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PAll'l'l OFFLCW. 

Liua Operaria Beneli c 'nit' 
AI1'A DA la SeS .io OA ｄｉｒｾ＠ 1'011 1 \ 

J'residellcia do '/'. E,gydio N oull 

Aos oi to dias do mez de feverei
rode mil novecentos e um, reu ni ' 
dos na .sala das ｾ･ｳｳ･ｳ＠ da • Li ga 
Operai la Beneficente _, n ma iolla 
da dlrectoria, assim ｣￼ｭｰｯｾｴｾＮ＠

El:\Ydio Noceti, presidente ; Do
mingos Prates de S"uza 10seclc-. , 
taflo; J030 Cancío de Souza Si· 
quei ra , 20 secreta:'iü; João 8enja-
11110 'Nendhausen, ｉｨ･ｾｯ ｕｬ･ｩ ｲｯ［＠

Raul Sezefredo dos Pass s,João L. 
I'rotazio ,Jono Ubaldo Falcilll e 1\la· 
".oel A I1ton io Co rrêa, procuradores, 
I, ranCISCo da Silva Bnte.>, mem
hro da commissiio de syndicancia. 
r) sr. pre idente declara abel ta n 
Ｇ＼Ａｾｳ￣ｯＬ＠ "<!rillcando-se nessa occa 
-ião ter fHltado sem causa partici
pada o sr. vice-pre idenle ａ､ｾｬﾭ
herto Gil Ribas; considerando ace
I' halos dous logales na commissão 
de syndicancia pela renuncia dos 
I espectivos membros eleitos os 
'rs. Ludovino José de Oh\'e'ira e 
José Satyro de Oliveira Furtado 

"De ordem do s r. presidente, ｾ＠
sr. 1° secretario procedeu á leitu
ra da actadasessão preterita, que 
p,'s ta enr discussão, o sr. presiden
te apresentou fi seguinte emenda 
118 ｾ｡ｲｴ･＠ relntiva ao emprestimo 
I eahsado peltl directoria transacta: 
• Ao socio Carlos Kc.>rsten foram 
dadas como garan tia do empresti
mo acima citado as apolices da 
divida federal ｾｯ｢＠ ns . Ｑ ＳＰ ｾ Ｓ＠ a 
13046 •. Posta a \otos foi a acta 
unanimemente approvada. 

EXPEDIENTE 

Pelo sr. l o secretario foram li
dos os seguintes offi cios: 

Do socio Ludovino José de Oli· 
\eira, pedindo exoneração do car
go de membro da c,'mmissão de 
syndicancia, pala o qual fôra elei
tü em 13 de janeiro p. p ., al1egen
do achar- se impossibilitado de 
exercei-o devido ao eu precario 
estado ue saude. Indo o rderido 
officiü á consideração d a me a es· 
ta annuiu. ' 

tIo ",ar o 
･ｾｰ･ｮｨ｡ｲｳ｡ｴｬ￭ｾｬ｡｣ｬｴｯｲｩ｡ｲｾｾｉＧ＠

ｾＵｾｾ［ｰ＠ 'r ｵｬｬｬ｡ＭＺ］Ａｾ＠ poI&M pelo ar. • _.nO: 
m ｩｳｾ￣ＬＩＮ＠ O !Ir. presidente diz nio 
achar j u 10 o pedido, pol , em 
IguRe, circum taneias e tio os 1'5. 
Francisco Brites, João Protazio e 
J,'ill' Cancio. que pertencem ｡ｾｳﾷ＠
pillllosa 1'itia tio ",ar, e, entre
tanto e-t '10 desempenhando (s car
gos para que foram eleltl's. 

Com a ralavra o sr. FnUlf'I'<rr 
Bnte" 1HZ algumn conSidlel:4N4!itl; 
oplllondo pela demlS,ã 
Pu,tad ro, em ｖ ｉ ｾｴＮｬ＠ , 
I'el resotuçã". 

:-Ião se pronunc 
da me·a fn\'olll\e l a 
JObé Furtado, o SI'. • 
｣Ｇｬｭ｢ｩｵＭｾ｣＠ de c' nsul 
!lSSUm plo e dana um 
defin iti va n1 proxima 
lj ue "CC rdaram todos 
Illem brus da d u ectolÍa, 
votos para que os pns os 
dos pelo ｾ ｲ Ｎ＠ rresidente sejll 
roajos do me,hor ex ilO. 

Terml11and ') esse a ump 
sr. I u ｾ･｣ｲ･ ｴ｡ｲｩ ｯ＠ c.:l ntinuou na 
tura dos officios, sendo: 

De um socio süticitando os 
neficios de que trata o ar!. 29 

-I " .: JlClolbo Cedlio da Sal. 
va SIIIIII, ol'8dor "fIleial, Manoel 
Poldro da Silva Junior. Jasé Pedro 
Duarte Silva. Manoel Luiz da Síl
VII. Sebastilo Machado VieIra e 
:\lfreJo Vieira da Siha, cuja com
mlssio a lolha deixou de citar. 
ｓｯｲｰｲ･ｨ･ｮ､ｬ､ｯｾ＠ com semelhante 
reclamação ficaram todüs o srs. 

da dlrectoria, por nada 
com tal omissão o 

te, ' sim o redactor 
quem devia ser dirigi' 

ｾｾｾｾｾｾｾ ｾｉｨｮ､ｯｵ＠ respon 
o quaes os tramites 

Lourenço de SI
ｰｯｳｴ ｡･ｾ＠ dis· 

obllca Argenti
v.slta do Exm . 

de Campo, 
ｾ ｟ ＮｉｉｍＬ＠ ...... ＨｉｩｴＧ ｾ ､｡＠ Republica 

do Brazll, 
rido bi-

vfl_1e li •• 1UI!&ts dos p I esi
cbq$das 

De an el Ro-.. 
pondo para IOCIO o ......... H 
tor Pinto da Luz, .,.......IUcO. 
brasilearo, 21 annOll .. Idade,lOI
teilo, residente nesta capltlll. 

De Gracil,ano Manoel da Silva, 
apresentando para so.:iOll. leio 
Pedro Cid:lde, ＺｊｾＩ＠ anno-, ｾＬ＠
brasileiro, maritimo e residente 
nesta capital e Marra J ulia Fran
co, solteira, 17 annos, brasileira, 
se rviço manual e residente nesta 
capital. 

