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EXPEDIENTE 
Assignaturas para 1919 

Cidade . 
Ann" . . •.. ... . . • 5S000 
ｳＮＺｭｾＬｴｲ ･Ｎ＠ ..... . . . . . 36000 

Pelo correio 
Anil" . , .. . .. , . 6-:000 
Scrne,l rc .. . . ' . • . • 3;500 

Numero avubo $100 
olrozndo . $200 

Pagamento adiantado 

As assignatur::s começam em 
época e terminam sem

em Junho ou Dezembro. 

Toda a correspondencia deve 
dirigida á redacção, caixa 

n.37. 

Pedimos aos nossos assignan
em atraso, mandarem saldar 

debitas para não haver in
lerruocão na remessa do nosso 

Dr. Alipio MaChado 
ADVOGADO 

Acceüa ｣｡ｵ Ｌ ﾷ［｡ｾ＠ ｣ｲ［ｭｩｮ｡･ｳｾＢ＠ e 
doeis. nas comarcas de Laguno, 
Tubarão. Araranguã, São Joa
quim e LogroS. 

Residencia - Laguno. 

Dr. Clariball:e 6alvão 
ADVOGADO 

Trata de causas civeis e commer· 
ciaes, registros de firma, con· 

Iractos commerciaes, na
turatisação, etc. 

E. do Forum ou Pensão Monte Claro. 
- LAGUNA-

DR. ALFREDO LUZ 
ADVOGADO 

Encarrega-se do patrocínio de 
quaesquer causas: cioeis, cri

mes, commerciaes, orphanalogi
cas, ele., em qualquer Comarca 

do Estado. 
Residencio.: Florianopolis. 

nos momentos mais criticos da 
vida. 

ａｾｔｯｎｬｯ＠ B\PTIST\ D,\ SILVA. 
ａｾｔｯＢｬｉｏ＠ CAETANO DA SILVA. 

mina. Foi ｃｏｉｾ＠ immenso pesar I E depois, com aquelle mesmo 
nosso que vimos paralysar 11 ｾｯｲｮｳｯ＠ amargo, ｲｬｩｳｾ･ ﾷｮ ｯｳＬ＠ muito 
escola do caracter, onde quasi cheio de fé: 
ce'!1 crcança: estavam rcc.ebendo I_ - PHrece que vou ter n satlS
ｬｉＨＩ･ｾ＠ CI\ ｉ ｃ ｩｬｾ＠ de " c rJ :lllclro pro ·l lilC[1O d'! ｶ･ｲｲ･｡ｬｩＬｈ､ｯｯｭ･ｵｬ､ｾ｡ ｬ＠

O 
- I \'(:ltO. . . ' . Discorrendo sobre a ｵｴｩｬｩ､｡､ｾ＠

cvoçao de N. S. dos Navcsantcs ｑｵｾ Ｎ＠ Invep tcn.imos nus LIas das ｅｳ｣ｾｬｲｬｳ＠ Lle Escoteiros em 
｣ｳ ｣ ｯｴ ･ ｾｲｴＺｳ＠ de Jahu , S.I ｮｯｾｾ｡＠ ＮＨｾ Ｍ ｉ＠ t001 o Palz. hlou nos dos seus 
col,1 ､ｾ＠ ＼ＮＺ ｾ ｣ｯｴ･ｬｲ＿ｳ＠ c:ustlsse hOJe J I ･ｾ ｬｯｲ ｯ ｳ＠ tao n!11 recompensados 

ｈｅＢｾｉｑｃｉ［＠ ESTEVES. 

Tendo de realisnr-se, a 2 de 
Fevereiro do anno proximo fu· 
turo, a festividade da milagrosa, 
Nossa S enhora dos Navegantes, 
com a mesma pompa e brilho 
dos annos que se tem realisado 
essa festa, convidamos a odos 
os !íeis, tanto desta cidade,como 
do interior, a concorrerem com 
sua presença, ao abrilhantamen
to dessa pallida homenagem á 
gloriosa Santa, que tantos mila
gres ha feito aos seus fi eis 
adeptos. 

A Commissão. 

ANTONIO BAPTISH DA ｓｉｌｖＮｾＮ＠
ANTONIO CAEH'If) D\ SILVA. 
HENRIQUE EsTEVEs. 

