vo--Zacha�ias encaregados da execucao de 5-;' e no que se succeder co� � de .10'[ ...autoridades,

. JO€é.doNasclR1�nto; t.více- do _recenseam�nto os escla- -A cobrança ex-cunva teràinicio, iníallivel-HOJe Canoinhas sente se presidente-'-Joao Mendes rec.lIl_1entos qu.: lhes foram
t ..'

a ie Setembro com amultabem, os seus habitantes de SOL1Zir 2. di to-i-Alexa n- solicitados, incorrendo nas men�, em pnrne: r ue

'6 d Lestão vendo a correcta ac dre Novai{· 1. secretario-c- multas estabelecidas no de 1:.... 1', de accordo com o art. J
a er n .

ç50 da nossa justiça crite Tiburcio T�ão de Carvalho: art. 18, no coso de recusa 1.294, de 16 de Setembro de 1919.
nosamen te distribuída, por 2. dito-e-josé Furtado d� I

ou íalsidade das informa- I· AO'encla Fiscal de Rendas Estadoaes de
aquelles .que exerciciarn os Mello; 1. thesoureiro=-Du

, cõcs.
. , Tres 8arras 25 de Maio de 1920.

cargos iudíciaríos e que vid Cruz; 2. dito- Basilio Art. 20.- As au ·tom a-
,

sabem honrosamente pri- Mageroswsky; director eles des civis e militares são
mar pelos seus postos. portivo-i-Rol.erto Salim Sr,· obrigadns a auxiliar e Iaci-
Eu como 1I1l_1 apreciador voi»; fiscal do campo-Es litar o serviço censit ario

da ordem da justica e do tanislau Dernetry. não podendo nenhum fun-!
progresso cà'do meu can ccionar:o pnblico Iederal,
to 'estou vendo em pratica, estadual ou municipal, exi
e se desenvolvendo nesta Completara sab.ado o seu ruir-se, sem causa just.Ii-
Comarca o que a mais de primeiro aniversario o iDO cada, de exercer l;u,.I4uCr!
um anrio eu sonhava para cente Sebastião hlho clu en-cargo que lhe sejrrn in Iver restabelecida a ordem nosso pre7é1r1o. amigo A .iicado no recens e .mento I
e a integriuade . da justiça Galão, comerciante neste pela auctoridade compete»
nesta terra, um delegado distrito. te, sob pena de incorrer
correcto, como sabe ser nas multas previstas [1(\ "

Ant<?I1.1O _de Castro. Junior, ---1___._
.ut. 13.

um JUIZ :mparcial_ e digno Reabrir-se á brevemente Cumpre- também notar
como e o Dr, Agenor dE' n Cn.c m» Democrata. E�lél que as multas impostas
Carvalho, que não tão só casa de d.versões cornple- serão cobradas executiva
mente agor3. está dcmoDs Lamente reformada, de cer rnf'otf' p.chls repartições ARGEl'rfl.�A (Tr�� B.lrras) Casa do sr. Guerra
irado entre nós, C0l110 . a to agraciará aos n.OE-s,'� rcspedivas.
prova viva e cabal rlisso é.Hllat10res ,Ia tela.
tem dado nos divcrsos pon
lOS quem tem exprcido car '

�-

g s no nosso Estado, e um RECEllSEAMENTO-8élse para (I
pfomoioj que <lpE'zar da dlffusão do enSll1u.
�llé) b�ndé:lde sem par, nàv REGEhSEA��EHTO-B(jse rJhri.! as
pede licença á ql'lE'm l]t!er medidas ,1(' hvgienf'.
que -"ela jJara cumprir o REGENSEAMENTO""::'Base para o
seu dever. uesenvolvimento econúmi

- \von te Canoinh::!s.

�r
� ,Dá fo��c-=::3�' � -��

-IÜnaaniufl cOil1batea Wr",!�A\fHOS A IA lU�!w��::;:� rn qU;:tZ;�_;iOS �!!�EL PA� N I

Vb
f

-

[[J Em frente á Estaçao da Es-

�<lnl 1):�lmos'_J" tr.lda de Ferro Paraná, para

t-----:3 ,::::!..J.. bondes a porta.

�
Quartos de I. ordem -- meza superiOr. <-

<$ B�bid(\s nncionaes e éxtrangeiras. e rn

----- V�ntura P. S�Ula & Gla.
Deu-nos o prazer da sua Diante das difficuldades

t

�visita, o nosso distiflto ami que por acaso possam Sur A familia �o f<tllecido Igo e destemido correligio- gir nos trabalhos do recen· JOSé A!fr("do Kohler, vem
NOTR _ e t hotel é evc:usivamente famíliar

nafiO comnel Francisco seamento, ou impecilhos por mero dssta, tornar pu.
se

Mendes influente chefe po- creados pela má vontade �li�ar a SUrl profunfl_a grn-

�CORITIRA@]PARANA' @]",BRAZ�Llitlco em Papanduva. Este

I
das pessoas emprestar in- tldao, ao Dr. i\lfredo G.

prrzado companheiro, uma formações aos encarr("gados Sapllcaia e especialmente ÇlJ :._-
--

------=t $
das figuras nlé.Jis estimadas dos mesmos trabalhos, quer ao Dr. Oswaldo de Oliveira . .

nélquelle florecente cliE!trito, 'I sejam ao delegado, aos de e dr'mais el1lpr("gados do
gosa assim como o seu dig- legados seccionaes ou as H0spit:l1 que t30 carinho
no Irmão coronel Rufino

l'
commi:-;sões censitarias ou samente cuidaram do indi

�lendes, de reéJl prestigio aos proprios receserdores, toso finaclo. Tambem agra
em Paprlnduva, sendo a a lei e ° Decreto que a decem a todas as pessoas

_

bem dizer os chefes da I regulamentou
.

estabelecem que comIJareceram á mis
queles intimoratos eleito- penalidades que devem ser sa e acompanharam os seus
res que nas eleições pas-I conhecidos do publico. restos mortaes, garantinclo
sadas deram uma IJrova I Os arligos referentes a que ja1l}ais esqu�cerão esse
exuberallte do seu valor.

.

! esse ponto são os seguintes: I acto de carid<:tde e amisade_

�
I Art. 18.-As pessoas que----.= - ! se recus, rem a receber,pre- Cano!nhas, 30de Maio 1920.

• •

I
.,

--_.�-

co ..

-----tJ°E==�00

1211Ji?! Vig���nio! O servi<�o de leçeu
se�mento de 1920.

E D I T f\ L· ,Jj
.

,

'L.}; .}
.

. ,")

Almiro L. 'I'c.xeira de Freitas
.

Agente F iscal.
u

111odista.
..A_�djt_L costuras para Senhoras
e -creanças a qualquer moda.

Elvira fernandes Gonçalves

--------�------�.��,---------------------------

Praça Eufrasio Correia, 42-Teleph: 328

Empregado co lU exceHente resultado .

nas Anemias, Lymph:.lt'smo, Fraqueza
� � � pulmonar, etc. 'j.' � �
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