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DR. ａＧｾ［Ｚｾ ｇ ｾｾＲ＠ LUZ1 
l:rlcarrrgll .<t. ti" palroCln/O de I 

QlJlil'squrr causa," (·!l·ri .... , cri· 

ｭｴｾｾＮ＠ comrn'P("clClP- .... orplwrlll /ogl' 

Caso elc., rm (/unlqul'r C(}rnllnU 

do Hs/adn. 
Ht'sidf'ncia F/"rjannpo/ ... 

A's ,:I; lmhes ass ac' ldas con tr.1 
II ÓS, k lllUS n'spomlHlo com ralma, 
Pul\'('r.Sil lIllo COI II o l idiculo o mo· 
do de pruCl'dçr de II OSSOS llll\'c r 
S<1 ri ＨＩｾＬ＠

Ao <1 l1onymo que nos tem sem 
pre atacado pelo A/bur. Innçúnlos 
nossa IU\'<1 p<1 r<J npll'lrrccr n'l 
arell ;: do Jornalismo, de viseira 
l'rgllilLl 

:-\110 appareceu, romo ＨＬｾｰｬＧｲＬｬＧ＠

.--.... ................. ｾ＠ ........ ｾ ｾｾＮｾＬＮＺ＠ I ｜ ｡ｴｮｯｾ＠ I..! ｉｓｾ ｏ＠ no.;; Ip\,ou a C'!'icrC-
v,' r 11111 artigo que não contillha 

Aldo Luz 
A I11Lrtl'. III,czar dl' s, 'r. incon 

tcs t.l\'ell11l'llt('. dos l11ales " 11' (" 

nor, I.l'lll pur hSll th:ix,1 dC:' "li' t) 

l'hilnhlsm.l ｾｩＡＱｬＬｴｲＨＩ＠ qlll!. porqu 1'1' 

to n.1o 110" IOtlll1lUl'. porque, p;,r,1 

nos ｬｉＱ･ｳｭｏｾＬ＠ e\la ｮｾＱｏ＠ é 11111 m " : l 
um bem - roub 1'110S lIllI ('!!I 
querido. UI11" li ·",,),1 cilrlssiJl11 
uma \'ida. em ｾｕＧＧＧＱＱＱ＠ I, ncce,S,lfI 
r,este mun:J e', po r !o:.lJ:; as I I . • 

ｉｬ･ｬｲ｡ｾＮ＠

E qlt<1ntlo il \'ic tl ll1.1 é UI11 i 1111 

\'Iduo aittd, l moço cheIO. de IL';)' 
ｉＱＱ｣ｾＺ［｡ｳ＠ p.lra o \utllTo. I'ttt:IU. a 
pe'<ta d 'ndd l' .n Ｚｩｾ＠ 'l'tttld .l, I")C 
que, poJe·se Jlzer COIl1 c Ic ti 
sapparecc um capita l. 

Foi uma dessa.> notic ias qU ê'. o 
telegrapho, quin ta·feira, 1", do 
corrl'nte, no<, trouxe. 

A ldo Luz, f ilho do eminente sr. 
dr. Hcrciho L.uz, t ll1ha falkcido. 

L 111:1 morte, as,im, inesperad<l . 
de uma pe,soa que hontem ,lInd;] 
a vtamo, cheia dl' vida. em plena 
prima\'era de !-Uil eXlstencia. 
robusta, s" uJavl' l, jovial, parece· 
nos IOrrlvel! 

Ｑｮ Ｉｬｉｲｬｊｾ＠ 1lL'1ll ｩ ｮ ｳｬｬｬｴｯｾＮ＠

!\J!) ca lu mni,il11o;. nii ) illjun:i 
mos , porque lIiio é e,"l' () ,IUSS, 
costllllll' ｬｾ＠ si clJegas,('mos a esse 
pOli to, lT1 SIIIO ",,,,"li a' Id,1 h:l\'i" 
pai I ,h ｲＱＰｓｾｏｓ＠ ￩ｈＮＱ｜ＢｬＧ｜ｲｾ＠ II Ｚｏｾ＠ ore· 
r ur',u dos tribunac;;. 

!-1.1' elks perderam a cal,n, l,l', 
qu Irl.l kirn p,lssad I, WI CilC-, em 
\rcnt l , 111 11, 01 1 menos, ;i ('1 0,1 
COItIl'1 ," ( 1i do" ｾｲｳＮ＠ Pinho ｾｾ＠

CUIlII' ' <r' ' rdJ.:l n,ISSO dlr,'ct· Ir 
a,slSt. 1 .1 aI IIC,IÇ'-IO d,) paqurtl' 
La.'.!ll'i'l. Ires dt?5IclTlidos, os sr:;. 
J o,J I, O,Colr l' Salnllr l Pinho, ca· 
va'..: 'l1do o correi da \'ulentla, 
il;>p ,lfI'Cer'lI ll á irenic do n )550 
Jir-:ct ,:. COIIIO nos tE';npc o; dor · 
ｱｵｩｸｵｴ･ｾｌ､ＧＮ＠ e nrrotar ·01 brJvura 
como nunca vimos, e i,;,o porque 
se ｾｬ Ｇ ｮｴｩ｡ Ｇ ｬｬ＠ garantidos! E seria um 
ar to ue bravLIr:l , desses hOlllens, 
si isso fnsse praticado, b olada 
Illcnt f', \:ito é. C,I Ud um de per si 
a sós CO I11 o nosso dlrector ; m,IS 
assim. em ma/oca ｮ ｾｯ＠ tem graça. 
O homem qUdndo ｉ Ｇ ｾ ｭ＠ coragem, 
espera u momen to opportuno e 
cara Ü caril, a sós, mostra o que é . 
Prentlecer-se dn força para que· 
rer ., tarar o aJversario, é n1l0 ser 
leal. é d.lr pro\':lS de que perde· 
ram a c<l lm J. 1I1<1IS Entretanto. temos, que nos curo 

var ante á realidade e ante o tu· 
mulo dJquelle que em Vida tantas 
demontraçõesde ilpreço nos deu 

A' sua desolilda familia, os nos· 

1\\iiS, foi UI11:1 iarça, na qual to- l nÍ\;nte. 
manlln parte artistas que pilre 
ci am kr pisado, ー ｾ ｬ｡＠ vez pril11eir,l ' j L"LUB LA URO CARVEIRO 
o palco 011de se tem desenrolado I sos sinceros pezilml's. 
as tragedias humanas, porqu e 
sahl ra m em scen:l e não levaram 
a cabo o 5eu papel. 