De Leop Id:> Pereira :\laeha10, 
pn p :lIldo para soci .)s os srs. J oa

uim ;'1 ariano Fernandes, casado, 
mantlmo, brasileiro, 27 annos de 
idade e reSidente no ta capital e 
Flancisco José E plndola, ｦｯｧｵｬ ｾＧ＠

ta, s ol teiro, 26 I nno 
bm;!lei ro e lesldente 

De J ono MCIO 
queira . propondo 
sras. Ignacla A 

abino, cru.ada, 
de, se i \ IÇO ｲｬＢｭＬﾷｾｴ［ｦＧＧＧ＠

residente nesta .. "",.'" 
Boiteux, 5 Iteira , r , 

Estatutos, visto achlll-se ｣ｯｭｰ ｬ･Ｍｉ ﾷ ｾＧｏｉｴｏＮ＠

tamente cego e falto de recursos. 

ann05 de idaJe, selviço domestico 
e rt: idente nesta capital; Franci . 
co Gel mano de :\Iiranda, casado, 
typographo, '27 annos de idade, 
brAsileiro e residente nesta capiO SI'. preSiden te diz que junto ao 

officiü o supplicante a:-:nexou o al
testado mediCO que comprova a 
sua mOlestia, e, por ter ainc1a o 
referido tiocio satisfeito ás exigen
das cl)ntidas nos paragraphos 1° e 
20 do citado artigo 29, autorisou 
ao sr. thesoureiro o pagamento do 
referido beneficio a que tem direi
to squelle socio. O a:to do SI'. 

ｰｲ･ ｾ ｩ､･ｮｴ･＠ foi approvado. 
Do r. l o secretario dn • Associa

ção B. e R. dos Empregados no 
Commercio., communicando a 
posse da nova directoria realisada 
em 18 dejnneiro p. p. e pedindo 
para manlermos a meimas rela
rões de cordialidade que mantive 
mo com a sua digna antecesso
ra. l\lnndou- e agradecer, promet
tendo se a nos a solidariedade com 
a referida Associação. 

Do r. 10 secretario da .S. B. 
União Operaria. de Santos, com
municando como ficára composta 
a sua nova directoris. ｾｉ｡ｮ､ｯｵ＠ se 
archivar e agradecer a communi
cação. 

Do sr. José Epiphari' Carpes, 
presidente da .S. União dos La
borauores., reclamando do sr. pre· 
sidente da .Liga Ope.aria. uma 
ｯｭ ｩｾ ｳ￣ｯ＠ do jornal R epublica n. 
63, quando nc. ticio'j a po se da 

vessamo.. , 
(R!ta, 11"., aI-o no 

m tal: J oão Gustenhofen, solteiro. 
drasileiro, ferreiro, ; annos d.! 
idade e residente ne ta capital ; 
Manoel Joaquim de Carvalho, sa
pateiro, portuguez naturalisado, 
ｾｏ＠ ｡ｮｮｯｾ＠ de idade e residente nes
til capital; Ezeo]uiel Maia, 22 an
nos de idade, alfaiate, solteiro, 
brasileiro e residente nesta capi
tal. 

liQ '. üS. A mesa 
ｾ｟ＢＬ｡ｲ＠ o que pedia 

Josê 1\1 Espirito anto, em 
vista do parecer dado pelo sr. the
soureiro, declarando que ･ｳｳｾ＠ 50-
cio tendo deixado de contrtbuir 
com as suas mensalidades desde 
janeiro de 1900 a fevereiro de 1901 
e só na presente data lembrou-se 
de officiar a directoria pedind 'l 
isenção das suns faltas, talvez por 
ter conhecimento que a directoria 
pretende reunir·se em sessão ex
traordi naria para exclusã" de so
cios em atrazo. Sendo lem brado 
pelo sr. presidente, marcar-se um 
praso a tod os os Sri . socios que se 
acham em debito com li sociedade 
a virem saldar as suas mensalida
des. sob pena de executar-se com 
todo o rigor as penas do art. 23 
dos Estatutos. _-\ mesa unanime 
manifestou-se favoravel ao parecer 
do sr. presidente. 

O sr. 20 secretario propoz que 
o dia marcado para a reft:rida re
união da directoria deveria ser no 
primeiro domingo de março. Pos
to a votos pelo sr. presidente, 8 
mesa approyou. 

De Rodolpho de Senna Mello , 
propondo para socio o cidadão !l
defonso da Silva Dutra, 23 anno 
de idade, solteiro, brasileiro, ty
pographo e residente ne ta capi
tal. 

De Egydio Noceti, propondo 
para socios os srs.: Germano Ca
zonati, ｭ｡ｲ｣ｾｮ･ｩｲｯＬ＠ 18 annos de 
idade, solteiro, brasileiro e resi
dente nesta capital; Carolina Sch
naider, 45 annos de idade, viuva, 
brl\3ileira, serviço domestico e re
sidente nesta capital. 

Todas as propostas acima des
criptas e legalisadas pela commis
são de syndicancia foram unani
memente approvadas pela mesa. 

Pelo socio Clementino Fausto 
Barcellos de Britto, foi aprtsenta
do para socio o cidadãn Antonio 
Felix da Sil\'a, C'lm 22 annos de 
idade, ｣｡ ｾ ｡＠ ｾＨＱＬ＠ carpinteiro, brasi-
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O P ERARia 

leiro f' re idente ne ta ｣｡ｲｬｴ ｾＱＮ＠ o· 
bre esta propo ta houvd larga diS 
cussão entre o SI', 20 secretario e 
os demais membro da directoria, 
mamfestando-se aqudle, contra
rio á proposta, sendo \'encido na 
di cussão, posts a votos foi aceita 
por 7 \'otos ; votando contra o sr, 
:!o ecretario e Raul do Pa 50S 
procurador, 

\ 'ejamo em que consistiu o ,'i
cio de Adão c Eu\, 

Não é trabalhar investigar as 
caUllll e os etreito ? o AIlIlIVERSARIO DA LlIA 

'io foi na falta de conformida 
de com o necessario e no insaeia· 

Sim! O trabalho e:-.i,tiu antes 
do peccado original: 

Se ndo- nos impossi\'el descre. 
vermos minuciosamente a n 
se sio solemne de l° do corrente 
mez, pedimos vcnia para trlnscre_ 
vermos as honrosas noticias dO 
nossos prezados ｣ｯｬｬ･ｧ｡ｾＺ＠ O DI .. 

,el Je,ejo do superOu ) ) • 
O nos os primeiros ｲｾ･＠ nao 

tinham tan tas arvores ti sua dis 
pos ição? 

A pena só consiste na aIO bição 
e no orgulho, o factores dOb guer· 
ras, das re,'oluções e da anarchia ! 

Deixou de ser aceita u ma pro· 
posta do sr, E,meraldo Felix Car
doso, em que aplesentava para 
ｾｯ｣￭ｯ＠ o cidadão ｒ ｯｬ､ｩｩＬｾ＠ da F onse· 
ca Po,'oa ,por ,ir t_1 prupo ta 
mal redigida, endo e a propo ta 
combatida pelo socio procurador 
!\fanoel Corrêa e defendida energi· 
camente pelo SI', ｾｯ＠ CCletario, fi 
cou deliberado pela maio I ia da 
mes \'oltar a referida ｲｲｬｯｰｯｾｴｬｬ＠ ao 
proponente pala fornecer á dire 
ctoria melhores esclareCimento, 
sobre o cidadão pr('lp"sto, 

Nilo era ua,e o t labJ.lho de es· 
colherem !I quantidade e a quali
dade do fructo que lhes fos e bas , 
tante ? 