A ｭ｣ｾｭ｡＠ <Idmmlf;u ÍJ, o mesmo I c no ､ ＺＺＺｾ ｪ ｾ＠ :lrdel:tc ｃｾ＠ samr d' 
enthuslasmo despertado no Sei') Lv"uno . 
dos ｃｾｲｩｯｲ｡ｳ＠ pelos esr o!f; irns d.: ! Ｈｾｬｉ･＠ ｩ ｡ ｺ･ｾ＠ para ali\IBr sua' 
Jahu, os nossos despertanam. In· magn as ";I ｾ＠
felizmente, nossa ･ ｾ ｣ｯｬ｡＠ ('stá cn-\ Fomos buscar ° hymno dos 
ｾｯｳｴ｡､｡＠ por falta de In.qructor.; e ｅｾ｣ｯｴ｣ｩｲｯｳ Ｌ＠ oe sua lavra, e cantã
e as.slm que tJdas as lnstltUIÇOPS mos DO'; ｾ･ｵｳ＠ ouvidos: 
patnoucas em nosso paiz, mor- Sornus a fúrte Esperança 
rem tOm a mesma faCIlidade que Que não se cança 
nascem: falta- lhes, quasi sempre E tudo alcança. 
o ｡ｭｾ｡ｲｯ＠ do ｧｯｶ･ｲｮｾＺ＠ ａｬｶｾｲｯ＠ nos entre olhou. sClrriu 

Ah;aro Carneiro \ Ive mergu- e suspirou, e nós ｰ＼ｾＱｓ＠ seus pro' 
Ihado numa. tristeza que nos fundos olhos, fomos descobrir 
causa dó, e e sempre d.emons- ;l1'a al-na, a sorrir, sorrir nn azul 
trando a mais acerba dor, qU[' \lin-npnsuravPI do iníínito 
fala na Escola de Escoteiros. ..... •• • ..... 

ELIXIR DE NOGUEIRA Fci num dia destes, numa tar· 
de q ... e morria sob um ceu irísado 

......-..-.-. ............................................ ,;;. de nuvens de cores vivas tinaindo 
O ESCOTISMO o poente, que Alvaro ｃ｡ｲｾ･ｩｲｯＬ＠

do Pharmaceutico Chimico J oão 
da Silva Sih'eira - Unico que 
cura a syphilis. esboçando um sorriso, disse nos: 

FaIM, a ｮｾ＠ mesmos, sobre - Lê isso - e nos deu um 
escotismo, c r e mos ser cousa recorte de jornal com o seguinte: 
supeõflua, porquanto, de suas " O sr. Joaquim Osorio apre
vantagens estamos nós bem a par. sentou o seguinte projecto : 

ESCRIPTOS A GRANEL 

• 
? ... 

II 
Por dois annos. mais ou menos, O escotisll'o nos es.tabele

assis timos ás manobras, ás pas· cimentos de ensino 
seatas, aos exercicios desse pugi. c O Congresso Nacional resolve: 
lo de meninos, que eram o nosso . Ar!. Ｑ ｾ＠ .. - Nos collegios e ins- . O ｳｩｧｮｾＱ＠ graphico com Que 
encanto e o nosso prazer que IItutos CIVIS de educação profis- figuramos o titulo a que deveria 
ｮｯｾ＠ toca.vam á alma quando seus ｳｩｯｾ｟｡ｬ＠ e ｴ ･｣ｨｾｩ｣｡Ｌ＠ mantido.s pela estar subordinado este segundu 
ｉｾ｢ｬ Ｎｯ ｳ＠ ｡ｬｬｲ｡ｶｾｭ＠ ao ar ｾｱｾ･ｬｬ･ｳ＠ bel· Unlao, e. equiparados sera ado· artigo dos nossos <-Escriptos" 
lisslmog canllcos patnollcos. Eram ptada a Instrucção do escotismo representa a indicação da per· 
iO mesmo tem po a admiração de para os alumnos até a edade de gunta que fizemos a Thadeu 
todos quantos visitavam nossa 16 annos. ' Hátteras e por cuja resposta es-
terra; eram, tambem, o nosso Art. 2°. - Não será autorizada peramos ainda. 
'rgulho. Orgulhosos andavam a admissão a instrucção militar Dando combate ás theorias 
tambem , o seu inesquecivel ins- nos collegios civis officiaes ou espiritas de Thadeu, dissémos, 
tructor, sr. Luiz Trindade, e seu particulares aos menores de 16 em nosso primeiro artigo, que o 
infatigavel presidente, sr. Alvaro annos. espiritismo póde ser acceito como 
Carneiro; e nós, mais orgulhosos Art. 3°. - Sómente podl!rão simples crédo religioso: nunca 
ainda, por vermos á testa da pa gozar das regalias concecidas porem, como sciencia ou philose
triotica associação, dous cidadãos pela lei do ensino !>s institutos phia. E demonstrámos que a 
de real merecimento, que só por secundari03 que, annexo, manti- sciencia e a philosophia jamais es
isso são credores da nossa eter- verem a escola de escotismo. tenderão fraternal mão a religião 
na gratidão. Art. 4°. - O Poder Executivo alguma, mesmo que esta seja a 

O idéal de Alvaro Carneiro ia, intercederá junto aos governos espirita-tão d e c a n t a d a por 
em breve, tornar-se em realidade; dos Estados, munitipi6s e dire- aquelles que a proféssam. 