F ANF ARRONADAS O nosso director, portou-se 
como homem. com toda a calma. 

..-.,------"-----

!s homcnascns prestadas 
pelos lasunenses A 
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dançarina 
Era nosso deseJO escrever est1s de cabcç;1 erguida, deante das Chegaram pelo ft-fax, no dia 27 

Imhas em linguagem séria; mas, arremetidas de tres adversarios do mez p, p. os rowercs uo Club Z lta IVilOOH, a bella dJnçarina 
a vontade de rir é tantA que não enfurecidos, que contavam com o de Nstação e Regat, s Lauro Caro ru,sa, annulra ao mE.U con\'ite ､ｾ＠
podemos escrever como deseja· apoio de diversos siltelites. neiro. A recepçilO foi brilhantJssi· celUrmos nJ ｭ･ｬｨｯｾ＠ restaurante 
vamos. Felizmente, quando Ulll queria ma. As gll1lrIllÇÕCS do. nosso c1ub de Pans. Fora ella qae escolheril 

O facto é o seguinte : avançar, os outros dois puxa. \sportivo pa ::sarum por entre duas . o Cygne tlO" U.1 Pn:ça da Con· 
Os nossos adversados, pelo ｶｾｭﾷｮＧｯＬ＠ de modo que nunca os fileiras de torcl' uoras tmjilndo corula, porque' alli o traI!) era 

Jornal O A/bor, numa polemica tres tiveram vontade ao mesmo preto e branco, debaixo de uma pTlnc;pesco. 
centra o que tem dito o nosso se- tempo, porque, então, seria llm chuva de pctnlas de flore" üe um O garço!/, um jcnnc !Ilto c ro· 
manaTlO, têm usado contra o nos- perigo... ｩｮ｣･ｳｾ｡ｮｴ･＠ bater de palmas, e lIO busto, todo a-navel, conduziu·nos 
so director uma linguagem vi o- O sr. dr. Delegado Regional. som do hymno do Club, executa- a um elegante ｣ｯｭｰｩｬｲｴｩｭｾｮｴｯＬ＠
lenta, impropria de jornal crite· que tudo assistiu, portou se com do pela banda .União do:; Ar· com uma rica mJbilia depausanto, 
rioso, chegando mesmo, mais de correctismo, evitando tillvez, ai· tistas,. marchetaua de madreperola e 
uma vez, a descambar suas dis. guma scena desagradavel. Organisado o prestito, puxado composta de duas poltrolllls, um 
cussõespara a vida privada,dando Francisco Pinho, !ilho do sr. pela banda acima citad,l e pela diva'l e qUiltro cadeiras. Ao lado, 
mostras ｱｵｾ＠ não têm a calma pre. Oscar Pinho. que assistiu tudo, .Carlos Gomes>, foi elle estadO-I uma mes,1 ｲ･ｱｵ･ｮｩｾ｡Ｌ＠ não tendo 
cisa para sustentarem uma Iingua- calado, der ois de haver cessndo I nar no centro do jardim -C.llhel· m'ais de um metro qua-lrado. 
gem dentro dos limites da decen- o tumulto, começou a vomitar ros da Graça,. onue o SenhO'\' Sobre uma cantoneira, um bello 
cia. O nosso jornal, em resposta, valentia. que fazia dó .. , E não rinha Gabriella Grandenlilgne. em vaso de Se\'res, do qual pendiam 
tem dito o que se deve dizer a satisfeito com isso, corre em casa \ nome das torcedoras do Club esplel,didas rosas do Japllo, 
quem usa linguagem de criança e escreve no alto de uma foiha .Lauro Carnelro-, fez um dlscur- I Cum certa indolencia e\li! dei
malcriada, sem ter escorregado I ｾｾｰ｡ｌ＾･ｬ＠ :llmasso, mais ou menos so, que muito agrndoll . Em' se· ' xou célhír sobre. uma deiS poltro· 
para a .vida intiml.' • isso': . Os.abaixo assignados, Sol' ｬｉｵｩ､｡ｾ＠ em: nome do Club .. e em 1111's, () sua.caTlSSlma peJlIsse, mos-

o • - • ... • • .. . 
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r> , d homem al-
«J .. '" . . , cceitara convite e 

-=. ten-I Por entre lagrimas lhe narrei a a ara uma ceia ou um pas-
trando á luz forte de dous po , minha desventura e pedl,lhe pro- gum p 
tes fócos eleClricos, a alaba,tnna tec ão seIO, atriz me perguntara ｵｭｾ＠
côr de seu colio contornado pelo ｾ･ｳｾ｡＠ occasião entrou um Um,a i Nicolau Protrowlskl , 
decote de uma roupagem,de gaze, 'oven elegante, um bonito typo occasll10 ｡ｾ｡ｮｴ･Ｌ＠ Fiquei insultada' . O s, nossOS adversanos 
numa curva que ､･ｮｵｮｃｬ｡ｾｾＬ＠ P?r he homem Olhou-me com certo era meu d' lhe que eu era pura e r ainda pensam que se 
UIII protundo sulco, a sa ｾｾ､｣ｾｾ＠ interesse ｾ＠ sentou-se, e ｲ･ｳｰｾｮ＠ ｨｾｶｩ｡＠ abraçado aquella n1l0 acabou o tempo em ｾｵ･＠
l'xhuberante de seus tu _ O em rezario me disse: q!-'e, s. ela necessidade, os regulos de a Idela faZiam 
seios_ E sobre aquelle colio asse- rMenlna O que posso fazer em Vida, ｦｯｲｾ＠ Pareceu uma tarde, tudo a seu talante e que 
tl1ado, brincava, pedente ＱｾＯＡｾ＠ seu favor é mandar ensinar:lhe a ｾｬ｡ｴｵＱＱｾ＠ ｴｾｾｾ￡ｭｯｳ＠ ｾｳ＠ primeiras ninguem tinha licença para 
coço, um ｰｵｾｨ｡､ｯ＠ de pero h 'ndo dança moderna; temos aquI uma no o e levantar a voz contra os ollgar-
lileira cUr\'eli,nea, ＳｃｏｬＺｾｾｾ＠ a eito dançarina que está fazl'ndo suc- ｰ｡ｬ｡ｶｲｾｾｾ＠ Nicolau me disse: chas, 
o arfar constante daq ã pPalPI'- cesso mas o que n1l0 posso é en- UZm

t 
sta-me a dizer-te. mas, Felizmente para nossa garan-ondla um coraç o , t t du- r I a, cu , , . . I 

que esc h . d cidade e dese- carregar-me ､ｾ＠ seu sus en o 'á deves ter comprehendldo que tia, temos, em primeiro ug,a r ° 
!ante. c elo e mo rante a ｡ｰｲ･ｮ､ｬｺ｡ｧ･ｾＮＮ＠ . J apaixonadamente. Que exmo. sr. dr. Herclllo Luz, no 
IOSO ,de ｡ｶ･ｮｴｵｾｦＺＧ＠ re ada abun- A .principio f.iquel pensatlv.a! te e ｾｾｾｳ＿＠ . Governo do ESI'H.lO, que não per. 