A, p, 

- ._-
-8ERNAROIIO ｖａｒＢＬｬｪ ｾ＠

Deixaram OIAis de erem aceito 
rala _ocios, p,lr não ,irem I-em do· 
｣ｵｭ･ｾｴｬｬ､｡ｳ＠ as pr, posta', o srs 
ｔｲｾｪ｡ｮｯ＠ Francisco da Ih'a. ｾｉ ｡Ｇ＠

na Francisca da 1I,'a e Chnsto· 
\ ão Colombo. 'unes !'H'e , pl'l 
postas estas do "." Leoro:do 
Pereira 1\lachad,', Egydio ｾ Ｈ｜｣･ｬｩ＠ e 
J ,1ão !\Iarcoh no !\ h ·e' 

Em adia ntada h l' ''1 da n(\ite, 
não haver.do mal nadi\ a tralar· 

pre !denle deu 1"'1 el1cer, 
o, 

o TRABAlHO 
Tenho quebrado a caheç., em 

procura de um assumrto '1ue não 
tI aga desg'J tos a mim ne:n rre 
juizo ã Lig((, 

DepOIS de mUltc1 tral',llhar che. 
guei a de cobrir ｱｵｾ＠ o tlol-alho ｾ＠
o melhor a. umrto p r o 0p<'ra 
rio,orgão de uma ｡ＢｾＮ＠ clação 
homen ào Irdb'lh(\, 

O trabalh) não t! ullla 
diZ o \'isconde de 'a<t ilh", 

O t,abalho o! a \'Ida-diZ 
Hu o, 

O trabalho.! U'll the" ur'.l 
Lafvntame, 

Ei aqui tle, cllrilulos r.l .a (, 
n'eu humilde opu-culo, 

CAPIT 'LO I 
O trabalho não t! uma renn, 
O ｉｲ｡ｬｊｾｬｨｯ＠ em SI sú roJerá ｾ･ｲ＠

un:8 pena para o ｰｲ･ｾＧｈＧ［ｯｳＧＩＺ＠ mas, 
ｮ･ｾｴ･＠ ca o, é li pregulç'l. e nã.) o 
trabalho, que con IItue 11 pena, 

Quem não é preguiço. o ｾｏｊ＠ en
contra rrazel' no trabalho, 

Canta o lavrador qloando <e, 
meia, ou qllando m'1nJa; c1nta o 
pa, tor quando guard, () reb 1 nho; 
canta o pedleiro quanJo cimenta 
a muralha; canta o pintor quando 
mo,'e o pince'; canta o Al'alale 
quand') rumoreja a r.lnchina; can, 
Llm os carregado I es de m,)\'eis 
lluando mantêm o equilibrio; ｣ｾｮＮ＠
ta o marinheiro qu .. ndo singra a 
a nau, 

O ｣ｾｳｴｬｧｯ＠ de AdãõT E"a tJut ra 
c usa não é do que e, sa mesma 
falta de c nfol'midade com o ne
cessario e o in aciavel desejo do 
superOuo; a s im como a pena de 
Lueifer não é mais do que o orgu· 
lho, que lhe arrancou estas pala
,'ras: « erei emelhante ac Altis· 
simo • 

Bastante ｣ｯｮｴｲ｡ｬＧｬ｡､ ｯ ｾ＠ ficámos 
com umac..'\rta do nosso tão dis
tincto qU'lo modésto collaborndor 
que. por mo tivo de mOlestia, sus ' 
ｰ ｾｮ､ＧＡ＠ a \'alio a COAdjuvação, Fa
zemos \'oto pelo r6stabeleclmen, 
t() d o nosso amig,>, ja para tran
q!..lilildade de ｾｵ｡＠ E:,ma, falmlia e 
de SGlI amig"s. já para utilidade 
do Operario, que não pode pres, 
cindir do seUb \aliosos ･ｬＧｬｩｾｯｳＬ＠

Adão e E\'a dis ｾ＠
do do fru:to d ... 
cia do ｢ｾｭ＠
sal-endo t. 

EIS ahi 
primeiros pa 
gado aos seu ' 

O homem diz, 
:iuperficle da terr .. U 

" omen, 

o intenor do globo t .,rr ..... """" 

me ati f.!z o que >'e 
aos ｯｬｨｬＧｾＺ＠ '1uero arra 
nhos, quero mudar o 
rllS e ＮＱＱﾷｾ＠ 013rc!::.-o: qu trn 
ｊｾＱＺ＾｡ｊｸｯ＠ ､Ｇ｡ＮＡｵｾＬ＠ que. o es_ . 
ｾ･Ｇ＠ ,: quelO rer;,)lrel os eSi 
rnfindrs: que . l ctJmrrt!hen 
tudo' 

t: depol< de tantos 
der. I' d:! tao a .. fadiga .. 
diZ, :'\ão hll s:le 
u '1ue é a ele,t ... ; 
luz,oque LI 
:'\ã., ' 'I 

r' 11 ô!'lral; com uma 
gua ra'·a mlhgar a sêde: 

m r ,uc" de foJ/{o rara se 
ｵｾ｣･ ｲ＠ e prer,!l sr I'S alimentos: 
ｾｉ｡ Ｎ＠ " homem quer ar de mais. 

ｾｵ･ｲ＠ ngun de ｬｉＱ｡ｩｾＬ＠ ｱｵｾｲ＠ fl'go de 
011"; por i"o, encontra temres , 
I Ides dilUI lOs e m:enjlO, I 

:\iiJ ｾ＠ O tr,lb .. lho náo é uma 
pena! 

O tra1:>alho existiu com o pri. 
m,,"o le'plral d) P im!iro ho
me" I 

).' ão é L abalhar ligar Idéas, 
jUizos e racioelllios : 

:\áo é trabalhar p,ocurar o fru . 
cto mais con\'enlen te para 11 ali. 
mentação : 

Não é trabalh ,lr contemrlar es 
sas myriade de lamplldarios ren 
dentes da ab'lba<!a ｣ｾｬ･ｳｴ＠ ｾ＠ ? 

Não é trAbalhar con templar as 
azuladas cordilheiras, as \erde
ja,lIe campinn<, a immensldões 
d s mares? 

