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A raça latina 

Sr. redacLOr do ·Clo r;\o". 

• \' ellho pedir o abrigo do ｖＨｊｾｳｯ＠

p"tríotlco J()f",,1 par" um ｰｲｯ ｴ ･ｾｴｯ＠ ju,
ｴｬＢｾｬｭｯ＠ e com o qUid dp\-rm ser soll
d"IIOS todos os da ｮｯｳｾ｡＠ raça. 

O • Dra. , entre o mrlhões de tele 
ｾＡｲＢｭｬＱｬ｡＠ com qllP t'11l:he tiS Sua" co 
IU11111i\ ＧＬｉｬｬ＼Ｌｪｾ＠ para a rmar aO eflelLO, do 
'-lue I'ara outra ｕｾｩｉＮ＠ puhllcou, em sua 
ｴ ＧＬｨｾ ｩｉＨＩ＠ de 1:), o st'gulote, ljue. pela ｾｕｩｬ＠

,,"nUt If' m' nflronla a re 
u 11 1 r-,I' 11' i Il numenl ｾ＠ com q\le costu 
owm dI' vez .. In qUl'lldo ｭｩｭｯｾｦＧ｡ｲＧｬＱｯｳ＠
'h mais cult"" .. I, 3es amigos do 13ril 
sil e das outras repul'licas ｾｵｬＭ｡ｭ･ｮＬ＠
ca 11:1" . 

ｋｳｾ･＠ tclegraIllrna, ljue deve t'rJ0j<lr 
() I, ti110 de "angue mais rno, e o "e 
gUIl, te: 

1\ n ,\ LIA • 
Ｚ ｜ｔｅｾ｛ＨＩｉｾ＠ ISADA 

Rio. 13 
DiZl'm de Homa que o .Gior· 

nalt' ,,·Italla· ('ul1lmt:ntando a VI 
'olta do mmi,tro Bri"nd a ('s"c 
pal/, coo"idera c actual m() 
mento cumo o mal" tI'i ,g co dil 
hlstoria e que s" [orn" mais 
pt ' l1save l :t Ulll<io cada \'t'Z ｉｬｬ｡ｩｾ＠
I' ' rt'll;, .'ntre a h.dia I' o .. l1la
dos paraa s;dvaçiio da raça lati 
na, pUIS é dI' tt'mt'r a escm \'idilo 
perpetua a que seriam submetll
dos 1H'los "ustro'a lemães. 

Em prinwiro logar, a Italia, a va 
k!lk, li cuha, a clvrllsada, a humanl 
turta Italla. não pode tenwr pela ,nl\'il-

ｾｩ｜ｯ＠ da ｲ｡ｾ｡Ｎ＠ por4ue a raç" latina 
nãu corn' Pl·rigo. 

I, m s('gundo ｬｯｾ｡ｲＮ＠ a raça latina 
l't'ldl' t"rpf'r " ･ｾＨＧｦ｡＠ \'id:,o perpetua. 

ptlrqllt' Olqu('IIf's que COIll ella a amea 
(111ll lllln(';t ter<io a gloria de t',Lra\'I
ai-a, apesar de a diLt'rem fraca, dt' 

clId"nte, apodrecida. 
S<io elles m('SI11OS que cOllfessam 

• 

a ｾｬｉ｡＠ alta · kulture., revelando a in 
le nçún que desde longos aonos alimen
tam de 3nnlqll11ar a nossa raça panl 
IllIpl a ntar em terras nossas a escravi , 
dão moral e m;,terial.. 

Mas isso nüo paSS<l de um sonho 
c ujo desperlar está paril b reve por uma 
ｴｮｾｬ･＠ desrllu,ão 

Dt'pOIS, quando se lhes lança em 
ro"to a s ua ､･ｾｬ･｡＠ dade para com os 
povo 4ue os acolhem. negam que taes 
,;ljam ns suas ｡ｭ｢ｩｾ ･ ｳＡ＠

i'iüo! ,.\ raça I"tlna hade mostrar 
que oi,o se ･ｾｲｲ｡ｖｬｳ｡ｭ＠ nações e raças 
como se (abricam t legrdmma e e 
pagam conlerenci" tas ! 

o 
10 TA. C. \THM{1. A 

EntilO a intenção ｯｲｧｵｬｨｯｾ｡ｭｲ＠ te 
balora do, grandes amigos doi hum' i- As declarações pouco delicarlas do 
d;.de c dominar o mund o. ･ｾ｣ｲ｡＠ \' isar O director de (,.ymnaslo relall\'amente ao 
mund o, ｴｲｩｬｬＱｾｬｯｲｭ＼Ｑｦ＠ o mundo em uma fact') occorrido com o digno militar 
SÓ nacIOnalidade! major Pedro Taulois, c de uma mcen-

ｴＮＱ ｾｳ＠ isso toca tanto as raias doate.l admiravel ! 
rrd l ulo, que In rir e mio tremer! Quer o dlrector que o me mo mil-

,,;io! A r<lça latina had e continuar jor m,.tr:cule os seus filhos como ex , 
a ser I1vre, independente e soberana, ternos e ainda vem affirmar que ｩｾＬ＼Ｉ＠

jl1gulando ｰ･ｲｶｎｾ｡ｳ＠ ｩｬｬｴ･ｮ･ｾＡ＠ A ｲ｡ｾ Ｇ｡＠ mesmo já disse ,-'o sr_ Go\'emador tio 
11Il 1-1 h de rreponJ... f ｲｾｬＺ＠ g.!' nd Esta 
como ｾ･ｭ ｰｲ･Ｌ＠ levando de venCida os Internos não, mas porque? 
que qUlzerem :ml ,eel ir as suas llberela' De\'ia o dlrector explicar c1aramen-
de::; I A raça latina hade mllnter iJS suas te o moti\'o porque acceita de uma ma. 
glnriilS passadas enflor,1Il do-as com nem] e de outra não 
ｯｵｴｲ｡ｾ＠ ｭｕｬｴ｡ｾ＠ para honra e socego da :\50 conhecemos de perto o con-
ｨｕｉｬＱｾｮｬ､｡ｲｬｲＮ＠ . tracto Que o Gymnilsio tem com o ｇ ｯｾ＠