DepOIS dadc c'hanl
g
pagne ella depOIS, desand\!1 a chorar COpiO m C m acanhamento respondi- mittirá que se cúnsumam acto, 

dantemenle e 't o Ih on- . I ' 
acceitou um cigarro que eu lhe samOedn e. h 'd e t1l0 levan- lhe que o amor que eu e f c]' I de selvageria, sem qdue os cu pa-
of!erecera e num francez meio ･ｳ｣ｾｮ＠ ･ｃｉｾＬ＠ n, sa rava era um amor I la, dos n1l0 sejam puni os. 

Ih d'o disse-me: tou-se e ､ｬｳｳｾＭｭ･Ｎ＠ . g ue ｾｳｴ｡ｶ｡＠ disposta a dar·lhe Aqui em ｌｾｧｵｬＱ｡Ｌ＠ temos os srs. 
｡ｴｲ｡ｐｓｹｾｰｾｴｨｩｳ･ｩ＠ comtigo desde rSi a menina accelta,. ｴｾ｡ｴｯ＠ do =s ｾｲｯｶ｡ｳ＠ da minha maior gratl. ! drs. Juiz de Direito ｾ＠ Promotor 
que te vi, naquelle ｣｡ｭ｡ｲｯｴｾ＠ em ｳｾｵ＠ sustento, soem ｯｾｴｲＮｯ＠ In eresse dão, mas. . . ' . ' Publico que são dOIS magis trados 
que eslavas com diversos amigos. slnão ｾ＠ de vel ｾ＠ fel z. é d Calmamente elie me disse. I correctos que se não deixa"! le.-
Gosto da cor morena ... Talvez Cahl ｡ｊｏ･ｾｨｾ Ｎ＠ a ｾｯｾｾ･＠ s s ｣Ｚｮｾｾｾ＠ .Estou disposto a casar-me I var por injucçôes de ｰ ｾｬｩ ｴ ｬｲｯｬ ､ ･ ｳ Ｌ＠
por eu ser muito ｣Ｑｾｲ｡＠ ... DepOIS, ｢･ｭｦ･ｬｾｯ Ｎ ｲ＠ e eljan o I a. 'comtigo. Acceltas?' O sr. dr. Holi,lI1da Ca valcanti. 
tens um nome t.ão bonito ... Clau- balbUCiei, ｰｾｲ＠ ｾＡｲｾｾｾ＠ ｾｾｯｾｾｲｩ､｡｟＠ Respondi lhe que ia pensnr. delegado regIOnal, é um , moçl) 
dio ... ConheCI, ｾｭ＠ Petrogrado, ｲｓ･ｮｨｯＺｾｴ｡ｲｾｦｉ＠ uem lhe saberá Eu, porém, a":,ava Claudio ... criterioso, que sabe agi r Impar-
um marquez Itahano, com esse de que pr d q'd Dentro de miln começara a cialmenle. 
nome ... Coit.ado ... ｭｯｾｲ･ｵ＠ r.um ｳ･ｾｅｧｾｾｴｾＡｾ＠ ｡ｾｾ･ｶｬＢＺＧ､ｩｳｳ･Ｍｭ･＠ o lucta entre a gratidão e o a":,or. Cercados, assim, de todas es-
duelio, por mll1ha causa.... meu ｲｯｴ･｣ｴｾｲ＠ _ vamos tratar da Entregue!-me a Claudio, ｎｉｾｯＭ sas garantias, não tememos ag-

- Conta-me ISSO. ., ua J:da • ' lau descobriu tudo e batendo se gressões, porque, a linguagem 
- Para que? Contar esse mCI' s Acom' 1nhei-o A' sahida do em duello com o meu amante, usada no nosso jornal, contra os 

dente que resultou a ｭｾｲｴ･＠ rle .um heatro ｾｾｭ￡ｭｯｾ＠ um automovel tirou-lhe a vida... . ataques d' O A/bar, nunca passou 
homem, é relembrar Ｎｾｉｾｨ｡＠ Vida, ｾｵ･＠ nos conduziu a um hotel,onde Fugi de ｐ･ｴｾｯｧ｡､ｯ＠ e comecei de linguagem forte, sem tocar. 
cheia de escabrosl a es sem fiquei alojada num apartamento. a minha peregr!raç1l0 pelo ｾｵｮＭ mos na Vida privad a de quem 
con,ta... é ontinuara a beber com um quarto e uma sala . Depois do. Tenho COrrido as pm1Clpaes quer que fosse. 
ｃｨ［ｾｾＧＡｧｏｾ･＠ ｭｾ＠ fa ficando sempre do meu bemfeitor ter sahido. apre- Cidades da ｾｾｲｾｰ｡Ｌ＠ ｧｾｾｨｾｾＱｳｾ＠ A linguagem desm edida. ap,lI-
mais vermelha e mais tagarella. sentou'se-me uma criada ､ｩｺｾｮ､ｯ＠ sempre m.ulto 1:1 elro e n Que xonadd, prenhe de odio. foi a d' 
Era uma rapariga muito nova. q,ue estava á minha inteira diSpo- tado ｾｵｾｯｳ＠ ｩ､ｾｭｾｮｾｾＺ｡ ﾷＮﾷ＠ Com a A/bar, desde qu.e p'rincipiou, a es
Não tinha mais de dezoito annos. slção. queres . V , ir amante crever conira nos. N osso jorndl 
Era muito bella. Tinha olhos gran- Comi alguma cousa porque morte do ｭ･ｾ Ｎ＠ prime f a izado' sempre argumentou com calmJ, 
des pretos ensombrados por tinha fome. meu coração ICOU ga v n " ao passo que o verrineiro que es-
ｵｭｾｳ＠ ｯｬｨ･ｩｲｾｳ＠ profundas, que lhe A' tarde ｡ｰｰ｡ｲ･｣ｾｵ＠ uma modis- Procuro no ｧｯＺｾ＠ ｲｾｩｮｾｾｾｵ､ｾ｣ｾＺ＠ cr"via n'O A/bar, demon"trou 
davam mais graça. Bocca peque- ta, que me disse vir a Ｎ ｭｾｮ､｡､ｯ＠ mento para ｾｯ､｡ｳ＠ . h sempre uma propensão p1 ra a 
na pequeninas orelhas, nariz bt:m do sr. Nlcolau Petrowlskl, para ｧｲ｡ｾ｡ｳＮ＠ DaNço p'0rque é mm ã a dialecticiI cheia de diatribes. de 
feito, davam áqu.ella mulher de tomar medida e Ａｯｲｮ･｣ｾｲＮｭ･＠ do ｰｲｯｦｬｓｓＱｬｾ［｡＠ ￣ｾｯ＠ amo porque n o insultos, deixando patente a des
corpo desenvolVido, uma appa- que era necessarlo. FOI quando tenho c ç ' . . orientação de um esplrito atrabl 