S ení de la,lIma r que quando se 
Augmenta o numero de assignan
! s do Operario, e a' I'IISSO que 

ebemos pro\'as de symrathlA, 
,ã" rareando ｡ｵｸｬｩｩｾｲ･＠ do ,'a' 

ｾｬＮ＠ Bern,rdin) Varella' 

cart ': 

cidadão Egydlo N ｯ｣ｾＬ＠
CÚO OCIO e :l'n lgo.

ultimamente aggra 
chmnlco, Incom, 

'. ". o que tem'me 
, eeido na e,tnçlu cal · 

, uando o c'\lor ｳｾ＠ to, na 
1I1tenb', lej ú,me forçadoJ a 
der a fraca c'lllnb.>I<;'11l com 

),SI) com IIC Ｇｾｉ＠ t>al, fei to 
mente cinc) mez;:i, t . 
rl'lJo, ｲ ＬＬｾｴｯ＠ que de mú, 

Ｌｾ＠ .npleto. para a t'ubilcaçiio 
Uper"I'il. sob I·OSS.l d,gna dl 

recção, pubiJcaçiio e .. aque come. 
çou em I j e não em I" d" setem
bro ultimo. como iI no n>" I bem 
elab 11"ldo e Imrortante re11010110, 
pUbli.;, do n) predito · hehdoma. 
dario., nluís de rubiJc'çilo -quln. 
zena l -, decl1,adn n' alto -Ia P,I _ 
melra pagina . 

Rellrando·me. pois. temp(\ra ria, 
menle e com bastante ｰｾｺ｡ｲＮ＠ do 
gremlO da illustladaledacção d'e,. 
se orgam, faltaria a um Impres
clnd :\'el de\er, SI 11'10 aprcweltasse 
a opportunldade paa agraJeeer, a 
I'ÓS eao illustres ca\alhelrcl., em 
cuja cllmranhla h\'e a honr'l de 
a:har - me d'esde o seu iOlCln, a s 
｡ｴｴ･ｮｾｳ＠ que me hão prodlgall
s ,ld" e a vós, especinlmente, o 
topicos em que, n) vosso alludl
do e pl i'l1oroso relatono, ,'OS re
ft!ristes AO meu ob curo nome. at . 
tnbuindo,me a té ' 3abedol ia ., cou
sa rara e preo:bsa , que muito de 
õejo e ｡ｰｲｾ｣ＺｯＬ＠ ma que e.,tou mui
tis Imo ｉ ｬＩ ｮ ｧ ｾ＠ e sem a mll1ima es 
ｰｾｲ｡ｮ｡＠ de possuir, 

Rep"fJlica, Muca"til, S"I .••• 
ricallo, O Co",,,,era'o e O Estllllo. 
A todos ag radecemos cordialmente 
a gentileza, 

«LIGA OI'ERAUIA, -Imponente, 
enthusiastica foi a festa solellllll 
da benemerita associação IA. 
Operaria Beneficellte, que teve 
por fi m dar posse á sua nO\'a di. 
rectoria e inaugural' o edillcio dl 
sua fundação e exis tencia, 

H onrados com um convite plra 
assisti rmos n essa festa dos traba
lhadoles, dos obreiros do progres. 
so, hoje mais que nllnca indepen. 
dentes, nivelando-se, na escala so. 
eial ás classes outr'orn privi legia_ 
das, associamo -nos de coraçiío ao 
seu justo regosijo e fazemos ar
､･ｮ ｴ ･ｾ＠ \'otos ｰｾｬｮ＠ prcsperidade ､ｾ＠
t'lo hUmaOlt31111 assoCIAÇlio, 

1'\0 di .1 I" do corren te, cerca ､ｾ＠
'l hora' da nvite, r"unidos muito, 
'iodos e oCla" fui abe rta a sossãtl 
lendo o rresldente, Egydio ｾｯ｣･＠
ti. o relatorio CIICUnls tanclado, ex, 
igido pelos estatutos e demo n-tr., 
ti\'o das condlçi,es finan ceiras da 
｡ｳｳｯｾｩ ｲＮ｛ＨｯＬ＠ fazend,) e'Tl seguida () 
<i ｢ｾｵ＠ r:tl l o 20 orador, sr. José B01-
teu", no impedimento do Jo, SI. 

Lyd lo Barbosa , 
Cllngra'ulnnd,)-,e com os pw

g,e-so, d1 LIga Operada, fall .. u 
o ｾｲＬ＠ Jacllltho SlInas, a pó oqual 
o IIlustrado SI'. dI', H enrique VaI
g ,h rruferio um brilhonte discu" 
' I), illlell'l'mrldo por vezes com o 
applau os d oJs ouvintes, sendo o 
ｳｹｬｬｬｲｾｴｨｬ｣ｯ＠ omolor coberto de pal· 
mas a.> terminal-n, 

ｄｉｉ ﾷ･ｲｾｯｾ＠ ｯｲ｡､ｯｲ･ｾ＠ ainda se fize' 
ram om'll, un'> com) rep lesantan' 
te s da imp, en a e de o utras &lo' 

ｳｯ｣ｩ｡ｾｳＬ＠ out ros cromo represen
tantes de ｬｉｵｴｯｲｩ､｡､ｾｳＬ＠ salientan
､ＬＬＭｳｾ＠ os 51'S, Edmundo Schut,l . 
pelo S III" lmcricallO ; Heitor Lu" 
pela.s, B, e R,rlo Elllpreg,atlosllO 
COIII 'lIcrci06 coronel Emilio WWII 
em nome :!o SI', dI', Governador. 

Ence:'rada a se<silO, a direclOda 
convidou as exmas, assoeiadu, 
s )c lados e convidados a um 
d'agua, durante o qual fo .... 
cados brindes enthu.illflliAll. 
ｬｾ｡＠ Operaria, ás 50. diI.iII 

actual e anteriore , ao 
､｡､ｯｲ･ｾＬ＠ iniciando 
em nome d'O Dia, 

Coutmho, ｓＺ［ｾＺｩￕＺ［ｾＺｾｾ＠Ernesto Viegas, 
bral, dr, Thiago da 
ronel Emllio Blum, 
\'es, Jacintho Slmu, 
lho, Ｎｉｲ･ｾｳ＠ Euclld 
cia , elto e ou tlOl 
nlo no. occom. 

A festa., que rot O ･｡ｾｴｩｧｯ＠ do vicio é o proprio 
,·ic:o-diz Bocage, 

'iio é trabalhar procurar com 
p ehender a harmonia da nature!a? 