!to I Desc<1ncem os fabncantes I verno e quaes as condições entret.\nto 
de telrgramma s : a ｬｴ｡ｬｲｾ＠ e os albaelos qu er nos parecer que ú sr.' director tI(; 
nnda receiam e ｨｾｯ＠ de ,Ir para diante, I Gymnasio não pôde rec usar a matri
como tC'm Ido att; agor,l. mas. ｣ｾｭ＠ a I cuia quer interna quer externa a ne
leald;lde e o e ｉｾｴｮｴｯ＠ de humanldaue de nhum alumno. 
que sempre estao ･ｬ｡Ｇｬｾｬｯ＠ as mais altas SI o Gynmasio é sujeito as leis do 
ｰｲｯ｜Ｇ｡ｾ＠ desde o prinCipiO da g;Jerra, Estado e como tal recebe uma subv!'n
qur nao provocar:lm. m.1S para que 10- çüo, daro está que de\'e aceit<lr alum
r .. m ｰｲｯ｜ＧｾＮ｣｡･ｬｯＡ［ Ｌ＠ ｾＺｉｯ＠ orgulho de con- nos internos ou ex terno ' quer seiam 
qUIsto, pc ,I ｡ｭ｢ｬｾ｡ｯ＠ de domlI110. . . . catholicos. atheus , protestantes ou de 

Como membro da rat;a latma, aquI qualquer elta, ｭｩｮｩｾｴｲ｡ｮ､ｯＭｉｨ･ｳ＠ o en-
fica lavrado o nosso protesto. smo leigo cuja lei attinge a l:niíio t! 

aos ｅ ｾ ｴ｡､ ｯｳ＠F. Al'TO 

---- ｾ＠ ｾ＿ＧＴ＿ＭＳｾＭＭＭＭ

O ra o Ｂｩｬｬｵｾｴｲ｡､ｯＢ＠ lente do G\'m 
na:o.lo ｵｴｯｬＨＩｵＭｾ･＠ com ｾｵ｡＠ .·sa

pil"n('in- "te as !:>ua ... pnntt':lguda,.. 
orelhas !Jplluda:" tão diffe rente:, 
das do=, t'atharinenses e de todu u 

O sr Vida! Ramos. não podia tor
cer as leis da Repub!ica em proveito 
de um estabelecimen to em que o en I
no C puramentl" contrario a ellas. 

O art. 72, § 6'. é bem claro neste 
ponto. 

Tambem o art. lI, no seu Capitulo 
II rliz o I'gll inle : 

I ' I d "E' vedado a União a , sim com ') 
ｬｕｭｾｬＡｉｊＨ＠ a e_ 

Por ter suas orelhas pontf'a- ｡ｯｾ＠ Estarlos estabelecer, suln-encionu 

ｾｵ､｡ＺＭ e coberta. de pello entC;'nde ou I'lllbllraçar o exerl'icio de cultos 
() Ｂｩｬｬｵｾｴｲ｡｣ｴｯＢ＠ profesúr que" bar- rehglOso . ' 
bns. podem xistir n'outra parte -, . 
do corpo dos homens, ｾ･ｭ＠ ser na I SI a ｵ｢｜Ｇ･ｮｾＱ｜ｯ＠ que dá.? Estad 
l"H', IlOr i ... "o explicou OTammati- embar<lça o ｦＧｸ･ｾ｣ｬ｣ｬｯ＠ ｾＨ｡＠ reIJglao catho , " ..., (11Ca no Gvmnaslo, pn\'i1l\tlo de' e mo-
ｾＧＺ､ｮｷｮｴｴＡ＠ fallando, Ｎ｢＼Ｎｬｲ｢｡ｾ＠ bran- do a matricula ele crença ditTerentc" , 
('as na tara! I cumpre ao mesmo Gymnasio rescllldn 
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ｅｘｐｅｄＺｅｾｔｅ＠

P ublicação semaM l 

ASSIG. ATURAS 

· 0 o L H O. Mas, seja esta ou aquellll " 
em ques tão, o que é certo ｾ＠

Estr nosso di"lincto conlracle, cleu novo processo forjado pela 
a 24 dr Feverf'i ro findo, uma ellição es. ｴ ｾＮ ｲｰ ･＠ e mesqu!nha do in!lllCiil 
pecia l, consagraela a da ta r m que foi tl smo, vem. mal !< uma vez provar. 

Capital Trime tre 2 200 ｉｾｲｯｭｵｬｧＢ､｡＠ a nossa ｃｏｉｾＢ ｴ ｩ ｴｵ ｩ ￣ ｯ＠ poli ta dI' sentimento e de C"ntctt'r n 
& mf'stre 4$:)00 lira, ro roma nl til, que nito trt'pida I' o 
Anno 8.;400 E,m bem ridigidos artigos a par de I prega r os meios mill S ｩ ｮ｣ｬｩ ｧ ｮｯｾ＠ "m 

. . ｵ ｾ｡＠ Imprt!ssão cuidadosa, o -Olho. I Sl'lrOS, ｾ･ ｭｰｲ ｲ＠ que pre tr ndl' 
In tenor T nmestre 2$400 veio dar prova. de seu piltriotisll1o r I boa fl! do povo para o hter din 

Semestre 4 - "00 elo seu amor pelas leis do l'"iz, mos· Não me ndmi ro, ｲ＾ｯｩｾＬ＠ de 
Anno 9. 600 ｉｴｾ｡ｮｾｯ＠ ainda que ｵｾ＠ ｭｾｬ･ｳ＠ ,porqlle a l romo este e.nrm t;1o POllCO não 

O CLARÃO é' P"tna ｴ･ｾ＠ passado, nao sao onundos da que ou tros semelhantes aconteçam 
cla de ｒ ･ｶｩｾｴ｡＠ . I< . vdendRdo nba, gen I onstllulÇ'f'O e sim da fillsa inlerprt'ta. da pOr:]ue um clero que qUl'i ma I 

Toda - a ua d a epu Ilca n. 5, ção dos governos. que têm sido os pri. per egue crentes I' incendeia { (' n ....... 