. bre fiquei sabendo do nome de meu • E nunca mais soubestes noll- I" ｾ＠ h b't d á I des da 
rcncla no ' . f . ias de Nicolau Protowiski? larlO, nao a I ua o s I 

Bebera mais tres taças de bem eltor. . . s . ' I ·s b imprensa, mas sim, viciad0 a do. 
champagne e muito vermelha, já, Pela manhã .do, dia Ｎ ｳ･ｧｾｭｴ･Ｌ＠ ·Nlcolau ｾ＠ ｃｏｬｴｾ､ｯＮ＠ ou e minilr pela força. 
fallou ' Nicolau Petrowlskl batia dlscre pouco depOIS, por IntermedlO do Nã b' f o 

' ' . o sa lamos quem osse Bem I Queres saber quem ta mente á porta FUI recebei-o. emprezano a quem eu escrevera a 
. . .., d Ih . . nosso aggressor anonymo que -sou ? Ouve' Cumpnmentou·me e disse-me pedm o- e nOllclas, suas que se h d . d d' 

. . . . " d S· d I d t h gac a o nos Jogava ar o,; en-.Minha familia era abastada e que vmha buscar-me para o pn- SUICI ara.. . I um a o en o a d' , . 
" I b ｾ＠ d CI d' t t venena os sem nos attmglr. eu , em Moscou, onde nascera, melro ensaIO. em rança e au 10 a or urar- . ' 

recebia uma instrucção muito bôa. Nada me faltava e todos os me o cerebro, tenho do outro, os Chegamos ｭ ･ ｳｭ ｾ＠ . <l lançar 
Quando meu paiz ｾｮｴｲｯｵ＠ na guer- dias elie me acompanhava ao remor.sos , a pezarem em mmha um desaflo.e nosso mlmlg.) não 
ra eu ainda não tinha 14 ,annos. theatro e na volta para o ｨｾｴ･ｬＮ＠ ｣ｾｮｳ｣ｬ･ｮ｣ｬ｡Ｌ＠ pelo meu desprezo a appareceu . 
Uma noite meu pae, em vista do Pelos seus modos ｳｯｾ｢ｮｵｳ＠ eu Nlcolau.. Mas agora, pelo que se deu 
que se passava em minha cidade lhe 'linha um certo rl'spelto. Nesse momento, uma orches- quarta-feira, cremos que o auctor 
natal, resolvera fugir para Petro- Durante tres mezes elle só me ｴｾ｡＠ executava, justamente, a mu- de tudo que fOi,i ogado con tra nós 
grado. Lá fomos, eu, papae e ma- acompanhava do hotel para o slca da sua dança predilecta . é o sr. João Pinho. • 
mãe. A viagem foi sem inciden- theatro e vice-versa. A não ser E ella, num ondear de corpo, Cremos seja elle, porque, quan-
teso Apenas desembarcados, fo- isso, nunca me tinha ido visitar. como num espasmo de loucura, do estavamos no caes, espera ndo 
mos tolhidos por uma massa com- Eu fazia progressos e o em- dançou, retorceu-se e veIO cahir que o Laguna atracasse, foi elle 
pacta que se acotovelava. Era um prezario me dissera que na se- em meus braços... quem, passando por nós, disse em 
principio de revolta. Vi meu pae mana seguinte seria a minha Segurei·a. Estava desfallecida. tom de ameaça : 
cahir varado de balas.Horrorisada estréa. . . Deitei-a sobre o divan e chamei o ·Vagabundo. hein? .. " 
agarrei-me á mll1ha m<li; em se- Fui bem succedida e por isso, garçan, pedindo-lhe um pouco de Ora, nós tinhamos dito em nos-
guidafomos envolvidas pela ca- alvo de muitas ovações. ether. B'In.hei-lhea testa com agua so ultimo numero, assim : 
va.llana e condUZidas para ｾｭ｡＠ Meu protector fez-me presente fresca, dei a respirar o medica- • Mas o jornal do Pass6ca, des
prisão. Mmha mãe adoeceu, vll1do deste collar, no dia segull1te ao mento pedido, mas vi com horror ta vez, fez'nos lembrar um desses 
11 falleeer onze dias depois. ｆｩｱｵｾｩ＠ da minha ｾｳｴｲ￩｡Ｎ＠ que ella não tornava' a si! ' cães vagabundos, etc." 
s6 no mundo, d.entro de uma Prl- Comecei, então, a ganhar um Mandei . chamar um medico. Mais adiante, dissemos, com 
são II1fecta. Ahl permanecI mais bom ordena.do, e por ISSO dl,sse Elle examll1ou-a com attenção e referencia ao jornal : 
de um mez .• Um dia, deram·me a a meu. benfeitor que não ｰｲ･｣ｬｳｾＭ voltando-se para mlln, disse· me : • Já não póde fazer mal Quem 
liberdade e comecei avagar pelas va maiS encommodar-se comml- rEstá morta J, f a z uma rellrada estrategicQ, 
ruas da Cidade. Entrei, por acaso, go; porém,. ｾｳｰ･ｲ￢ｶｾ＠ receber L 27/4/1919 Como cão vagabundo etc." 
num theatro .. Pergunta.ram-me o sempre suas VISitas, pOIS elle era aguna,: Portanto, em vista do homem, 
que deseJava, respondi que que· I meu segundo pae. AntOniO Duarte. assim todo espl h d pro-
ria falar ao emprrzano. Fui intro- ｐ｡ｳｾｯｵＬ＠ entao, a vir almoçar va cabal de n n o, era a r-
duzida num ｾ｡｢ｩｮ･ｴ･＠ onde um I todos os dias, commigo. ELIXIR DE NOGUEIRA to o auctor ､ｾｵ･＠ ･ｾｴ｡ｶ｡＠ descobe s 
homem de meia idade estava seno Dentro de pouco tempo eu ti- do Phco Chco João da SI'lva MUI'to pr s atrllgos coóntra n6 . t d . t t 'V h d d d . , .. . . azer emos n s em su-a o Jun o a uma ｳｾ｣ｲ･＠ ana. en· n a uma gran e ro a e admlra- Silveira. CUidado Com as imita- ber agora q é g. 
tio-me, fpz-me um slgnal para que dores, entre os quaes o marquez ções. ｧｲ･ｾｳｯｲ＠ C' ｾ･ｭ＠ o nosso a I 
me sentasse visinho a elle e per- Claudio Cavallieri, com quem Mas 'to us ou, mas apparece.u. 
ｧｵｮｴｾｵＭｭ･＠ : . sympathisel logo. O sabonete "Sanito]" é o mais cipal ｡Ｇｳｳｵｲｾ･ｾｯｳ＠ ao nosso prln-