Desejando ·vos inalte ravel sau
de e pro peridade, assigno-me 
vo 50 consocio, amigo e criado, 
Ber/lardillO Varella , 

7-2-19()I,. la banda dei ｴｾＺ］Ｚ＠
Segurançll, tt 
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• 
Agrad o qut ｾｵＮｮｯ＠ numea"O, ＭＺ］ｾ＠

fomos honrados, e fazemo arde.- tai de bOINJIU/6' ｾｉｉｉｉｉｉＧＮ＠ i'Ii 
tes votos pela pro pelid"de da hu
manitaria ASlOCillc,iI . • 

(D'O Dia) 

.LIG.' OI'f.RARIA.-Realisou· e 
ante-hontem, ás i l i:! hora da 
tarde, c.'m avultadn ｾＮＩｮｃｕｲｬ･ｮｃｬ｡＠
conculTencia ,1e ･ｸｭＮ｜ｾＮ＠ oeta ,..o
cios e con "idados, a ｳ･ｳｾｩ￭ｯ＠ solem
ne para posse da directoria ulti
mamente eleita e inauglllação da 
nova séde .ocia!. 

COlldUZldo por numerOSO grupo 
àe socios o ･ｾｴ｡ｮｊ｡ｲｬ･＠ da LigA 
para o edlficio, a cuja inauguraçill) 
ｾ･＠ proctdin, n'nma ｳｯＺ｣ｭｮｩ､ｵ｜Ｇｾ･＠

lno a!tamente ･ｸｰｬ･ｳｾｩｾ｡Ｌ＠ I.sm l1iU 

a presidencia o . r . Egrdl.l ECoe.! t!. 
que leu um bem elaborado re: •. to-
110 dd ua digna e ze lo.>sa aun1l' 
ｮ ｬｾｴｲ｢￣ｯＬ＠ conesp. ndenteao anno 
de 1900-!90I, 

Em seguld.!, (O I cmpo;s1da a 
rova directo lla, tocando a banJü 
do Corpo de Segulnnça o bel lo 
hymno da benemerita ｾｯ｣ｩｾ､Ｌ､･Ｌ＠

Sub tituindo o 10 orador. s r . 
Lydio Bnrbos', occupou a tnbJ
nft, proferindo o discur50 officlfil, 
o 20 orador nosso chefe de I edll
cção deputado .' )sé Boite .IX, 

OccJpando n seguida, a t li-
bu,a os HS, .inth o Simas, Dr . 
HenriquJ V ,a, qU! fOi I11U to.> 
applaudi '0 n peroração d-;:.,' ..• .ll.!<1 
doquen" a e til 
Hlum fOles! 
ｉＧｨ｡ｲｾ＠ enJio q 
. entllO agoas d 
Ile nd iepar as tre\ 
,lregadJontou, no h( 
:-' chutill rastro de I 
I' orto )r traz de u 
110 e 
ｈＩ｛Ｇｭ Ｇｾ Ｌｧ ･ｬ ｭＬ＠ o anjo 

ｾ＠
c: 
::! 
ｾ＠
o 
o 

nad ur: 
repre· 
dação 
, Em
Jgard 
J de 
'rica
lante 

ommercio, a 
le 10 o.uol\O 

ｾ＠ 8S ､｡｣ｦｴｗ､ＢｾＱｴＮｊＧＸ［＠
A"tericallo, O Dia, 
Rl'p"hlim. 

Felicitando a ｢･ｮ･ｭ･ｾｬｴ｡＠ Liga 
Operana, a Rej>ubJie. compartilha 
da jUsta sati . fa.,:iío que eUa sente 
! faz \otos pela sua sempre cI'es 
;.nte pr,"peddade .• 

(1)0 RepI/IoIÜ'fI) 

.. nwtre. 
ｾ＠ .. do) ./àpublica, 

EsltMIo, O Ditl, SIU·AMerlCallo e 
O Me,e_tll. ftzeram ｳｾ＠ represen
tar na ｢ｲｩｬｨ｡ｮｴｾ＠ festa di b.memeri· 
La Li&a. 

:\ ban 

ｦｩｉｾｩｬｬｬｪｩＢＧ｟ＧｃｲＧｦＱ＠ d o a h,) n
dlHin 

utrAs tantas 
• .-ou,,]S e POSS" b! 

. 1.1 (. , OI'ER"I!I\ . -No dia lo dO 
co .. ,ente, ás 7 1'2 horas dj noite, 
ｲ･｡ｬｬｾｯｬｬＭｳＢ＠ 1\0.> princlpalalão do 
nr,\'o e bello edlliclO da ｳｹ ｭｰｾｴｨｩﾭ

ca Liga Operaria a sci bã,) 5 )Ie
mne em que esta humonitoria :;0-
ciejade festejanjo o 10 ' anniver 
ｾ｡ｲｬＰ＠ de s ua fUl\daç'to, tambem 
\'a p ,,,e a nol':\ dlle;toria que Ａ･ｾＺ］ｾ＠
de g!lir ｾ ｳ＠ se I' ､･ ｳｬｩｮｯｾＬ＠ 1)1) n· 
no ｾ ｯ ｣＠ ai d" 190 I a I lJO:!. 

e felIzes, mar
imp .>rtante ａｾﾭ

a g r,tnJio-:\ do 

o discurso (lffidal f91 
ｰ ｾｬｯ＠ nosso colleria de Impren 
105é Boi teux, deputaJo ｦ･､ｾｲＮ＠ 1 

ｏｾＺｬｉｰ｡ｬ＠ am maIs a t ri bl n 
ｾ ｲ ｾＮ＠ JaCllllho "ecilio da Si I ｾｉﾭ

ｭｯｾＬ＠ saudando a Li"a; DI'. e ! 
rique de Al meida Valga, ､ｩｾｴｬｏＨ［＠ , 

Ｂ ＮｩＣｾＢ＠ Operaria! . 

( lrO .1fp/'calllll 

10SIlS '-_..J ca \'a 
a musil:'R 0.>. r. ' advogad ,) ca:hannense, que pro-

ｾ ［Ｂ ｾ＠ ___ ＢｉｉｉｉＨｾ＠ nunciou lima eloquente e' histori , 
, scolhidas Q. 