DEVOÇÃO DE N. S. 
DOS NAVEGANTES 

não muito longe estava o dia ctores de collegios para que nas Hoje seremos mais rudemente 
bemaventurado de ver mos o escolas publicas e particulares fracos para com o sr. Thadeu 
quartel dos Escoteiros, em seu seja adoptado o escotismo. Hátteras, a que m ｡ｳｾｶ･ｲ｡ｭｯｳ＠
predio proprio, devido, unica-I Art. 5°. - Como premio aos que a SCIE:\CIA - verdade axio
mente ao esforço titanico, á te- collegios publicas e particulares matica, e PHILOSOPHIA - sciencia 
nacidade inquebrantavel de AI· e ás socied.ades que se ｾｲｯｰｵｺ･Ｍ ｾ｡＠ razão - não pódelT! ｾ･ｲ＠ ai 
varo Carneiro. rem ao ensmo do escollsmo, o lIadas a uma Simples religião que 

Tendo de realisar-se, a 2 de 
Fevereiro do anno proximo futu
ro, a festividade de N. S. dos 
Navegantes, pedimos aos cora
ções bondosos que concorram 
com quaesquer olfertas para o 
bazar que deve elfectuar-se no 
Jardim Galheiros da Graça, nos 
dias 1 e 2 do referido mez. 

A's pessoas que se dignarem 
enviar qualquer lembrança em 
beneficio de N. S. dos Navegan
tes, enviamos antecipadamente 
nossos agradecimentos, pedindo 
qu a milagrosa santa as auxilie 

Mas quando perdemos a es- Poder Executivo fornecerá ins- jamais receberá a sancçào da 
ｰ･ｲ｡ｮｾ＠ de termos aqui, Luiz tructores, que fica autorisado a razão esclarecida porque não se 
Trindade seu instructor, que contratar. firma em nenhum dos phenome-
fôra obrigado a seguir para La- Art. 6°.- Será concedido trans- nos ql.le regem o Uni\·erso. 
ges, para onde o Governo o re- ｾｯｲｴ･＠ gratuito nas vias ferreas e I O espiritismo - e não te"!e
movera afim de dirigir o Grupo linhas de navegação para os gru- mos contestação baseado em 10-

Escolar daquella cidade, foi,então, pos ou ｣ｯｭｰ｡ｮｨｩｾｳ＠ de ･ｾ｣ｯｴｩｳｭｯ＠ \ destrutiveis ｰｾｩｮ｣ｩｰｩｯｾ＠ sc.ie!1tificos 
que se nos afigurou ver a ｩｭｾ＠ em excursão d.e lnstrucçao. ou ｰｨｩｬｾｳｯｰｨｬ｣ｯｳ＠ .-: or!glnou·se 
morredoira imagem de Rene Ar!. 7°. - Fica Q Poder Exe- da magta e da feJtiçalla, e por 
Rollin seu fundador; loi, então, cutivo autorizado a abrir os cre- isso todos os espiritas são supers· 
que ctesanimámos, e mais tristes ditos ｮ･ｾ･ｳｳ｡ｲｩｯｳ＠ para a execução I ticioso.s e fanaticos. pela sua seita . 
ficá mOS em ver o abatimento mo- desta lei. E nao é supersllçào acreditar
ral que se apoderara de Alvaro ｾｲｴＺ＠ 8°. - ｒ･ｶｯｧｾｭＭｳ･＠ as dis- se na reincarnação. da alma, em 
Carneiro e que ainda hoje o do- poslçoes em contrano. , appanção de espmtos, na com· 

• 
r ___ ｾＭＢＧｦＭＭＭＮ＠ - - ----.--
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municação dos mortos com os 
vivos? 

Se quem morre apparece, fala 

= ＢＢＧｾ＠ ＬｾＭ d C tre>' 20 dito I Alberto ｂｲｕ ｧ ｧｭ ｾ ｮｮ Ｌ ｡ ｣ ｨ｡ ｶ ｡Ｍｳ･＠ em 
rança, a verdade, como um raio, clides Aur.eo , ｾ ･ ｾ｢ｲ ｯｾ＠ ､ｾ＠ con: frente á estação telegraphica, 
ful minou a tribu. A duvida des- Saul ｔｏｾｬ｡ｴｴｬ Ｚ＠ osé Madureira, conversando com os srs. João 
appareceu_ A esperança ､ ･ｳ･ ｲｴ ｾ ｵ＠ selho ｦｬｳ ｣ ｾｾｮｬ ｺ＠ e Carlos Smidt. Sores e Clemente Pacheco, sobre 
os corações. Toda a tribu carpla Wenceslau corridas de cavallos, quando, ao 
a morte ､ Ｇｾ ｱｵ ･ ｬｬ ･Ｌ＠ que, com jus- ｾ＠ passar o r.everendo 'padre dr. 