.A s suas ordpns, menina. Em ｃｯｾｯ＠ eu IIvesse um grande perfumado e consistente de todos Tanto ｨ｡ｾ｡＠ . d 't il e 
que lhe posso ser util ?) I't!spelto ao meu protet1ur, n\lnea os S'élbdrrete'S nadoJY8l<!s I logo depuis da ｾｾｾｊｾ｡ｾ＠ ｾｮｾｾ ｬ ｵｳｾ＠
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nos ter diri/{ldO, ｾ＠ sr. Oscar Pio Receituarl'o de doces i A ｢｡ｮ｣ＺＭＺ］ｮｬ､ｯｲＺｾＷＺｾｳｩｬｬＱ＠ ｾ ＭＭＢ＠ ATTENÇAo 
IIho, que ｮｾｯ＠ ｰｏｾＱＨｬ＠ ter ouvido as Ｇ｣ｾｮＬｴｩｴｵｩ､｡ＮＺ＠ - Presidcnte.. dr. l' . , 
palavr,ls di ｳｾ＠ ｾ＠ Irrn.ão, passando PÃO DE LO' DE LARAN ,<\ I Ｈｊ Ｎ ｬｉ･ｾｬＨＧｳ＠ ['lI1to, 1Ii1('gro JUII. dI! (' fi II.:'S;(,.; ｾ｣ｶ･ｳ＠ .avlsil ao publico 

: -
por nós, (' dlnglndo s(' a um dos I J Direito da comarca; exallllnado- . ' li. I dt.,na (ilentela, que e5· 
ｾｬＧｵｳ＠ amigos, disse, e!n VÓ1;, alta: BMem-se 2 t gemmas de ovos ｲ･ｾＬ＠ ｡､ｶｯｧ｡､ｯｾ＠ AlexllOdrino Bar- ｴＺｬｉＧＨｾｏ＠ no fl!1I Ｈｾｏ＠ corrente mez, de 

·0 Tosse·tosse vai aqUi. e 400 grammas de assucar refi· reto e Accacio Moreira. \011.1 de slI,lyl.lgem, reilbre desde 
E nós nJo deixamos de achar nado, até ficar tudo bem encor· _ Assumiu intennamente O Ja, seu Gabinete D"nt;JriO aonde 

graça. . . '. : pado; depois disso, rala·se a su- cargo de ･ｾ｣ｲｩｶｬｬｯ＠ da ｃｯｉｉＮＺ｣ｴｾｲｩ｡＠ Já °e acha trabalhando sua senho· 
Tudo ｉｾｾｏ＠ era o ｾｆＱｮｃｬｰｉｏ＠ de perflce da (asc.a de ulna laran j,,! ｅｾｴ｡､ｵ｡ｬ＠ desta cidode, o nosso ￭ｾ＠ ,e espc,r<! () a. uXllIo do Povo 

uma revolta contra nos, na pes- e Junta se· lhe a mesma, batendo conterraneo José Hubl' _dgunensl ｾｲ｡｢｡ｬｨｯｳ＠ ft!ltos com 
ｳｯＬｾ＠ do nosso ｾｉｲ･｣ｴｯｲＮＮ＠ ｵｾ＠ pouco para ｭｩｳｴｾｲ｡ｲ［＠ depojs I - Consta .nos que pc·rmanece. mnterlill ､ＨＧ Ｌ ｰｾｵｮＨＧＢｲｩｬＬ＠ ?elo,systema 
. E os tres ".rmãos, fonbundos delta-se-Ihr. com cUldndo, .melo r,\ na mesma rl'partiçJo u préstdr ｭｯｾ｣ｲｮｯ＠ ｾ Ｇ＠ ｣ｮＧＮｾ＠ ｾｯ､｡＠ li ｮｙｾｬ･ｮ･＠
como nunea nlllguem os VIU, ar· kllo de farinha de trigo peneirada seus bons serviços o intelligcnte ConsllltdS ｕｾ､ｲｉｩｬｓ＠ ､､ｾ＠ 8 dS 17 
ｲｲｭ･ｴｴ･ｲ｡ｭﾷｳｾ＠ contr.a o nosso di- ｾ＠ (' em seguida illuntam-se-lhe 200 escriprul j rio cio Thesouro Ih) Es ' ｾｯ Ｌ ｲｮｳＮ＠ ｉＧｦｩｬￇｾ＠ Cons(!lhelro Mafra 
rcetor, que, ｉｭｰ｡ｳｳｬｶ･ｬｭｾＺｬｴ･＠ ･ｾＧ Ｑ＠ gramntas de manteiga derretiua c tauo, o sr. João José de Cupertí- I fl'lcph_one, ,)1. 

perou o choque; m:Js as investi- por ｾｉｭＬ＠ 12 claras de ovos bem no Medeiros. I O ｶｩｮｾｉＨＩ＠ c ('O' t f I P 
d tt " L . bat'ld"s Est d t d I' . d f S - , r SU (/( (J ( o har· as nunca a Ingiram o sr. ucas , u. an o u o Igd o, or -, cgulu para a Caplt;]1 da maceutlco Chimico Silveira (. o 
Balllha, e elles, entào, berraram, ram·se com papel branco tdbolel' Republlca em comnanhia dé seu sober'lno "()O t' d 'd ' . d d f d b ' d I d . " I' < ...... " onlC05 e\'1 o [15 
｢ｾｲｲｮｲ｡ｭＬ＠ s.en. o sempre respon· ros e orno" e eira a a ta, es·' filho J,osc, Inle.lllgente professor euas muit;Js curas. 
dldos, com altivez, pelo nosso di' peJa·se nelles a massa, estrnde., do (Jrupo ｅｾ｣ｯｬ｡ｲ＠ "Fl'lippe - .. . 
rector. . . se P?r Igual e ｣ｯｳｬｮｨｾＭｳ･＠ o pão Schmídt", o habil advognuo ma·1 CLUB ｂｌｏｾｄｉｎ＠