ｾＭＮＮＮＮＮＮＮＬＮＢ＠ s endo calor,'sumente ap-
Levhntada o ｳ･ｳｾ￣ｵ＠ serviram-se r estre;litosas salvas ｾＺＮＺＺ］ｾＮ＠

ús e,xmas. senhoras, ｾ＠ Ｇｮｾ ｩ､｡､ ｯｳ＠ e de pnlm nel Emilio Blum. de, no a: 
,OCIOS, em profusa mesa doces e em nome do Governa- te decora· lo 
delicada bebidas . ' I 

Ergueram-se enthusifsticas sau . dor: phnrmace . uz, retratos de qu 
d - . pela . /ss.?ciaçflo B , e Em· sociedade. 

açoes a Liga Operana e aos seus pregados 110 Commercio: O salão principal, m do m 
d!rectores e socios os srs. Araujo Schutel, em nome do Gremio desta Capital, re ri'u a 
Cou tmh o, CJronel Emilio Blum cho, de Porto Alegre; 10ão Vc:llo- 'lanhoras e cHvalheu 
DI'. Thiago da Fonseca, ｮｬｦ･ｲｾｾ＠ 50 Leal, joven estudante que, pal- O sr. Egy,n .. Nuceti, ｬｾ ｡ｬＱＡｬａ＠
Euclides de Castro, Ernesto Vié- pitante de alegria, tambem s5udou vel presidente da L.ga, ＢＧｾｾｵｭｬｮ､ｯ＠
ｧ｡ｾ＠ pelo Club I :! de Agosto; 10a- a benemerita Liga Operaria. a cadeIra que ｉｨｾ＠ competlli •• -.,40 
CJ..ulm Galcia, dos Empregad .ls"no Encerraja a ＵｾｳｩｯＮ＠ lauta me!lll á direita o .- orador, ｮＬＩｾｳＨＩ＠ aml
COOlmercio; ｏｾｴｉ｜ｖｉｏ＠ Cnbral rela ､ｾ＠ do.:es e ､｣ｬｩ｣ｩｯｾ｡ｳ＠ bebidas, foi gosr. LyJio Barboza, e á esquer
b,!nda musical A'I/or d Arte. servida a()s srs. c,.m'idajos e 50- da o 2., deputado feJelal, sr. José 

A.,g.adecendo todas ･ｳｾ｡ｳ＠ &1111- cios. Boiteux, abri o a sessão, lendo 
daçoes, orou o noss) c Jllega e 2° N'cssa occasil<" nova sauda. minucioso lelatorio de sua pro-
orador 10sé Boiteux, que levan- L nA. 'st .... ·t&o cor.-espondente 
t "'les foram levantadas á mil ..,,.' gressl a .,-, '. , ' 
ou o b, inde de honl'a a I E:.stado T- j' • de 1900 a 1901 

rar,·• pelos SIS. Jos6 de rau o ao ann l SOCIa , de Santa Catharina. ' . ossad!t a Coullnho, coronel Emitio Blum, depois do que .01 emp . - Dr "'Thl. da F(\nseca, deputado nova d Netoria ao som do hym
• Boltellx. deres do ClJI'pO de no da sociedade, que todos ou-

ｴｾｬｉＧｉｬｲ｡ＬＮ＠ Eucllda de C.tro, Er- viram de pé. 
Club Do.'. Ao sr. José Boiteux coub= pro-

ｾ
ｅﾪＡｾｾｩﾧｲｾｾｉＡｾｾｊｲｾＬｵＬｭ＠ Gareia em nome nllnciar o diacurílO ornei", por· .,,,,,,6liii0& • quanto o eatad,) ､ｾ＠ saude do ." 

Octavio Cabral. Gr*l,)r Mo permlltla. . 
d Aru, • Doida a ｰ｡ｉ｡ｾ＠ ｾｯ＠ sr. Jacantbo 

em nome do 11, c I' I. Sim a., aaud.>u a LIga, 

flllrant;a- ｴｯ｣｡］Ｚｶｾ｡ﾷ＠ ｾＺｊ［Ｍ］Ｚ＠
ｨ｡ｲｬｄｏｬｬｾ＠ • 

Llut& me .. d, ftnoe 
c ]lI"das bebi"u foi dia 
eXMIIS. senhoru • ｾｬｨ･ｩｬＧｏｬＬｴｲｯﾭ
cand ... ·se n'essa occuiio muito. 
brinde. 

R.!pre entnrão-se as .. guint. 
ocieJaJes : Club 12 de Agosto, 

16 de .-\ briJ, Caixa Beneficente dos 
Empregados no commeroio, Cen· 
tiO Catharinense da Capllal Fede
la l, G.emlo I. e B. dos Emprega
dos no Commerclo, A. B. R. dos 
Empregados do ommerclO, Fra
tellanza II aliana, União dos La
bowdorc:s, S. ｾＱＮ＠ Amor a Arte, G . 
L> Cruz e Souza. 

'onf')1 me ､ｩｳｳｾｭｯｳＬ＠ o nosso a· 
mlgo CantlQIO Aheó representou a 
esta redacç'io. agradecendo ao rc:
tirar-se o convite c.)m que fom o!> 
homad s. 

Os noss< ｾ＠ collegas da I m prensa 
local tamb!111 ｾ･＠ fizeram represen
tar, sendo fi Nepublicrl, pelo seu 
redact· r ch.f" sr. lesá Arthur Boi· 
teux. O Dia. pelo sr. Araujo Cou
linho, IIl ,Americallo, pelos S I'S • 

EdJMd 'ch utel e A sis Costa, 
ｾ･ｵ＠ pruprietario e .V l'rcanlil, pe
lo nr·ss'.) amigo sr, Luiz Carvalho. 

O CO I P') de segurança fez-se re
pre.en tar pelo sr. E . de Cast ro, 
alferes do corpo. 

Entre enthusiasmo e alegria ter
minou a Liga Operariu sua fe til a 
meia noite, deixando em todos o., 
assistentes grAta impressão. 

Não é demais patentearmos o 
os que f.zp.mos pela ｰｲｯｾｰ･ｲｩ､｡Ｎ＠

""· ,.e,," associaç'o que faz ､ｾ＠

eu apanaglo, marchando 
｟ＬＬｾＬＢＬｵｲ｡､｡ｭ･ｮ ｴ･＠ em busca de 

(Continúa) 

material e morll. 
(0'0 Estado) 

__ ｾＭ･ｾｾｾｾ］Ｍ Ｍ

CORRESPONDENCII 
DI> limo. Sr. Vlce-Consml 

Br:tanic 'esta capital, teve 
ｲ･､｡ｾ￣ｯ＠ do ,a,io a ｮｮＬＢｲｊ ｾ Ｎ＠

de receber um 
de 12do mez 
municando-lhe o 
de S. M. a Rainha Victoria, 
lnglat'!rra. 

Retribu'ndo devidamente ás 
expressões de S. S., consip· 

no predito oftiaio, cumpre
nos agradwcer a sua delicadeza, 
apresentando ao Sr. e..con
sul os nOlllOs votos do sincero 
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OPERARIO 

pesar pelo passame 1to da "c- gosausente ,na pessoas dos 
neranda Princeza, que, conta- digno vice-pre idente e lo 
va apenas 18 annos de idade procurador eleitos. 
na data em que 8' umio o e. -
crcicio de seu magestatico5 
direitos, durando o seu glorio
SO re:nado não meno de 64 an
nos, e só tenninando juntamen
te com a vida da Augu ta 0-

herana. 

LI GA OPERAR IA 
Rea1i ar·SI·ha a ::!.t do corrente. 

no ali 10 da Liga Operaria . oba· 
z.'r em beneficio da me ma bene· 
merita sociedade, cuj el ｜ｉｾｯ Ｇ＠

eus aSSOCiados ão indi . ;uti· 
\'elmente impvrtantes. 