､ ･ｲ･｡､｡ ｡ ￡｣ｾｾ･＿ｯｮ＠ encla t>\'e ser en· ｬＱＱ･ｩｲｯｾ＠ o deturpal·a , eVilllgplicos, não é de extranhar 
ellppe Camarão n, 2 , Commemo ranclo ta mbl'", iI dilta do hem que, toc<ldo pela fomo elo I 

ＺｩＺｏＺｩＺｏＧ［Ｚ［ｾ＠ ｾＢ＠ O:i:õ' faJleClnlento do ,immortal Gutenberg. t,,1. le\:e para o jugo ｩｮ､･｣ｾｮ ｴ ･＠ VI 
.... l' .... .... ｾ＠ -+ ". drdlC'H ｜ｾｭ｡＠ pagina , em homenagem" Ilco e, Immorallssimo da rifa, ｾ＠

ｾ＠ contrato para ｉＧｮｴｾｯ＠ estahrlrcer li Imprl'ns.1 elesta capital, o que de ｮｯｳｾ｡＠ propnos s;mtos prot('c(ores I 
｜ｊｲｾｭ･ｮｴ･＠ a condiçôr em que aceita parti' agr;,decrmo' ｾｭｦｩｭＬ＠ como dizem alguns dt 
a umllOS Um brilvo <lI) -Olho> prlo sell util Egrpia Papal tambem é Chri .. tã .. ｾ＠

. :<\in,da no commentario do art 7? e ?e,?1 elaoorado frabalho envia o -O ｴｾｲｭＢｬｏ＠ o a""ull ' pto, deixando o , 
do, Ja c:tado § 6', em;ontra'"e o . se-: ,lar,IO.. dilação dos senhorf'S rOllla nnphilos. 
gUlnte: ｾ｟Ｎ＠

P"ulo Duarte de Macedo .• 
---Uma santa 

rt 
:Em nnme de principio illgum pó 

､ｾ＠ a autoridadr puhliCa i por ou pro 

hlhlr ｣ｾ･ｮ ｡ ｾ Ｌ＠ ou pratica, reiigio"as . - r i f a da 
. ,Or,l, o dlrector du Gymnasio n,lo 

deixa dI' ser uma autoridade puhlica 

Ql'f<:i\1 ｰｲｾＨＩｆａ｜Ｇ Ａ ｜＠ A 
-- -

ｅｇｲｾｅＩＮ｜＠ ROMA. ' 

,ulJve'l':lonildo (embor" H ' . . Niio ｾ￣ｯＬ＠ como acima ｾｲ＠ \'ê, . 
te) pelo Go\'ernu r ｣ｯﾷｾｾｉｾｾｪｬｬｬｯｾＮｬｭｦＧｮＬ＠ • a co I. ,JS tão tri tes e degradiln .• mtlc lencaes e sim o clero romano 

de d que (linge um e til!:> Ａｰｃｩｭ ｬＧ［ｊｴｾ Ｑ＠ Lemos no ·Puritano.: 

ua fi 'calração, o u ,a SUjeito a tf'S, que mUitas vezes nos entimos ('11 nf" .bonecos e bonecas ' . d 
.!P{"l de , " .. ｪｬｾｲＮＬＮ＠ ｾ＠ ＺＢｾｾｦＧｬｲｲ＠ dlzt'r ｃｪｬｾ･Ｌ＠ derdgonhadOs CjU;II1c)O temos necessid I' ver Imposto ri ［Ｌ｣ｬｯｲ｡･Ｌ［ＭＧｉｾ＠ ｣ｬｬｾｾＩｾ ｾｵ＠ r 
( I mocldalt, e n'o m-n" ｾｲ｜ＢｆＡＩ ＡＧＧＲ＠ Ｚｉｾｏ＠ e r comment.tI'as . tes ･ｾｴ｡ｳ＠ tiaur'\ I'. . _____ ｾ Ｌ＠ ' , I " .' , ., , , (' oun<Ta rem 11 

.- \: .... ｾ＠ J-............... _ .. -1 ... --- ＱＢＢＧＱＱＧ｜ｾＱＱ＠ ' " 
e tilbeleclmento o er.slI1o leigo quI' c o Conveio ando 'ha ol!ls 'com uma t>! n ", ' ｾｔＬＧ￭ｙ［＠ ｾＭ［ＺＮＮ［ＮＮＮｴｾｯＮ｣ｨ｡ｰＨＧＨ｜Ｌ＠
unico admittidu pela leiS ela Repu. nhora membro c\il e2're)a romana, sou f<lzelll passeata prlas ｲｵ ｡ｾ＠ com 
bhca, OI', em multa difficuldadr, de um fa· ｦｩｧｵＡ Ｇ ＧＧｾ＠ que elle nfam ate por 

ão póde, portanto, acceitar alum· rto qlW. dI' certo, ｾ･ｲ￡＠ all1da pa ra mui· o oilhrte , .. ' 
nos condiclOnillment<" alvo SI o con· t'l gpnle de grilnde novidade.,. A rehglao romana tem dlSo;o: 
tracto que t!.'m com u Estado r tabelece Cc,ntou me a referida senhora (r de !-antos. rppolhos. tomates, 
coneliçõe tal' que ohngue o povu a lho ",to com grande indignação). que na não ｾ･ｩ＠ o que 111,1 i . 
zer :-estou ruubado I egrejil denominada Santuilno do Mt>yer, E' u:..a co lI1 ha vari ada. 

l\estt> ｣｡ｾｯＮ＠ cumprI' ao actuill Go· ore, peclivo vlgario havia -rifado uma 
\,prno impedir a continuação de se rou· ｾ｡ｮｴｒ Ｇ＠ (ou ｮｯｾｳ｡＠ senhon), vendenelo 
1>0. mdtemln na cildcla I) dlreclor elu os bllhNes ,\ rilzi'to de quin hento reiS 
Gymnasío '"ntil atharina, ('ada um. e sendo o producto dessa nfa ｜ Ｇｬ｜ｾ｛ｏｓ＠ \ 'RH SE f. 

' I I o amdil nüo e bastante, quI' de tinado ao pmbellezamento ào prt'· 
o faça o !'r. major Tilulol. , chamando sepe para o dia elo Natal, visto Que ele 
a conta o atre'ldo director que ni1S outra fôrma seria impossivel fazel, .. , 
uas explicações -ob o titul o - _ VIL d ... da as precarias condições fi nancel' 
',ALU.'I \IA. - refp re r ｾ＠ digno offi ras em ｱｬｬｾ＠ St: achava a ｬｾ ｭ｡ ｮ､Ｂｲｬ･＠ do 

clill I'mprr tando lhe o epltheto de - agrado Coração ele Mana do Sanlua· 
calumnl<ldor . no do Ml'yrr, 