Nada fizeram nem nos os cre- de .Io,enl fomo fraco. Logo que Jor Ac.cario Morem!. I ａｓｓｅｍｂｌｦｾ＠ GERAL 

mos tào maus. .Estavam assim ･ｾｴｬ｜･ｲ＠ COSIUO, viram-se os tabo· Estilo mUito adi lOtados os Ultima convoca do 
porque se senllam garantidos Ｑｾｬｲｯｳ＠ sobre uma meza, para se lrabalhos Oi! grande Empreza de I· ç 
por gUilrda·costas. I tirar o papel, Que está ｡ｾｵ｡ｲｲ｡ﾷ＠ Arroz, achflndo,sc á testa delles Convido aos srs, SOCIOS para /I 

Nilo surtindo a efteito o plano I do á massa: volta-se ｾｾｴｾ＠ com a o dr. TlJllo CavalJazl que ｦｩｸｯｾ＠ ｲ･ｾｬｬｉｮｯ＠ de ｡ＢＬ＾ｳｾｭ｢ｬ￩｡＠ geral, para 
desejado, 11m tal ChiqUinho PI' parte supenor para baiXO e corta- resldencia nesta cid Ide_ eluçilo uo preSidente, cargo vago 
nho, um bilontra qualquer, pro· se ､ｾｰｯｩｳ＠ de frio, em fatias de 8 Nu-nerosos trilbalhrulores en. pela rrnUIlClil do eleito, a r(!ali· 
cura, por ｶｩｮｾ｡ｮ｡Ｌ＠ a exclusão do centlmentros de cumprimento e contr,lm-se no serviço de campo ｾ｡ｲＱＳ･＠ DO,mlOgo, 4 do corrente, 
sr. Lucas Bainha, do Club Blon- quatro de largura. Faz'se glace, dessa EmpreZ[1. E' caso, pois de "hoPds. . 
din, assim como seu pai, chega a aJuntando-lhe uma pitada de ras' nos felicitarmos, porquilnto, para ｌｾｧｬｬｮｩｬＬ＠ l°. de MaiO de 19J!). 
dizer aos representantes de ca· pa de casca de laranJa; glaça se Tubarão, que nJo podia cahir no Peld Dlrectona 
sas commerclaes, que não com- a parte ?upenor de cada uma OllilUO, dad,l a sua riqueza natu- joao Carvalho. 
pra de viajantes hosped<1dos no destas fahas e fazem-se, depOIS, f<11, suas vazeas verdejnntes' e CLUB BLONDIN 
hotel do sr. Lucas Bainha! seccar.á bocca do forno. ferteis, seu clima ameno, abre·se 

Que misena. PAO DE LO' LIGEIRO uma nova éra de trilbalho e pro-
,. ' ,,- Um ovo. uma co!her de assucar. gresso. 

ａｓｓｅＬ｜ｉｂｌｾ＠ GERAL 

Primeira convocaçc1o 

Sanltol é o melhor sabonete uma dltil de farinha de trigo' ba- F t 'I' l' nacional ,', omen ｡ｾ＠ a .agncu tura. Incrc· Convoco aos srs. socios do 
Club < Blondin,. pari! uma assem ' 
bléa geral extraordinaria, afim de 
tratar se de varias aSSumptos de 
interesse social, Domingo, 4 do 
corrente ás 14 horas. 

te-se o 0\0 e o assucar, depOIS mentar as Industnas r[1s"ar es-
NO TAS junta-se·lhe a farinha e ｬ･ｶ｡Ｍｾ･＠ ao tradas, djffundir o ･ＧｮｳｩｏＡｾ＠ espa· 

forno. ｉｨ｡ｮｵｯＧｾ･＠ escolilS até a zona ruo 
Agradecimentos 

Recebemos a ｳ･ｧｵｩｮｴｾ＠ carta: 
Florianopolis, 21 de Abril de 

1919. - A' illustrada Redacção 
d'O Dever. - Laguna. - Exmos. 
Snrs. - Summamente penhora· 
dos pelas amaveis referencias 
que, a proposito da exclusão de 
nOSSél firma das listas negras in
gleLa e amaricana, tiveram V. V. 
E. E. a liberdade de nos fazer, em 
seu conceituado jornal, vimos,por 
meio desta, expressar-vos os nos· 
sos mais sincerosagradecim:;ntos. 

Com a maior estima e conside· 
ração, firmamo-nos, de V. V. E. E. 
Amigos e Criados Obrigados. -
[rnes(o ReeI( U Comp. 

Visitas 

Recebemos a visita do nosso 
patricio, sr. Raul Cunha, que nos 
veio participar, ter assumido nes· 
ta cidade, o cargo de Agente do 
Capitão do Porto, funccionando 
annexo á Mesa de Rendas Fede· 
raes. 

Gratos pela commutlicação. 

Diversões &- Soorts 

O Club 3 de Maio festejou 
hontem, com estrondoso baile, a 
passagem do anniversario de sua 
fundação. 
Gratos pelo convite. 

Cinema Central 

HOle será projectado na téla 
déste estabelecimento de instruc 
ção, o beltissimo film 

Ca.sados OU não? 
em oito partes, da Ivan film, uma 
das mais acreditadas fabricas 
mericanas. 

PUDIM DE BANANAS ral, eis tod? grandeza e ｰｲｯｧｲ･ｾＭ
Tome.se 10 ou 12 bananas re- so matenal e moral dum E.,tado 

guiares, bem cosidas e passadas que ｰｲｯｳｰ･ｲｾ＠ como seja o de 
por peneira fina e junt?.se.lhes Santa Cathanna, agora governa
um calice de vinho do ｐｯｾｴｯ＠ 3 do pelo benemento, o Idolo do 
colheres de farinha de trigo' 3 povo, ex. dr. Hercilio Luz. 
ditas de manteiga; depois de ｴｾ､ｯ＠ E' delle ｱｵｾ＠ Tubnrão tudo es· 
bem Ilgado,deita se em forma bem pera para caminhar a ｰｾｳｳｯｳ＠ agl
untada de manteiga e leve.se ao gantados na senda do pregresso. 
forno para cosinhar e corar. O preclaro governador com a sua 

João Trigueiro. ｩｮｴ･ｬｬｾｧ･ｮ｣ｩＳＱ＠ clarivident.e, e com 

CONSULTAS 
Mme. Beta: - EIS a receita 

que nos pede, tão delicadamente: 
SOPA DE GALLlNHA 

a nltlda Visão do admllllstrador 
zeloso e progressista, tantas ve
zes postas em prova, ha oe, esta
mos certos, volver suas vistas 
largas para o ｮｯｳｾｯ＠ querido Tu· 
barão. 