Com data de 19 do mez pas- Cer.: da, como está, da sympa-
,'ado, e ob n .79 e 6, dignou- thia publica 1\ di tincta soc'edade. 
se o Sr. lo Secretario do Gre- é ｢ｾｭ＠ de \'êr que será uma bella 
mio I B d E P d festa e ' se bazar, cujo producto \'ae 

. e . ?s . !n. rega os reforçar o fundo 0011\1 que tanto 
110 ｃｯＢＢＬＡ･ｾ｣ｷ＠ dirigIr-no de- já tem protegido ao operario em 
h.:ado officlO dando-no conhe- força , que tanto tem amparfldo 
imento de que, no dia 13 fora famílias sem pão, ensomb .. ada pe· 

empossada a directoria ､Ｇｾｱｵ･ｬＭ lo v.!o do lucto, denunciador da 
le Gremio quc t d . morte de um pae que re vaiou pe-

, em e o gerir las bruma, cerradas do tumulo. 
no decur o do corrente anno. 1 Que a ociedade catharinen e 

Gmto no confes ando a e prepare para concorrer a um 
\:' -a gentileza, d ejamo á d • . mai bellos certamens que a 
nO"a dircctoria a maior felici- ca ndade inaugUrA. 

Jade na . ua admini tração . 

I·Tu Imente, da . 1 Ocia(ll o 
Belleficellte e Rt'crl'ath'a dos 
Empregados 110 Co lIIlIIl'rcio 

rc.;ebem a cir.:ular dc I I d ) 
mezpa 'ado, curn lIun'ecsn. o 
no q u ,no d ia pre:edent e , ti

"era loaar a po ' .. de '.Ja nova 
admini tração, nll cor,clte 
.mno oc ial . 

C m a atual di.!na Jire..:to· 
na manteremo. as me ma re· 
I.lçõe fraternae: que liga\'am 
nos á ua iIIu. tre antec :ssor t, 
tanto mai q uanto o d ire; tor 
d'csta folha ,'ê, CO'Tl .... ratldlo • <>, 
l:1clu id I o eu nome em uma 
da imp rta ntci commi e 
eleita pe la sympa t hi.:a oc'e-

SOBRE A ME SA 
Temo. sobre a mesa um bilh . te 

pústa l do sr. Ed mond \'an Oler (do 
R o de Janeiro), que n s pede ai· 
gu n exemplareS do no o humll
d., Opr,.,.,.;o, o qual t V" 1\ hO Il .a 
de se. mellc 0'!8d" pel" e,t r. ngei 
ro, a ror de ｣Ｎ ｵｴ ｲ｡ｾ＠ f lha brllZI 
lelra . 

Temu n n.\a ＢＬ ｯｾｲ ･＠ a me : 
Um oftbo d , . r . Ed, Sch u tel , 

epr -' enhn te J o Gr e.,lio Gallrho 
Je Po. t > .-\ egr:; , J 

O ｮｵ ｭ ｾｲｯ＠ I do pe ' lodico O ｾ ｲ ｯＮ＠
Jesta capita l, 

() numero:! d pen vdico. l Te· 
ol/ra tamb!l" ､ ･ＢＬｾ｡＠ capital; 

O, num ·ro. 2 e J do pmodilo O 
, 01, or5a 'Tl da Infan:: ", d " La);u
" " : 

Um \ art I do r. F rancis o Fe l" 
nandes de ｏｬｩ｜ ｾ ｬＮ｡＠ (da Lag..Jn:l), 
que ｭ｡ｮｬｦｾｳｬ｡＠ o de .eju de er In · 
clJido no nu n!ro dos nos os pre · 

o Boletim Eccle iastic drt Dio· 
cese de Cuntyb1. 

A tod(Js agradecemo cordial· 
mente a gentileza, e a tod05 de e· 
jamos muitas pru peridaJe . 

INNI VERSARIO 
Ce,mpleta mais um anno de pre 

ci05a eXlstencia, no d:a ::? I do cor· 
rente, a nos a diMincta cons ' cia 
D. Francisca liaól era , digni ' ma 
e posa do nosso <!on;l'CI\I" amigo 
Feli ppe Tonera. 

Paraben . 

llm endereço offl;; 'nl do r. 
Administ rador do Corr ; 1"", rece· 
beu a ､ｬｲ ｾ ｣ｴｯｲｩ｡＠ dn «Llg I Opera
li a · o aprecio\'el donatÍ\'o de um 
carttIo p slal e um lII elll oralldlllll 
que o governo da Republica Ar 
gentina mand u adoptar para uso 
gratuito na corr p;Jnde ncia dos 
Bra ileiro . entre aquella R:,pu 
bllca e a no n, ､ ＧＭｬｲ｡ｮｴ ｾ＠ a \'Islla do 

r. Dr. Campn,; Salte, ao .. 1. Ge· 

FLORES lU eH 
De i1ludlra-me olorvo mu 

com seu gllrglllhar sat nico, 
mais doces ･ｳｰｾｲ｡ｮＮＧ＠ que ar. 
rn na vidll. 

Sepultel·me no deserto,evitanclJ 
o ru mor social. 

Era por uma dessas tardes, ver
dadeiramente Iimpidas e g 
SRS, tilo naturoes nos paizes tro. 
picRes. 

O astro-rei c.Jova o ultimo raio 
atra\'ez de uma nu\em do roem.. 
As Uras mansinhas liçavam a 
copa do arvoredos, onde 
legião de ave pipilavom em 
co dos costumados abrigos. 

Perto uma fl'nte desJisa 
sonora. 

Exta iei-me ante tno su 
cena dn ｮ｡ｴｵｲ･ｺｾ＠ e a recorda

ções que me pullula\"ão n mlllt., 
emm benerico refrigerio li chaaa. 
ma intensn que me cO:lsumi. o 
peito . 