I u dlrt>ctor do ｇｹｭｮ｡ｾｬｯ＠ na sua As im !<endo, pois, o "virtuoso. 
patria e ､ｬｮｧｬｾ＼･＠ tüo ｯｵｾ｡､ＢｾｬｬＧｮｴ･＠ i1 vigario n;io trepidou em lançilr mão 
um official do EXl'rcito, mU ito ca ro pa. eles. 'e innocente recur 0, ri fando srm 
ｾＢｔｉｾ＠ tam ... nho 1I1. 11lto; porém, não ｭ｡ｬｾ＠ nEm menos uma elas mais bellas, 
｡､ｭｴｲｬｾ ＬＧ＠ u dlrector (lo Gy nasio e t>;. ou, tal"f'z, uma ｾ｡ｳ＠ mais milagro"iI' 
trangelro e como tal púde Fenr o exer ｮｯＡＩｾ＠ senhora eXI!'tcnte naquelle tem· 
.:lto na pe ' oa do dl <;tlllCtO official, póde pio I 
plzar as lei (Ia I<t'pllblira. pórle me mu Confe_soque fiquei devéras impre 
･Ｂ｣｡ｲｲｾｲ＠ á, facp dos Hrazilt>lros ror, ionaelo <;om tão rxquisitc caso, t', por 
ｱｬｬｾ＠ tudo I ,,0 Ih(· € pCI ... I:ti,:", ps<e motiVO, fui á refendil t>2'reja. afim 

ｾＧ＠ jesuita e como till tem o elirt>ito ele venficilr o que ali havia de ｶｾｲ｣ｊ｡､ｲＬ＠
de enxov;i1har a nação e ate mrsmo entretanto, r.iio conseguI realizar 
de nilturahsal·a. esse meu de!<ejo, poi!;, quando cheguei , 

, 10:' e sa a mis ão desses poleIros da a egreja eSlava repleta de elevotos, qUl: 
ml .. ria. na o Cil lão ilssistiam ao padre engu-

)OBELINO. lir pachorrentamente o dt' u"·hustla,,. 
ｾ ＼ＭｲＭｶＮ＼＠ ｾ＠ Creio, porém, que a di ta santa 

Propalando-o.;t' que ,,', 
sr, Govt'rnador do E"taclo, . Ó 
garú o ｯｲ､ｾｮ｡､ｶ＠ do Ir.ez de 
ｺｾｭ｢ｲｯ＠ df' 1914, ｾ ｭ＠ dinhf" 
quI" a imprf'nsa deixar de 
ｾｯｨｲ･＠ ｴＧｳｴｾ＠ assum pto "O c 
declara que ＢＬ ｵ ｾ ｰ ･ ｮ､ ｴＧ ｵ＠ a 
c,;ão da ﾫｾ ｬ ｯｦｩｮ｡ＮＬ＠ nfim de nao 
judicar os emprpgado:, 
que vivt'm na ｰｾ ｰ ｰ ｲ｡ｮ｡＠

palavra honradn do exmo. sr. 
ver .. ador 'e rú cumprida, 

l ; ｾｉ＠ ..... Il'PTlO 

A GE NTES 
A CASA Z EXITH, rua 

Constant 25, São Paulo, 
ａｔｲｅｾＺ｜＠ () ilcha vil·se junto ao altar. tenelo ilOS pt's 

um ar.nunclo com os seg ulll tes dizeres: agentes P In todas a", 

R'f 1 fi ' offe recendo optima 
IULiJII"" 

A venda <1\ ukJ (1'''0 Clarão, 
e de ｾｯｯ＠ rs. o exelll!Jlar. 

- I a e esta santa em >ene rio, 

do ｰｲ･ｾ･ｰｰ＠ do ' a t" l. I (sic), I ｾｾｾｾＺｴＧｦｾＺｲＬＮ＠

ＭＭ ｾ ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
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Ｌ ｾ Ｇ＠ ｌｾ＠ ｲｾ＠ E A N D O O honrado VI- ｾ＠ • lc h'l rhaq hmncas 0 •• 

, I V enha cá, seu ､ｩｲ･｣ｴｯｲ｡ｮ｡ｬｰｨｾ｢ｦＭｴｯ＠ na cara, e conhecid u n'(:.,te ｅｾ ｬ｡､ｯ＠ por 

PARA TRAZ 

ASQUEROSO JESUI r A ' de um ＨＧｾｴ｡ ｢ｦＧｬ･｣ｩｭ･ｮｴｯ＠ de instrucçAo tod05, quer na sua mocidade, quer na 
［Ｇ［Ｇ［［［［Ｇ［ ］ ｾ｟ＢＢＧＧＧ［Ｇ［ＧＧＧＧＧ［Ｇ［ＧＧＧＧＧＧＧｍ｟ＧＧＧＧＧＧ ｉ＠ secunda ria, f' s tendl! a mAo, direita para sua velhice. tanto como lunccionario 

com f'S la pai mato ria appltcar te uma publico, como chefe de lamllia,qne se,!! 
O sujo jesuita ,Ie uilt iníl , hnsped(' ,luzia de bolos para não ｡ｳｳ｡ ｳ ｾｩｮ｡ｲ＠ a pre soube honrar o br uomestlco nao 