ｬＮ＼ｬｧｵｮｾＬ＠ l°. de Maio de 1919. 
Pela DlrecJoria 

jodo Carvalho 

OFFICIAES. - ｐｲ･｣ｩｳ｡Ｇｳｾ＠ dI' 
bons Offiei'l 's SI 'rradores, car pin
teiros e marceneiros, na oHiI ína 
de A. Blanchini, nesta cidaoe. 

CASA 
VENDE,SE uma casa terrea, 

bem construida e localisada, na 
praça Lauro Muller, com bons 
com modos pnra familia, quintal 
arborisildo, etc. Preço razoavel. 
Tratil-se com Ismael Souza. nesta 
cidade. , 

Toma-se uma galtlnha gorda, 
que se limpa; corta-se elll peda· 
ços e frige-se em trez colheres 
de banha ou manteiga , Ajuntam· 
se-lhe em seguida, oito garrafas 
de agua, salsa, folhas de cebolas, 
um dente de alho e umas pimen
tas do Reino e despeja-se o caldo 
sobre farinha de milho ou de 
mandioca, posto em uma travessa 
e mexa-se tudo, bem_ A carne da 
galtinha é servida em um prato á 

- Sabemos que, dentro em 
breve, . será levada no elegimte 
Thealrinho do Club "7 de Julho" 
uma grande comedia em 3 1011- Para o bnnho o melhor sabo' 
gos actos, a qual será desempe· nete é o "Sanitol". 

parte. 

nhada por gentis senhorinhas da • 
nossa elite e distinctos cavalhei- Dr. Clartballe 6alvao 
ros. O producto da rend[1 do e,
pectaculo será applicado n;J com· 
pra dum piano para o referido 
Club. 

AD\'OGA.DO 

Trata de causas ci\'eis e commer· 
ciaes, registros de firma, con· 

tractos commerciaes, na· 
turalisação, etc. - Chegou hontem aqui, em 

companhia do sr. Syllo ｕｬｩｳｾ￩ｬｬ＠ e 
Mestre Cook. I ｾｸｭ｡Ｎ＠ esposa, um seu cunhi\do. E. do Forum ou P,,",ilo Monte Claro 

Irmão do sr. Pedro Thomnz So - LAGUNA-

Corres po n de n CÜl S ｾｾ［ｉＡｨ｡ｾ［＠ ｦ｢ｩｯｾｵｾｵｊｾｩＮＺｾｾｾｩＺｲｏｯ＠ ｾ･ｾ［ｾＭ ｾＱＰｂｩｌｩａＧｐ＠ ÃRÃ 
chegado tubaronense. SALA DE VISITAS 

TUBARAO, 3()'5919. - DeVI' (Systema ｡ｵ ｾ ｴｲｩ｡｣ｯＩ＠
do ao estado de saude de um dos (Do Correspondente). -
examinadores dos candidatos ao I Recenter.:ente chegada da ta· 
lugar de escrivão de paz do Ois· Solicitad'lS ｢ｲｾ｣｡Ｌ＠ COI11 um jOgo de ｣｡ｰ｡ｾｾ､Ｎ･＠
tncto "Alto Capivary", o respec· ( , I brim hranco. ｹｾｮ､･Ｎｳ･＠ por ｾＮ＠
tlVO concurso foi adiado para o CAROÇOS NO PESCOÇO I . 1 ｂｵｾ･｡ｵｲｭｬｮｬｳｾｲ･｣ｯｾ＠ cadeira 
dia 25, em que teve lugar sendo, I glratona. \ ･ｮ､･Ｍｾ･＠ ｰｾｲ＠ ｾＮ＠
segundo consta, repprovados os Curou seus filhlllhos de caro-· Informa·se nesta t)pographla. 
altudldos candidatos, contra a ços no pescoço, com o Elixir de 
expectativa geral, pois, muito an- Nogueira, do Pharm Chim. JoJo • 
tes de realisar-se o concurso, já da Silva Silveira, o ｾｲＮ＠ CatJo J. Unico medicamento que ｾｖｉｴ｡＠
se prejulgava, nesta cidade, que de M oura Rosa, residcrlte na B.I· contagio venereo. 
eltes seriam approvados! hia, conforme desldra em carta Ｎｖ･ｮ､Ｌｾﾷｳ･＠ na pharm.a. 

O tiro sahiu pela culetra ! . . . de 9 de Julho de l!nl. dngues 

K 
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o Dever -_ .. ｾＭＭＭ - - -

IRE-SE- A Q U I ! V. Ex. quel· ter a pene fina e 4: ｾＭＭ

.. assetinada? U.se o sabonete 
o ｾｲＮ＠ ｮ･ｾｯ｣￭｡＠ com os segumtes artigos: • . 

fI<ôncll.1 . Rcndas Lenços. H - S ｃｾ｡ｬＺｳ＠ Louças. Enxovaes para casamentos. yg1ea oap 
Flchus Perfumarias Calçados. 
Echarpes Malas Camas de ferro. (Marca ｒ･ｧｩｳｴｲ｡､ｾＩ＠
Cobertorcs Cigarros Bahús. Colchas Fumos Vidros de placas. FABRICO EXCLUSIVO PARA 
ｾＧＡｬｳＨｭｩｲ｡ｳ＠ Sabonetes Copos de todas as qualidades. G W 11' s h & Cia 

C.lmlsas Fitas .Artigos para alfaiates! Ofies e 1 c . 
Os jornacs mais afamados, deste Estado, dizem que a R . o "e Ja_e ..... 