Exanime, cahi em total Ilth.r
gin . E qURndo me ab, ol"\ ia 
e tado apathic " quando minha 
alma ･ｭ｢｡ｬ｡ｶＬＬＭ ｳ ｾ＠ na rede de um 

II mpre.nos cMdi .l lmente ngra ｾｯｮ ｨｯ＠ ardente, U 1 Anjo me sur· 
decer. gio, mnis formoso ue ｯｾ＠ cheru

neral Roca. 

o CO.JJJJENClO 

bins lá do Empyr , tlnjonJo n • 
tidas rOIl pagens, I Innçou sob. ｾ＠
mim u m punhadl IJe flore, mUI' 
chas. e 

\ 'e lu a l.Jme um n \ ll r en odi· Acordei a< ｵ ｾｴｮ＠ ice n ｾｩｳ￣ｯ＠ suo 
Cl). ｾｲｧ｡ｭ＠ dn As-ooa,Io H. c R . mio- e co mo o 01, -rto de ｮｾ｢ｬｩＭ

rios Emprei:Jados lU COI/Il// I'rr!o. f n qs q U1 11 ｾ＠ U l 1 51 . J'-
E' ber.l ledlgido e con' um optl . 1 Pnupen imn, ,li", do 

O tem o ' OIe5· 
mu progrnmmn p - 11 Jio <r ievora 

" , ｬ Ｇ ｾ＠ praze,res e n O"S &1 O"ida-
.:onuuam( S com effu-Ü" no nr·v" d a"" con'iegwo I r: 1\5 lf as que 

cul.ega O ( ollllllerclU , ､ｴＡｾ Ａｪ｡ｮ ､ ＬＧ ﾷ＠ me clnglÁO e a aI o h rUon' 
ｬｨｾ＠ tuda- as pro ,'. 1' d.lde' . te nllblaJ , u ontO.u : Ode \ z que 

,. fastiO 
escoa ainda p de u a nU' 
\ em. ' 

o \!'eiprc. te Joa quim (; 0-

I11 C de Oli\"cira c Pai\ a 

A gratn m I 1\1\)0 nul-
I '., uen1, o r 

C 11'0) que me Uh ·S e " . o ,OSP .-
I ｩｯｾ Ｌ＠ apparec eSI'I\IZ\ . FA tu 
Tu _. ｾｲ＠ e u de nO\ ｾＧ Ｂ＠ 01)'111,0 

- . .lnc:,. ,.. ' l ｦＧｾＭpara ani mar-me no nau raglO -
( F" 'I 

A \'eldade e ｳｾ ｾＺＭ｜ ･ ｲｊ｡､･＠ iilusões terrenas . 
Ge prendan;;'JI!:le JS Inh:o .; ｾｯ＠ Bem hajns. oh ! dcu!-I.l da Es-
ｴ ｾ ｣･ｲ＠ fi r _ vrü 'l de ｭ･ｬＢｮｾｯ Ｍ pemnça! 
1IC:l'\5.,.., ",aud ddes. Foste a pomba branquinha que 

_ e" livrou minh 'almd do .\raral dI! 
' .-\ rc . Pai\'t\ - I,,,, Oral. . dO res . 

Cumpre-no, igu.lIm ｾｮ ｴ＠ m :n- z Idr . ｡ｾ＠ I gn1n e ; 
C o ' a ·· ｯ ｯ ｢ｳ｣ｱｵ ﾷｯｳｯｯ ｦｦｩ ［ﾷＨＩＬＧｾｵｾＮ＠ O utrl. no ",e ' mo s: ntiJ , •. do Ｇ Ｎ ｾ＠
com d J ta d c :! do mez pa ·, ad ), H. :'Il an .. :'11 ｡ｬ Ｎ ｾ Ｌ＠ t ｉｭ｢ｾｭ＠ dn , .. . ＡＮｾＮ＠ I'ALMYRA ITIBIIÍ 

_u,a; ｾＭＭＭ

ｲ･｣･｢･ｭ ｯｾ＠ d o cid JJão pr.! i- O Ilumeç'l .. ｾ Ｎ［ＭＭＭ perioJico Oh I 

dente da Jcdad" n'u -I" jl ｾ＠ ' rr /I ,., F'l . ｾ＠ • • w c _ 4<"-' ｕｾ＠ nll .. ｮＨ｜ｰｯｬｩｾ［＠
ｰＧｴＧｲｳ･ｶ ｾ ｲｬＱｬＯ｡Ｌ＠ q le n ,)re, _ na ':n crrti' dI) n . " lu trJ con . 
" .lIadc . e'astiào ; Tiju. ｯ｣ｩｯ ｯ ｾｲ＠ J Oio :\lúril DuArte. que 
CJ ,pelo qual d ' - ,v:; !'c i ncil 'ent.l-ncn·e n05 comm u nica hll \er 
d..! que, no ､ ｮ ｩｾ＠ . dnte r ior fora elei- ,Ido n')rneaJo d lre;to,' do -Col e· 
ta d. .... ' g lo Itn: ahy ,o- de à \ p.ofe ｲ｡ｾ＠

. are • ./ na ｱｵｾ＠ te n d c _'r-- ,- as exmt -enhollta Flurenc.a I. e 
'Ir /l.."'p. .. pn:: ;entc anno, c enva. bon ｒ ｾ ｧｬ＠ e :'Ihu ia ,\ ntonieta Du

... s feli;ila;ões p:!la en rad \ d ) a, t > . 

novo seculo. Aind .. ｜･Ｉｊｯｾ＠ obre ti mesa : 
Retri uimo r..:conhccid s ás O, n (mer ｜ｾ＠ 47 e 4 di re\ istA 

o; ud1çõe ; e lhe apre ｾｮ ｴ｡ ＭｮｯＬ＠ ｳｾｭｒｮ ﾷＧ ｴ＠ () Sapu, Je Cu.'t,'hll 
n ｮｵｲｮ･ Ｎｾ ｯ＠ () do Bloll iliu i. ta , 

no '0 parabens pela a certlda I.rg .. m d,) (Iub • Blc.nJ i.l ' , nA La. 
es.;olha de todo o scu d lre- gun1: 
ctores, entre O. quaes vemo , IJs nll'Tle.o' I , :! e :\ do pe rio 
com prazer, dou ｮｯ Ｌｳ ｾ ｳ＠ aml'- dlc O Jlldepel/d IIte, de; P ｾｴｯ＠

Alegre; 
,\. TJ. E:.IJ \\11 :.1 ｃｾｗ｜ Ｇ ａ ｌｈｏ＠

,\ -
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LIGA OPERARIA 
Ｑ ﾷｉｉｉ ｌ Ｎ ｜ ｒｾｉｏＺＮｬｉ ｃ ａ＠ ｏｐｅｒｕｉＮｾ＠

( oll1.'ill' 
Achando· se aberta, d·esl. dIII 

em dian te, a inscripção par. 1l1li 
t ricula das pe ｾｯ｡ｳ＠ que quizenll 
fazer pa rte da banda musical-
Pltilarmolliw Operaria, 510 :; 
vidadas a comparecei em na 
social (rua Altino Correia, n. l'fi 
domi ngo , 24 do corrente. Í5 
ht) ras da manhã. 

São Ig unlmente c ｮｾｩ､ｬｬ､ｏｬ＠
comparecer, para legalisaçlO ｾ＠
respecti vas acções, os sr5. 

; ni tas , no mesmo di. e hora. ｾ＠

I Secretaria da L,ga op.r-
nejicente, em Florianr'polis, 13 
Fevereiro de l <lO!. 

d 
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