de no:-sas plagas . ou melhor, n esplll.o lingua pOrlugueza,. , . a'dmlUindo do!: humbraes de seu hon. 
dos ｢ ｲ｡［Ｎ ｩＱ ＨＧ ｩｲｯｾＬ＠ essa a l'e de arnbação, I Olha pa ra esta pagina do OICClo- rado domicilio 11 entrada dd Üf'shonra, 
"em palria I' sl'm paes, erlu l'ado nos , n;,1 io e lê : ' . a peste ｮｾｧｲ｡＠ que infama, que é o 
lu põ<n arf' s COIJ\' f' ntuaes ｾｴＧ＠ que ｾＬ ｏ ｧ＠ ｬ｡ｬｬ ｾ Ｑ＠ "Excluido-p. p, de excluir, e ,adJ,- abutre negro ' _ o jf'suita I 
H ｈ ｩｾ ｴ ｯ ｲｩ｡ Ｌ＠ pOI SUU no Estado L. .. LI,an · Posto ,le lóra . não ｣ ｯｭｰｲ･ｨ ｴＺ ｮｾｬｴｬｯ＠ no. ••• . 
nellFt' accosFado pela expulsão de cul numf'ro, etc., pri vado de participar.. Com a consciencia tranqullIa do 
ｴ ｩｬｾ＠ naçôes t' julga se ou ar vora-se ｾ ｭ＠ Ora, seu director, como ｰｯ､ｾｲｩ｡＠ o bem que está prestando á sua ｴ･ｲｾ｡＠
dono da ｣｡ｾｩｉ＠ que o. acolheu, I' a sSim - "I'xcluir. meninos que não tmh.am natal, á sua irlola trada Patria Brasl
julgando-se ｳ･ ｾｨｯｲ＠ Oa ｣ｯｮ ｳ｣ ｬ ｾ ｮ ｣ Ｇ ｡＠ ela sido ma triculados no seu Gy;r.naslO ? leira, em vez de uzar do punhal assas' 
' ;Imllia cathannense. tenta, IIl sultar. ••• sino embebido no sangue de suas. velas 
1.,,, lu mniar e inlama r com ｾｵ Ｂ＠ peçonhen- Outro ponta-pé para tri!z . Dê-me como fllzem os ｪｾ ｳ ｵｩｴ｡ｳｱｵ｡ｮ､ｯ＠ asslgnam 
ta h:l ba , c"raeteres ｉｭｰ ｏＢ ｕｾ ＨＩｓＬ＠ honr!, a outrll mão da frente, para outras pai· o termo de juramento. pelo qual rene
､ＨＩｾ＠ chefes oe familia brasil t' lra que nao matoallas. ｾ｡ｭ＠ a patria, seus proprios paes,irmàos 
pod( m pe!a ＡＧ｜ｉｾＬ＠ a lt ivf'z, ｨｯｾ ｾｾ､ｾ ｺ＠ e Y t' ja, ｳ･ ｾＱ＠ Ｌ ｾｮ｡ｬｰｾ ｡ ｢･ｴｯＬ＠ esta outra e desccndentes, usa da penna molhada 
amor Pa tno, bl' lJar as mãos ｡ｳｾＬｬｳｾ ｬｏ ｡ｳ＠ pagma do ｏｬ ｣｣ ｬｯｮ ｡ ｮｾ Ｚ＠ _ em tinta de escrever e maneja-a sobre 
dus ､･ｳ｣ｦＧ ｮ､ ｾ ｮｴ ･ｳ＠ da m aldlcta. da ｉ Ｌ ｾ ｮ ｯ Ｍ ' Calumni a, s. f. : J!11putaçao lalsa tiras de papel, com o censo e .a ｉ＼ Ｇ ｩｾｵｲ｡＠
n, inios8 da mil \ ezes mlame Inquls JI;ãol que olfr nde a rf' putaçao, a honra de adquirida na inexpugnavel e IIlfalhvel 

D'o'n:!e \' ens ｾ＠ Quem és? Quaes alguf' m - , . mestra da humamdaoe- A Historia _ , 
o!' teus ･ｬ ｬＧｾＬ Ｇ ｴＧ ｮ､ ･ ｮｴ ｴＧｳ＠ aque", ｮ Ｇ ｬｬ ･ｾ｡ｳ ｴ ･＠ Para ser uma VII calumma, era mos trando ao povo quem foram , quem 
pelo juramento ｡ｾｳ ｩ ｧ ｮ Ｂ ､ ｬＩ＠ com a ｰｯｮｴ ｾ＠ preciso não f08stO uma verdade que até são e que serào os 61h,os ｾ･ｳｴ｡＠ !"aldita 
cio punhal molhado no tt' ':I ｓＢ ｬｏ ｧ ｵ ･ｾ＠ n,1 por vossemecê 101 sustentada na presen seita cognominada de Jesuttas, SI o Bra
ｪｬｲ ･ｾ ｴＧ ｮ ｾ Ｇ ｡＠ do Gera l da Comp .. nhla a ç/t do t'xmo.sr.Governador, que ｉｾ￠ｯ＠ ad sH não Imita r a s outras naçOes, t'xpul
que te escra" isas te ? I mitt i.a , á mõ<.triculll os 6!hos do IlIustrl! sando os de todo o territoriQ brasi . 

Alêm dI' todas as pus!ul as e man- piC tnclo f'!1aJor 110 ExerCito por não se, leiro I 
chas ('om qUf' tentas encobnl-lIs com rem ba ptlsutlos II ... 
essa batina, trazes na Ｎ ｣｡ ｲ ｡ Ｍ Ｈｾ･ ｭ Ｌ＠ bõ< r ... A expulsão destes bandfdos para 
｢ Ｏｬ ｾ＠ iourõ<s , escripto com o ft'rr"te Igno- C?' he seu nullo ｣ ｨ･ｦｾ＠ de um est,a-, longe do Brazil ｾ＠ u!11a medida de or-
minioso de inlümias, o esty,gma , elos beler: lm ento ele JOstru,cçao secu1ndana . dem ge ral e ｰ｡ｴｲｬｴ＿ｴｬ｣ｾＬ＠ pois ｾ＠ ｳ｡ｾｩ､ｯ＠
tt'us com piC nhelros da Inqul;;lçilo, mia · qut'm I!ão sub_e defimr ｅｘ ｾ ｌｕｉｾ＠ ､ｾ＠ que e ' sa cOrja de Ｉ ･ ｳｾｾｴ ｡ ｳ＠ são ･ｳｰｬｾ＠
mt's bandidus qut', ｾ ｰ ｯｺ＠ o ､ｴＧ ｬｉ ｯｲｾｭ･ ｮ Ｎ＠ ａｄ ｾＱ Ｎ Ｑ＠ T IR nao ｳ ｾ＠ '!'ette a ra bequlsta , e só aguardam occas,lIlo para conqws-

zl'lIas, os péli dt' sauJOs como Gal .. ｬ ･ ｾ Ｌ＠ .'\gora voltemo nos para um lesul-

• 

10. quei mavam os seios de v lrgr-ns ,?on •. ' 1 tar esta grande Patna . 