o 

fama do Paraizo da Laguna, ･ｾｴ￡＠ largamente estendidél, O . fi II . t· 
continuando sempre vi}:toriosa, porque terr. "empreumgrande maIS n o e Ine l or p ara a Cl1IS 
slock de artigos nacionaes e extrangeiros, vendendo sempre A VENDA EM TODA A PARTE 
rum ｾｲ｡ｮ､･＠ successo, por preços fóra do commum. E tem ｾＭＭＭＭＭ
poder ｳｵｦｾ｣ｩ･ｮｴ･＠ ｰｾｲ｡＠ attcnder a qualquer ｰ ｾ､ｩ､ｯＮ＠ A victoria COOPERATIV A .. ｉｄ ｅａ ｌ ｾｾ＠
e lucros sao ?;arantldos, uma vez que negociem com a nossa 
casa. Em primeiro lugar encontrarão tudo o que quizerem, 
não precisando procurar outra" casas; segundo, o nosSO 
preç.o é um só e assim não será illudido ; terceiro, temos 
por nórma tratar todos os freguezes mUito bem; quarto. 
compete ao sr. nos honrar com. a sua visita, e não se esque-
cer do -
PARAISO DA LAGUNA 

DE 

ELIAS PAULO & IRMIO 

" O Dever" 
SEMANARIO INDEPENDENTE 

Laguna -, Estado de Santa Catharina 

Preços das assignaturas e das publicações 

.... 8 • • g.aa ..... as • 

c::"'''''''Ea 
. ........ ｾ＠ ... . 5$000 

. 3$000 

C::al :lllCa ｰｏｉｬｩｬＮ ｡ ｉｾ＠ n. .2. 

RU A DOS ANDRADAS, N. 397 A 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO "COOPERATIVA" 

Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul 

Banqueir os: Banco rlacional do COJPmercio 
CAPITAL REA Ll SAOO 10 000$000 

Sociedade Anol1yma Constructora e dI:" EmprestJilios 
Limitados. 

Sorteios mensacs de premlos para élcql1lSIÇào de prl
dios. moveis ou mercadorias, c mensélI1I1cntc ､ ｬ ｾｴｲｩ｢ｵｬＧ＠

ＱＳＺＵＰＰｾｏｏｏ＠ de premios. 
Na do NatiJl. são dlstribuidos, gratuitamente, um predio 

no valor de 15:üü(j:-iüOO e um no de I ￼Ｚｏ￼ｏｾｏｏｏＮ＠ Joia 
15:";000. Mensalidade 5!";()OO. 

Gar,lo 
107 RUA I •. DE MARÇO, 107 RIO DE JANEIRO 
Commissões, Consignações e Conta Propria. 

Recebem á conslgnaçào carnes de porco, banha, toucinho, 
cereaes, farinha e todos os mais generos do palz . 

ANNO .... 
SEMESTRE 

" E LO C::O __ EIO. 

6$000 
3$500 

DEPOSIT ARIOS das marcas Pelisqueira e Conquistador 
para banha. 

ANNO .... 
SEMESTRE 

......... Telegramma CAVADO. !(io-=-Caixa PostJI.305- Telep. Norte 326 

ANNUNCIOS: 
ｾ＠

Tempo I pg, , 1/2 pg. 1 1/4 pg. L _ . 
118 pg. 1/16 pg. 

1 anno 180$ I 100S I Ｗￓｾ＠ 408 ＲＵｾＧ＠

() mezes 100S 70S 408 ＲＵｾ＠ ＱＵｾ＠

.) mezes 70S 408 25:';; 15$ lOS 
t mez 358 20:';; 13S 8;':; ＵｾＧ＠

A ｰ･､ｩ､ｯｾＬ＠ editaes e entrelinhas, 200 réis por linha ou 
Inlcçfío. 

PAGAMENT O ADIANTADO 
As asslgnaturas principiam em qnalquer época e termi

nam sempre em Junho ou Dezembro. 
- -------------------------... 

H'umberto Zanella ｾ＠ ria,1 
Commissões, Consignações e RepresentaQões I 

ｅｉＢｏ｟ｔＢＢｾￃｏ＠

Cod.: RIBEIRO Tel.: ZANELLA 

ELIXIR DE NOGUEIRA "'_ 
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Cura ｾ＠

""'" ｾ＠ .. N 
J 
o: 

L.lej:Jmrnto das ｾ＠
teriu do pe,co(o. 

Inflantm.ç(Ju do ｵｴ･ｾ＠
ro 

Corrimento dos ouvl
､ｯｾ＠

ｾｨｦｵｭＮｴｬｬｭｯ＠ em .. .
"I 

\hnchu d. pellf . 

Ath:cç6u do 
L,.do 

Dorts no pel

'0 

nfrtOS 

GonnrrhtlS 
C.rt1uncuIOI. 
fi!olull1 , 

f '''pl"h:,.., 
R,uhllismo 
f-"lort, bru. 

cu. 
l'lctrn 
TumQru 
SunAs. 
e r)lI.s 
[11 r')phulu 
Dllrthros. 
Boubu 
Boubon. 
f, fjnllmtnte, 
todu .. mo ... 

ｾＡｾ＠

"" ｾ＠
" 
ＭＺｨｾ＠

ＢＢｾＢ＠ｾＢｬＧＢ＠
ｾｴｉＮ＠ .. , 
ＧＮｾ＠;!Ii'" "I" fi O 
ｾ＠
ｾ＠
;l) J 

,_ hI ｾＢ＠
1'4< 

·ti O ;:t 
'I. gZ 
ｾＬ＠ c( 

Q) 

o 
r:: 
u-

"" '-
<l) 
L-

11 
a .. 

O o 
- f-

l
I 
A 

U 
ｾ＠
LU 
1: 
1: 
O 
u 
LU 

ｾ＠-Q:: 
ｾ＠
C/) 

::J 
Q 
Z 

11 
tJ) li 
ro • Ll 
L- c.. " _ tJ) 

<l) C 
-o CJ = ro :::l ... E O" .. 
ＢＮｾ＠ a 
ｾ Ｎ Ｍ li 

'<1) f-
ｾ＠ 'Q) 

""u ro 
• u 

N o 
e-o 
L- ro 
ro E 
L- ro 
ro,_ ro 
u ,- o 
Qj-o 

ｾ＠ E .o Q) 
CJJ 

Q) ro 
-o o 
L- E 
o 
0-
ro 
> 

- co 

I ; 
Caixa Posta l , n (' . 2 I 

ｾ＠ - ＭＮＺ［ｾ＠ 1."1 .. pro. 
. vt"nlentu de ,;;- ｾＢＧ ｩｉ ﾪＮＮｊｅＺＹ＠ IInlue 

asuna -- Estado de Santa Catharlna nanOE DEPURIlIVO DO unm 
ｾ＠ co 

Ｎ ｾ＠
L-

.o 
ｾ＠

ｾ＠

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC
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