---... Ｍｾ＠

com os vivos, torna a nascer, 
então não há mórte - o pheno· 
meno que a sciencia, a philoso
phia e muitas religiões não des· 
conhecem e até consideram·n'o 
como uma verdade inconcussa, 
ou então os senhores espiritas, e 
com elle o ｾ ｲ Ｎ＠ Thadeu Hátteras, 
são uns homens desarrazoados. 

tiça, consideravam a •. causa da Cinema Central. --:- VãO . ｳ ･ ｾ＠ Cesar ROSSI, o sr. BrUggmann o 
felicidade geral ". . . passados hoje, os segumtes (dms . chamou e fez-lhe uma pergunta 

Pensar-se que os espiritos só 
se communicam COIr. os espi ritas, 
f6ra o mesmo que se atfirmar ser 
verdadeiro um facto que não tem 
o consenso universal. 

Mas repugna á logica do bom 
senso semelhante asserç'io. 

Tem a palavra o sr. Thadeu 
Hátlews ou, por elle, o sr. Abilio 
Gomes. 

Lyra Cu1ty. 
...... --_ ....... ｾＭＭＮＮＬＮ＠ .. . ... .... 

Lombrigueira para a extinção 
dos vermes (lombrigas). Vende
se nesta cidade. 

Miscellanea 
ＭＭｯｾ｟＠

o Narazaneiro (guaraná) 

- 1-
Diz o naturalista ｐ｡ｳ｣ｨｯｾＱ＠ de 

Moraes: c Como a tamareira, a 
arvore sagrada dos Arabes, é o 
Narazaneiro, venerado, pelos 111-

dios Mauês. . 
Fornece-lhes o alimento, c meIO 

de curar as molestias e de sus
tentar o organismo>. 

Uma descarga elec!nca, veIO A /Iha cf Elba a que o padre respondeu com de-
suspender as lamentaçoes, succe- • film " em 1 partes. Iicadeza, apesar de ser essa res· 
dendo. lhes si lencio profundo I Princeza extrangeira, posta contraria ｾ＠ opinião do sr. 

A mãe do menino tOmou. a pa- d 4 artes por Francis' Brüggmann. FOI quanto bastou 
lavra e, assim, fallou aos mdlos rama ･ ｾ Ｎ＠ p, para este senhor esbofetear o 
estupefactos: . ca Bertml , . M inistro de Deus, que, como ver· 

.. Tupan, sempre bom, veio Pagodes do sul da Indta dadeiro Apostolo de Jesus, bai· 
consolar-nos, na nossa tão gran· bellissimo film natural. xou a cabeça e, talvez no seu 
de, affl icção, reparar do a perda •. • interior, t ivesse dito: c Perdoa· 
que acabamos de ｳｯｦｦ ｲ ｾｲＮ＠ Meu Hospedes & vIajantes lhe, Senhor, que elle não sabe o 
filho resuscltará, soh a forma de- - ue faz , 
uma planta, que será ｮｯｳｾｯ＠ ali· Commissão Rockefeller . q A popu lacão inteira, desta lo· 
mento e união e nos curMa, tam- Pelo Max, a G do corrente, ｾｨ･ｧｯｵ＠ calidade, ficou muitissimo indi· 
bem, tod?s os males do corpo. a esta c,dade, tendo seguido no gnada contra o sr. BrUggmann 

J'<las L' precIso que os ｳ･ｾｳ＠ mesmo dia, pa ra Tubarão, a ue com semelbante acto inco ' 
olhos, sejam plantados ... ｾｵ＠ nao Commissão Rockefeller, COl1lpos: \rabilisou.se com todas' as m: 
o pQ(lerel fazer ... , Ｎｃｏｉｾｏ＠ orde· ta dos .srs. drs, Alan Gregg,chefe, ｾｯ｡ｳ＠ desta freguezia. que ｰｲｾ･ｳＮ＠
na Tupan. fazel-o vos I . Remlglo de Oliveira, mediCO au- er ião catholica es 

Taes palavras _ produziram xiii ar; e dos srs. JoãO Mlragaya sam a r ｉｾ＠ . .' . 
grande impressão I Ninguem, po- e Americo Bonini, microscopitas; Ao sr. d •. Eunpldes Ferro, fOi 
rem, resolvia.se a arrancar os José Mdchado, guarda chefe; e ｰ｡ｳｳ｡ｾｯ＠ o ｳｾｧｬｬｭｴ･＠ .telegramma: 
olhos, ao menino. Recorreu·se á Deodoro Silveira, guarda. c Nos abaiXO asslgnõdos, pro· 
sorte, como o determinaram os Essa commissão vai inspeccio- ｦｵｮ､｡ｾ･ｮｴ･＠ abalados barbara .ag· 
mais velhos. nar ､ｩｶｾｲｳ｡ｳ＠ zonas do sul do ｧｲｾＮｳｳ｡ｯ＠ praticada ｴ･ｬ･ｧｲ｡ｰｨｬｾ ｴ｡＠