Colomuo e tantos outros. par,I, a SCI- ti! allemão, o Carlos, e trazendo? pe ... 
enc la ｮ ｾ Ｌｯ＠ cHllJillh,lr e d H lste rt l nAo las o relhas apresentem08 aO-pubhco.'o. _______ ＭＭＭＭ Ｍｾ＠ __ 
citar thes inlami iCs! st'u pf'rfil. , 

No seculo presf' nte ainda intt'ntas , EJI-o aqUI : A Ito e ｾ･ｭ＠ gordo, qual 
restaurar pela am,eaça ｳ ･ ｾ Ｎ＠ vil e infa ｓ ｕｉｏｾＬ＠ cara de lu.a chet8., olhos. azues 
me provria de arneiros da IOfim .. t'spe- cum ,lOtolhos ele VIdros br,lOcos.cabellos 
1:Ít' com (J teu arallu l immundo só louros de sua raça, desct'ndenle da mal
, 'e ' iado Ｑｾｬｯｳ＠ cegos, teus admirado- dita seita dos ｌｯｹｯｬ｡ｾ＠ e Torquef!ladas, 
.Ipr c dos taes que a herolCll Repubhca de 
res, d ' t Portugal os expulsou e que nem a pro-

Oéllcule O pOVO que importan
tes serviços tem prestado o 

Gymnasio á in trucçao da moci
de, quando um dos seus lentes 
de maiores conhecimentos, es
creve, ou assigna o que lhe de
ram, "que o velho catharinense, 
redactor do «Clarão», COM BAR
BAS BRANCAS NA CARA, etc., 
etc., o que serão os lJutros profes-. 
sores allemaes das aulas do 1:, 
2: e 3. ' annos I 

Só no estertor a agoma. por er pria Allemanha os quiz ac(.lh" r por co
o fino bico da no;;sa pt'na tocado no nhecer nelles a escória da sua Nação, 
coraçüo sedento de sangue , hu!"ano, e nlio ençontrando porta aoerta em ne
de!'sa féra immunda, pudf'rJa Jorrar nhum paiz, vieram aqui aportar, ｾｴｊｪｯｳ＠
em golfadas o putndo .lixo ｬ･ｲｭ ･ ｮｴ｡ｾＨｬ＠ de consciencia e com o ferrete da Igno
que contlOha em depOSito, ,mas que nao minia bem visivele conhecidos pela His 
altinge aquem qUlzeste IOlamemente toria tle todas as nações, como assas
macular I Além dos predicatlos acj- sinos, de80radores e e,itupradores de 
ma citados da Historla. que niio donzellils e creanças, immoraes em to
mente não possues - 'os st'nti- dos os seus actos I 
ｭ･ｮｴｯｾ＠ ,Ie respt'ito que toda 1\ ,huma- • • EMPREZA AGUA E LUZ 
nidade consagf;j aos mortos-, pOIS di!s- Esta "notabilidade. que assignou ｉｾ［Ｇ［Ｇ［Ｇ［ＧｾＧ［Ｇ［［［［［Ｇ［Ｂ［Ｇｾｾ［［［Ｇ［＠ ___ _ 
te provas ＧＡｳ｣ｲｩｰｴ｡ｳｾ＠ de nt'm ao menos de cruz (testa ､ｾ＠ ferro) o que outrl!m 
acatar!'s aS Clnzat' «Inda quentes Ile lal- lhe apresentou, desafiamos a que venha 
lecid" ,'adre ｳ･ＨＧｵｬ｡ｾ＠ ｣｡ｾｨ｡ｲｩｮ･ｮｳ･Ｌ＠ que nesta redacçüo ･ｳ｣ｲｾｶ･ｲ＠ deante de :es
f lizmf'nle nAo era lesulta asqueroso e temunhas, com seu proprio punho, um 
sim brasileiro conhecido, conceituildo, unico periodo daquelle nojento aranzel 
estimado e que tinha Patria, paes e ir- de calumnias e infamias I 
mãos, e t! por isso que com mAus sa' •• 
crilegils vt'ns tocar nas clOzas duquel- O velho de barbas branca!l na caral 
le padre catharineRse que teus patri-
cios tanto invejavam pelo alto conct'i 
to em que era lido nA sociedade catha
rint'nse. onde cO!l\'ivia como homem e 
ｾ･ｭ＠ hYPocl isia. 

A HISTORIA. 

• • 

• 

A pitt'mos, para que seja preso v 
assassino da lingua portugueza. 

• • • E é um It'lIte dos 4'. e 5.' annos de 
curso ｾ ｵｪＮ＾･ｲｩｯｲ＠ que assigna ou 
escre\'e - "barbas branca!! na cara •. 

• • • Ondt' conheces, meu jumento, bar-
ｨ Ｚ ｬ ｾＮ＠ a n:.o ser na cara? I -
--- ----

ｃｯｮｴｩｮｾ＠ a Empreza d' Agua com 
o seu A VISO e ordem da Directoria 
de Ob{as Publicas a dl!sprezar o esta
ruido no art. 5'. do Rl'gulamenlo d'a
gua, sem um galho secco a que se 
agarre para o 6m de reduzir o dia de 
24 a 16 horas. 

Desde 3 do corrente tem havido 
grandes chuvas de lestada especial, 
mente nos dias 12, 19 e 20 como toda 
a populaçllo tem visto esta ｡｢ｵｮ､｡ｾｴ｡＠
d'agua que as nuvens teem despejado 
na caixa que abastece a cidade desse 
indispensa vel liquido . 

Mas entenderam os s rs. em prcza
rios e a Directoria de Obras Publicas 
que a decretaçüo de .secca . havida 
em Setembro do •. I.no passado, deve 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• 

ｰ･ｾｩ＠ tir para sempre. e d'ahi temo '( ｔｾｌ｜＠ PR. \ TIC DIGNA DE, ER I Olha .. c,io a\lrmão, ｰｾｲ｡＠
que nos ujeltar á opi nião ddle , de ｾＮＮＮ［Ｎ［ＮＮＮ［ＮＮ［ＭＭＭＭＭ ＮＮ［［Ｎ ［ＮＮ［ＮＮ［［ＮＮＭＭＭＭ｟Ｎ｟ＭＭ como tu, IIlgmto r trnçoPlros que 
"lut> Ao n llos ;;olare que e 't;)o, lorrifi- ' EG L IDA E O B ERV tarem mordrr-nos os, Cjtlcanlló6r 
cando oólo d ilha e reeluzlOdo a nHlS o \'erg-alho ele CIOCO pernall 
CitI -a d 'agua em verdad iro {orno de bolas de chumbo preZélS n;as ponta.-
｣ｏｾｬｮｨ｡ｲ＠ pão, e não chuvas como o" para te ｜Ｇ･ｲｧ￩｜ｾｴｬｬｲ＠ o focinho e nC.ltr ... ' 
' Ib , sabendo que dentro ele no s o paiz. nAn 
I °E". pen, a mú a' 'I'm I I ｬｊｾ＠ frade allrm,io, cujo nome pou con entiremo ' q ur os <,<irs lallrem I·On. 