A cóva foi regada , com as la· nosso Estado, para verificar a ｂｲｵｾｧｭ｡ｮｮＬ＠ pessoa nosso viga riO, 
gr.imas de toda a .tribu, e de ata- porcentagem média dos atacadcs pedimos V. S. ｲ･ｭｯｾｯ＠ referido 
laia ficaram os ｭ｡ｬｏｲｾ･ｳ＠ da ald(!la. pela ankilostomiase (mal da ter- ｴ･ｬ･ｧｲ｡ｰｾｬｳｴ｡＠ fim eVI!ar conse· 
Decorridos alguns dias, brotou o ra) para ver se ha conveniencia quenclas desagradavels. 
.. Narazaneiro." . .' em 'fundar um posto para tratar ANTONIO. MIGUEL MARTINS, sub, 

Quanta analoglil com a hlstona de debellar essa molestia. delegado J JULIO THEODORICO DA 
do meigo e ｾｵ｢ｬｩｭ･＠ Nazareno I!... ,: Ｚﾧﾧｏｏ＼ ＭｾＮ＠ SILVA PACHECO, Juiz ae Paz; 

(
Conlinúa) , .. . AVRES SOARES DA RoZA, MANOEL 

. Com aeshno a Tubarao, onde FELlPPE CARDOSO ANDRÉ A DE 
A, M. foi tra.tar da installação da I.uz SOUZA, JOÃo M. ｐｾｃｈｅｃｏＬ＠ ａｔｾａ｜Ｇｄｅ＠

--
electrlca,naquella Cidade, seguIu, RIBEIRO, ALFREDO F. DE MELLO. 
qumta·felril, o sr. engenheiro LAUDELÍNO MARTINS, MANOEL R, DE 
John Wllhamson, ｡｣ｯｭｰｾｮｨｩｬ､ｯ＠ CARVALHO, fRANKLLlN SOARES, AL' 
do sr. maJo.r José Monteiro. Ca- VIM XAVIER, TOBIAS T OLtNTINO 0.\ 

bral, Super.lI1tcndente Substituto ROSA. ANTONIO CANDIDO Lt;lz.· 

Eis a origem, elevada e b.ella, 
da lenda abaixo, creada pela Ima
ginaÇão de um povo, aquE'cldo, 
pelo explendido sol do Equador: 

• Na primitiva aldeia, haVia Locaes 
uma ｣ｾｳ｡＠ notavel, pelas virtudes. 

e.m exercI CIO, do prospero mUIlI ' Certos estalllos que () sr. dr . 
ClplO vlsmho. Ferro dará as providencias que o 

Refu io dos infelizes, era a chou- . Consta· nos que os e.xmos. 
a
g 

a fonte onde se ia buscar BISpo Deocesano, dr. HerCllio Lu.z 
ｾｾｾｳｾｬ｡￣ｯＮ＠ Já, aos seis annos, e dr. Ｉｾｳ￩＠ Boiteux, Virão assistir 
o menino fazia tantos prodigios, a ｦ･ｳｴｬｶｬ､｡ｾ･＠ de N. S. dos Nave
que merecia a adoração de todos. gantes, a nahsar-se no anno pro
Chuvas abundantes, vinham re- Xlmo, nesta Cidade. 
verdecer as plantas, que defl- ---+--

---'WW--- caso requer, si não quizer ver 
Antonio Portella. - Esteve esse indigno empregado do tele· 

entre nós, e?te nosso intelligente grapho exposto a uma levanch". 
collega .de Imprensa, que anda que será muito justa. por parte 
em serviço da Guia do Estado da população desta 10Lalidade. 
de Santa . . Catharina, obra de Agrarlecendo-Ih e a In s e rÇao 
grande utilidade, sobre a qual já das ｰｲｾＳ･ｮｴ･ｳ＠ linhas, subscrevO' 

, nos malllfestámos. me com muita esti ma 
Crdo. e Obrgdo. 

Gil Mulato, 

nhavam quando, por elle, era Offerta. - Do sr. Germano 
implorado o beneficio; Anjo, da SieberL industrial residente em , • , 
paz, fazia ｣ｾｳｳ｡ｲ＠ desavença? e Tubarão, recebem?s duas amos- Prof. AmphlloqUlo Pires, 
mantinha, umdo, o povo; mUItos tras de vmagre, tmto e ｢ｾ｡ｮ｣ｯＬ＠ SegUlo, a 7 do corrente, p3ra flo- • 
deentes ficaram curados, ao ｓｉｦｔｾＭ de sua fabricação, que mUito se rianopolis, em gOS? de licença,? CorrespOndeUClaS 
pIes contacto das suas pequem- recommenda pela sua pureza. nosso presado amigo, sr. Amphl- ,_ 
nas mãos; uma aureola de feh- Gratos. loquio Pires, benquisto professor DE TUBARAO 
cidade parecia cercai-o ,e trans- • publico, de Urussanga. Em 1 de Novembro de 1919. 
mltha-se a todos, que, d elle, se Ｎｾ＠ • ｾ＠ Em trem especial VCln, domin0 
approxlmavam. O A R T AS . m do 

Tanta ventura, porém, causou ---o -. ---- -- - ｾｯＬ＠ a ｾｳｴ｡＠ Cidade, o teo. ,Ir 
;'''j' 'l''",'''' (o "jo mão l. == M'''m, 28 d. O.I.b" d. 1919. Spo<l d.b, d. L, ••. ,:" "', 
que jurou anniquillal-o. I1lmo. Sr. Redactor d'.o Dever: com a équipe do , Herclho LUz . 

Durante muito tempo, a vigi- Nascimentos ｓ･ｮｾｯ＠ o vosso concel.tuado se- O campo do c Herclllo Luz e 
lancia do povo impedio que se - . manano, um orgllo de ImprE'nSa, encheu-se de espectadores 
realizasse, o tào negro, intento; <;> ｮｯｾｳ＿＠ presado amigo sr. imparcial e independente, que adeptos fervorosos de um e de 
mas um dia, (que fatalidade 1), o Altm.o Vieira, acaba de nos com- acolhe com carinho, todas as in· outro c1ub. . . o 
bom menino, sem ser visto, - tre· ｾｵｾｬ｣｡ｲ＠ o nascimento de seu formações tendentes a fazer um A's 3 1/2 principiou o pnmelr 
pou a uma arvore, para colher- fllhmho Kuy, pelo que lhe apre- pouco de luz sobre tudo quanto mateh. Os plllyers do Sport ､ ｾ＠
lhe os fructos. . ｳ･ｮｴ｡ｾｯｳ＠ nossos ｣ｵｾｰｮｭ･ｮｴｯｳＬ＠ se passa de ｾｮｯｲｾ｡ｬＬ＠ nessas 10- minaram logo, sendo certo, qu r 

Gurupary aproveitou o ensejo extensIvos pela sua digna esposa. cahdades do mtenor onde a se- a esphera uma ou outra vez, po. 
e transformando-se em serpente, --'\f\lW-- gurança da liberdade e da justiça simples acaso, digamos, vinha !>ll 
lançou-se-Ihe ao pescoço, matan· Diversões a;. Sports é um mytho, ve.nho ｮ｡ｲｲ￡ｲｾｶｯｳ Ｎ＠ o ra o lado dos alvi-rubros, que ｉｾ＠
do-o, logo. - - que se deu, hOJc, ao meIO dia, garam muito mal, sem calma ne 

Em pouco foi percebida a falta Club Democrata . "Hercilio nesta pacata freguezia precisão. Por acaso ｡｣ｾ｢ｯ＠ ｾ＠
do menino' e, célere, correu a Luz." Desta SOCiedade, com O ｳｾＮ＠ Alberto ｂｲｵｧｧｾ｡ｮｮＬ＠ tele-I meia hora, marcou o' leam loc8 
noticia, alvoraçando a tribu. séde. E'm Mafra, recebemos com- graphlsta, quando para aqui veio, o lo. goal. Em se!:: u i d a, OS 

freneticamente, foram devas- ｭｾｭ｣｡ｬｬＨＩ＠ ｱｵｾ＠ a 12 do corre.nte já o precedia a fama, de hOmClIl\Players elo Sport avançaram ｣ｯ ｾ＠
sados todos os , recantos; sendo fOi empossada a sua nova ｾｉｲ･ﾷ＠ ｴｵｲ｢ｵｬ･ｮｴｾＮ＠ Em todo o caso, essa animo e coragem tendo feito, d, 
encontrado, afinai, o corpo da ctona, conslitulda. dos segumte.s má fama la 80S poucos desappa- pois de cinco minutos, um g'lO/' 
creança. Tinha abertos, osolhos cavalheiros: ｐｲ･ｾｬ､｣ｮｴ｣Ｌ＠ dr_ GUI- recendo, em face do seu com O 30. mate/I, que fOI o ullHIlO: 

no semblante sereno, divlsava- Iherme ｾ｢ｲｹ［＠ V!ce, dr. ｾ｡ｾｯ･ｬ＠ portamento, antes bom do que vellceu o c Hercilio Luz', ｲｮ ｾｾ＠
se o SOrriSO. . Zuanny, ｄ･ｬｾｨｬｬＱＱ＠ P,erelra, 9· mau. . cando, portanto, 2 {foals con 
, POUCO ｾｵｲｯｵ＠ a 'l1sllo! ｾＮＬＬ｜＠ rador, Egydo ＮｦＩｬｾｯｴｾ＠ " ｨｾｳￇｬｵｮ＾ｬｲｯ＠ ｎｾ＠ dia 2G do ｣ｯｲｲ･ｾｾ･Ｌ＠ isto é,ll goal ara o Sport Clab. 