Q- me mh d' f' 'er ' I co importa, [lor (I ca 'Iã() da ml 'sa que tnlo brasilcl[I) ' - DOPPLEI{BEST'; 
ue a -I. . I I b 1 ')7 ' d " Beb _ e agua lamenta? E' mc mo ce e r?u I!O I c m!I1I!O .-: ' na ＱｾＺ･ｊＮ｡＠ Ｌｾ＠ -----:--- --

. I E COll r ' se po I)oelr('s no ｆｲ｡ｮ｣ＮＬｾ｣ｯ＠ deI tou 11Iustraç,lQ, le 
C.IOO' tormmdo ngua com mau fetl commeJlC.ln o na pra Ica que suas (', 3 __ lm • na . I I J t " , d Df prWL DA ;\()SSA 

do? E' mesmo • Im em toelas a' re' \'otas e ｡ｰｲｾ｣ｬｩｬｴＡｯｲ｡＠ ele • Ucl hellas 
de de encanamento ' de agua potm'el ' ｱｵ｡ｬ｜Ｈｬｮ､ｾ＠ ... morars. n,io dt'lxas em Jr 

Inventa e uma · "e a· e di tri ' 
bu ao cJomicilio" n o a qUilntiJa' 
de d'agu,\ e, t ulada no con\rato e re' 
gulllm .. nto. ma sim doze bomeopa 

2 ' IO:\'AUS,\('M -

tlC ? E' mem.o as im ! 
Que e bade fazer? 
Ob aumlravel ilha do 

CASOS R ROS. 

- ---- u OS ｾｔＮｊ＠ -----

UO PO\·o. o ＢｵｨｾｴｩｬｮＨＬＢｉｉ＠ (' ap t'lecl\'el 

\1.\ .'X.\·.-qU(' é um livro de ora.,:õt's 

de \'prJ"uc' lra 'fORA L'" l IC.) 

·Que Os paes drvrm oh rignr as 

filha .. ,I le,' ilrem·n '(I Ú 1T'1""a [la ra !.e

fI'm l'OIl"jcJerada, \ '1< RD.\L>FIRAS c>,· 

tho IC '. ! 

Bello HMisonlr. 3 '( \ . .'\ .\ 
O ｣ｯｮｾ･ｬｨｮ＠ d(' lib('ra tivo que 

ha pouco tempo ｉｴＭｧｬｾｬｯｵ＠ ｬＧ ｯ｢ｲｾ＠
a affixaç:l o de i!rtaL('S pela 
cu Ｇｩｬｾ＠ commerCl,Il!S ou Oll lr,,, 
q "ae!.qller e1('st,i caplt.d, cuj" 
o rtogr<lphia não ｲＨＩｾｾ･＠ a adopta · 
da pcld Iingu.1 !lnrtugurz.l, aC1I' 
ba ilgora, numi! ｪｵｾｴ｡＠ campa 
nha .. m rrol ela ｮ｡｣ｩｯｮ［､ ｬｾ｡Ｈ［ｩｯ＠

ele ｮｯｾＮ［ＨＩｳ＠ CO ... tUIlWS . de V(' l!!r 
um pe,-iluo IInpo"o pari! as Cil' 

O pooto escuro quI' pairava cnlre Oh I P,lt'., dizt'mos nó quc 11·la· ｾ｡ｾ＠ rommerciacs e ue d,,' n 
a Palhoça C • ... ntn _\maro (béOCl iI)'1 mo" a nO"1\ e iI vo, a honra! 'i eXI"te ｾ･ｳ＠ que u<arelll nome,; em 110, 
conforme o Clareando) ､ｬｾｬｉｮｧ＠ 110 em I ainda algun ... ele \'ós que ｾｮｯｲ･＠ o que g-U, I ('strangelf<l nas fach,t(la, 
no o n. líO de ｉｾ＠ do mez findo cr, um '(\n tém a ' pilglnll"; 119 a LI, de ... sc 1111 de '('U, prt>dlo,. 
frade al!emüo que condUZia un ... 3u e Ill1or,dlsSlmo "no de orilo.;õe ... -O .\1.\. ' Por essc' moll\'o, muila" ､ ｾｾＮ＠
[cinto ,"andaelo executl\'O' que lhe I X.\'-, quI' com tanto ilfan o fmde ai ｳ｡ｾ＠ têm retirado SlIfJS antlg,1 
fó ra I'ntregue I'elo col!ector d,I P,dho.,:" Il'mão insta para que vu,,-a_ ｨ ｬ ｨ ｾｳ＠ ano t,"lO l! tilS, <;ulJ,tltuindo as flOr 

• 'ão endo o tal fr .. de cldau:lu bril' dem ostensivamente rm rublico com nutras com I('trelros e m portu, 
tlelro nem natur"lisado e no ｧｯｾｯ＠ de ('lIe nas miios. aqui transrre"emos It'x · gut'z • 
: u . di reito politlco ' e ci\'I", nem t, o til" menU' o fmal ela pilg-ina 121). quI' a ... - ｾ ｬｬｬｩｴｯ＠ bem! O ｂｾＢｳｩｬ＠ é elos brasl 

pouco . melrlnho>, nome,ldo por quem I »Im e ｴＧｘｰｲ･ｳｾ＠ \li! ｾＺＺＮ＠ edlç;io eles (' ｉｴＧｩ ｲ ｣ｾＡ＠

de direito, chamamo ' a iltten(,io do · recomm"l1u"vc'l· hvro de ｯｲ｡ｾＧ･ｳＺ＠ Em ｮＨｊｳｾｮ＠ ｅｾｬｮ｣ｬｯＮ＠ com ma i, raz,in 
exmo. r. Go\'ern"dor e Dlrerto r elo C 
Tht>,ouro do EslilUO rar,1 ete f;v,to (' . F,z ilCÇÕ". ､ｴＧＭｨｯｮｲｳ ｴ｡ｾ＠ . .;6 o ol1;;"lho \1ulJ ll'ipal deve (-'spelhJr 

ＱｾｬＧ ｬ ｯ＠ /'ol1selho ddluerdtl \'0 de Helio H 
ＭＭＭＭＭＭ］ＭＭＭｲＬ ｾＬＭＮＮＭｦ｟ｾＮｬｏＧｾ＠ ｾ ［ＭｷｬｬｬＧｃｴｾｲ＠ e:>ta:loa! da ou com nutras ｰ･ｾｾｯｩｬｾＮ＠ tanta" n ,on t". 