pado o Ultll110 lampE'IO da espe- AyrC"s Raucn , 1 . ｾ･｣ｲ｣ｴ｡ｮｯＬ＠ Eu ante-honfcm, o mt'nt'1onado sr. 1 A :/ultk do " Herdlio Lut , 
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OS srs. 
'acheco, s0ilrt 
s, quando, .. 
lo padre dr, 
BrUggmann 
Ima pergullII 
mdeu Com de. 
: ser essa re.. 
pinião do sr, 
ｾｵ｡ｮ ｴ ｯ＠ bastllQ 
esbofetear Q 

jue, como ver. 
e Jesus, baj. 
,alvez no se, 
lito: • PeruQa. 
lIe não sabe 

teira, desta lo. 
uitissimo ind 
r. BrUggmann, 
te acto, incom. 
I todas as Peso 
:ia. que proles. 
lolica. 
ides Ferro, fQ 
! telegramrna 
ssigni1dos, pro
los barbara ag. 
I telegraphista 
a nosso vigario, 
noção referida 

evitar conse
laveis. 
, MARTINS, 
THEODORICO 
juiz ae paz 
ROZA, MANOfl 
ANDRÉ A. 11 

ICHECO, A nu,,,, 

F. DE 
S, MANOEL R. 
L1N $OAFES, AI: 
s ｔｯｉＮｾ＠ l'ml\O 
CANDIDO LLIl. 
; que () sr. 
,videncias 
não quizer 
lregado do 
I uma feva 
iusta. por 
,ta IOlali d 
he a i n s e r 
has, suhol'l 
tima, 
,do. e Obrgdo. 

Gil Mulato. 

!mbro de 
;ial veio, 
ade, o team 
I L aguna, 
) , H ercilio 
, • H ercilio 
espectadores 
sos de um e 

Telesrammas 
-*-

SW1ÍÇO e-spe-CÍal b'D OEUER 
S. PALlLO, (C. T.), - A popu· 

laçãO está alarmada com o en· 
contra de centcnares de ratos 
nos ilTmaZl'ns do CHes, do Rio de 
IJnciro; os arl1g'o,; infeccionados 
que vlerDm ｮｯｾ＠ ｶ｡ｰｯｲ･ｾ＠ Maflle e 
/taku(mar. O prol. Carlos Chagas 
providenciou p:Hn que procedes· 
,L'1Il rigorosos ｉＧｸｰｾｬｲｧｯｳ＠ os ar· 
mazens e residcnrias dos em· 
pregados. FaltarJm as caS;IS do, 
l'Ollllllerciantes que receberam 
cargas com rutos em[lestados. 

S, P .IIII.O, ( C. T.), 7. - Os srs. 
Octavio C<lmara e Mendes de 
Almclda, combateram o projecto 
contrd o an,lrchismo, al legando 
que fere a constitUição, confe· 
rindo, porem, poderes illimitados 
ao poder Executivo. 

S. PIUI.O, (C. T.) 7. - Cons· 
ta que o dr. AltlllO Arantes em' 
prehenderá uma excurçào ao 
Estado do Paraná. 

o De-ver {3 

FI'OI IS., 7. A 2H du O 'Zl'lllbro I· ii ｾ＠s ", y ,. \. \ ng( es rom car\'1,O e romhlill·()S 
,er.! ,1!ldugurHda ('m ｌｾｬｧ･ｳＬ＠ d ex· pur ullla l"trada qUl' n[1o "fI('re. ｂｄｲｬＧａｾｾｓ＠pOSIÇuO agro'pecu'lrl'l " . I . . ", a qua (e segurança absolutamente . " 
concurrerão mnul11eros criadores. nenhuma. DIRI:(: f( )RL\ DA INSTRU. 

Frol.ls.,7. - Assumiram as se· '. r{eperculiu dnlorosmn('nte cÇ,AO PUBLICA 
cre tan,l.s da Fazendo e do Interior, nesta cidad .. , domingo fi noitc': ｉｎｓｉｾｏ＠ I'AkllClIl.Ak 
ｲｾｳｰ･｣Ｎｴ ｉ ｖｬＱｭ｣ｮｴ･＠ os Ms. Elpidio o grande desastre oecorrido nes. Chamo li attenção dos srs, 
Fra,goso e Gustavo SlIve lnJ. sa cidude, por occasifto em que o professores ,rarticlI!ares para as 

F rOLlS., 7. - ｒｾｬｮ｡＠ grande trell1, que viera a esta cioade, ｳｾｧｬｬｬｮｴＨＧｳ＠ UlSpllslçoes da lei n. 
enthllsl8Sl110 nos treinos das fue· entrarn na chnve. 12K1, de 15 dI' Setl'mbro p. p, 
turas r('gfltas do dia 15. E' mais UI11;1 recommendaçflo ' Art. 2:.! Nenhum estabeleci. 