Palhoça ! 
i tAo c);..r<tmente fal em! , (' ... ta ele' 

nuncla ｾ＠ pata qu .. fi.:jueauendo () (')t

.argento dol3í: hata hão, hoje empre' 
g.,clo e,t<td ai que não no lIH1mlcJ" 0' 
• u arreg nbo de \'alentão, "lue quer 
e I'dllfar o nlJ o jornal e e-tr .Hl<;ul,'r o 
no "o pre ado e di 'uncto reudc lor. 

oriv nç,,-se o r. co I ClOr que o, 
ignominlo o tempo ell' .. u patrono 
Moreira Cezar, n:'o mal" ''o larão ! 

I 

A Lei. 
ｉｦｾ＠ •. 

PELO FOLGL'[O() 

DUlncta.., "'Pllhorita ela no -
a _ ociedadt' ... e pr par,lm parn 

dar a nota . chlc> no c;]rnm ai, or
ｧ｡ｮｩｾ｡ｮ､ｵ＠ pôra ｩｾＬＬＨＩ＠ ... uhlimt',.,· (or
dõt' .... ondp o capn( hu e u go..,to 
erão exhibido.., a par du galhofa 

n:-onha t' pra, enteira que (, pecu
liar a no ... ,h ､ｬＮＮＬｴｩｮ｣ｴ｡ｾ＠ cOlltC'rr J

ｮ･｡ｾＮ＠

ab m que a phanta ... i'h 
de um grupo não é ..,al)ICla ou co
nhecida pelo outro. o quI' vap com 
certeza ｣｡ｵｾ｡ｲ＠ ＨＩｲｰｲｦＡｺｵｾ＠ au'!!ira
veh. 

Muito !)PIn. tprpmo occa ... ião 
cI apreciar o nup ha clt' bom go'
to t' ｵ･ｾ､･＠ já pI,\'ialnn.., um bravo 
"., ｱｵ･ｲｩ､｡ｾ＠ patrici:b, \'I\'é\ a fulta! 

ｶ･ｺｲＢ［ Ｈ｣Ｑｩｾ｡＠ SI rra com par/,nle", 

ou ｰ･ｳｾｯｩｬｳ＠ do mr'l11o ou de ou

Im exo). 

.SI nüo ｳ｡｢･ｾ＠ I'xprimit· tI' 

ht'l11 ne"tf' por.t ... d,ze-o ao CO\1-

fror, que lI' iluxillRrá 

Ei, o mntl\'O porque, se pretrnde 
defamar a honradez (' o Impolluto I'i!' 
ractN dI' no .. "o redactor que t .. m a 
homundade c altlvc 'z de c1t'nunc:iar n 
'mmorahJadr conlida nesse h no, afim 
de .. alviir o mal preclO o the, ouro dI' 
sua .. qutnda , patnCla - a sua honra , 

em hora os 11 pr l'ladores doi ､･ｶ｡＼［ｾｉﾭ

dão tl[('m "e I c' atirem, obrt> o clefen 
or eliI::' \ I flH'n , clonzl'lIa,. o pú nau 

... eahunclo Que o al,ment.1 e em o qua 
delxanam de existir I 

A. P. & CO \IP. 

P.\,', A F()[{A '.\0 LEPIW, O! 

- --
ｐ

･ｾ｡Ａ＠ pegi!! p ga ! 
Ｍ ｾｬｩｉＬ［＠ peg-<lr aquem?! 
- O ｩｉｾＭｩｬＢｾｬｮｯ＠ d:1 lingua portugut 

Zil. um t:l l p:t<lre -dr.' jP",Ul til ｡ ｬｬ･ｭｾｯＬ＠
que dlZf'm '(' r lente do, maiS ildeanta
dos ｡ｬｵｮＩｮｯｾ＠ ele um colleglo todo reh· 
li. ＡｏｾＨＩ＠

Ha pmV!I" Je"oe dehctuoso crum 
de ｡ＢＢ｡ｾｳｩｮＢｴｯ＠ á [)ona Grilm nHltlca?l 

SIIU, o Conde dI' S. T hiago pelo 
seu jnrnill j:{f' mH\nophdo dr \1UllCIOU o 
crlll't! e é lr .. temunha de vista ｰｾｬＮ＠
revl,ào ela" pro\·a". quando o Carlo 

le\llittou o punhal e c ravou o na ----
｢ｲｾｮｦＧＬＱ＠ na C;lr,1. 

-
ilhsencordl<l! i\ 11 'r ric'lrCl ia ! 
E o' ｱｕｩＡｲｴ｡ｮｮｩｾｴ｡ｳ＠ "O ｾＢｨ ･ｮ＾ｭ＠

tão hnrripilallt<' crime. n;lo tc: r<io 
guntlldo ao ·"pu ｲ ｲｯｦ ･ｳｾｬｴｲＧＬ＠ onde 
qll"nil qll(' O" hOIPens ｾｉ｜ Ｇ･ Ｌ［ｳ･ｭ＠ ="-

QUI'I11 ｾ｡ｨｲ＠ ... i elle vio na 
que re'lt'gou ..!!ilrha loura" 
na (';t ri, ! 

EnlÜo, tu, peste negra, cão tinho 
00, corrido ela • kulture·, tl'rra que te ATTE:\ ..IJ) 
\ 10 nLlSI'.' r do estrume, aquI chegando • 
no la timavI'1 e"taelo aCima de cnpto, 
a lilmut'r-nos o" pés, a abnar com a No proximo snbl)(u]Il, ･ｾｴ｡＠
cauda ('m ... ignal de agr,ulecllllentn aos paremo:; () "Juramento elo" • 
afhgo (' carinhos d;ldo, por nó!> e de· ta ...... hem como um I'xten. o 
pOiS de gordo como um SUIOO, a rrega- ) 
ｮｨ｡ｾ＠ o dentes e ameaça., morder ｭＨＧｮｴ｡ｾＧｩＨＩＢ＠ ｾＨＩ｢ｲ･＠ a " I rOjJaga 
a4Uelle., que foram tüo ｣ｯｭｰｬ｡｣･ｮｴ･ｾ＠ e (';\ hClllc(\ . d'l lavra do mo 
cando"o pLlra conltlgo? I '('guri (' .. ,\inda l' lIe!:> ... " 

ir 
g 
tI 
11 
C 

ai 
e 
d 
p 
li 
q 
t' 
n 

t 

.I 

l 

I 
r 

1,' 

I 

r 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00002
	00003
	00006
	00007