· ｆｉＧｏｉｾｉｓＮＬ＠ 7;. - ,S:hegaram do pnra a Tller('za ｃｬｬｉｩｾｦｩｦＯＨＯＬ＠ que, I m,e.nto . de ensino, pril!lario ou 
RIO d\ Janeiro, Vlo ｴ･ｲｲ･ｾｴｲ･Ｌ＠ o na gHnilnClil de iluglllentur a sua I ｳ･Ｈｾｮ､､ｲｬｯＮ＠ poderá ser mstallado 
descl11bnrgador Medeiros Fil,l0 e renda, pourn se· lhe ､ｾ＠ que' os dl 's. no ｌｾｴ｡､ｵ＠ 'c'm prévia autoriSllçao 
､｜Ｇｾｬｉｴ､､ｯ＠ ａ｢･ｬ｡ｾ､ｯ＠ Luz. cnrril,lIncntos I' d\"'lstres em wa eJ,1 Dlr;ctonadn Instuíçilo Publicll, 

'·I'Ol .'S., 7. -Continuam a1 des· linha se veriflquelll qU'ltidl,lOll' qll(' SOllll'ntc pockrá lUncedcl.a 
｡ｰｲｏｰｲｬｩｬｾＨＬｓ＠ pdf8. a construcção mente, 1111l'dlant\' r('quenrnento a que 
dd A\ l'n1da Herl'llio Luz. Se, cntrl'tanto, o sr. dr. Fiscal I s\']a !unto nttestaeJr) Ol! titulo de 

f POLlS ., 7 .. - Domingo proximo nuo tOlllar providenCias, é () ClI"lJ ' ｃｩｬｾ､｣＼Ｚ､､､･＠ dos pmfe,sores, 
o Club NautlcoRtaclllll'lo,batisará do povo fazer o que no Estado !:i , . - Os ilItestddc)s poderão 
v.anas !/o/r>s suas. d" I<io estão fazendo COI11 a ser ｴｬｲｲｮｾｬ､ｯｳ＠ por autoridades es. 

· Fl'nl.ls., 7. - Seguio pilril o Leopo/dina. . . colares, pl)r possóas diplomadas 
RIO de Janelro,o coronel Athayele, (Colmr'sPoNIlI 'HI , ) em cursos SupNlores ou secun. 
InSpl'ctor geral das linh:'lS do . . -,-- - - danos braSileiros ou qUiJndo ｾ･＠
Loyd. I DE Q[{LEANS tmtar de estabtlecimentos reli. 

· FI'OI.lS., 7. - Nasceu aqui, no Em 2.'5 de Outubro de> IM,!}. - giosos, por ｩｬｬｊｻＰｲｩｾ｡､･ｳ＠ ou minb. 
dw 4 do corrente, uma cIIança Falleceu, sexta·felra, a Il1nOcente tros elas re <;peCIi\'dS confissões. 
plll'nomeno, n,10 tendo naris Flora , filhinha do sr. JoãO Rosa, § ｾｯＮ＠ - -,\" ('sellla· particula res 
nC1l1 bocca, COrIl uma orbita só· Sobre o pequenino nt;lúde, 110ta· ficam obrigadas a incluir em seus 
mente provida de uma cabeça vam·se var:egadas f1ôres. Ao sell ｰｲｯｧｲ｡ｭｭ､ｾ＠ o ensino de historia 
com uma carnosidade s,emelhante enterramento, qU t ' te\e IU;.!'élr ás e geogrélphla do Srasil, devendo 
a unia crista de perú Foi sepul· 17 horas, compareceram mllltao haver semanalmente ao menos 
tada no lIlesmo dia. creanças de ambos os sexos, das duas aulas de cada uma dessas 

FpOLlS., 7. - Chegaralll do Rio escohs da villa. disciplinas. 
de Janeiro, os membros da com· - Esteve alguns dias entre Ar\. 23. - Todas as escolas 

. missão Rnc\{pfellcr. nós, o sr. Felippe de Guimarães part.lculares ficam obrigadas a 
annOi;, . 1'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_' Cabral, dessa cidade. enviar aos Inspectores Escolélres 

S. PAl'LO, (C. T.) 7. - O in' 
tendente do Oistricto Federal, 
Nogucird Penido, apresentou o 
projecto de obrigatoriedade do 
ensino, ás crianças de sete a doze 

S, PAULO, (C. T.), 7 .. - A Im· jogou selllpre des0relenadamente'. - De viagem, ｰｾｳｳ｡ｲ｡ｭ＠ por dos respectivos dlstrictos, até o 
prensa carioca e paulista, C0Il1' 1 M-'III I11cthodo, medlocre e d,ff" esta villa, os srs. LUIZ Carvalho dia 15 de cada mez, mappa da 
menta a atlltu?-: do dr. Alencar cie'l1te, dl'ixando muito a desejar. e Arthur Braga, viajantes, e matricula e frequenCla do mez 
Guimarães, apos ter exposto ao QU el11 o VIO jogar com Marfinelli Frandsco Medeiros.de Palmeiras. anterior. sob pena de. mu lta de 
Senado, a situação a.dl11l1llstralIva l; o presencIou agorél, domingo, -Seguio para essa, o dlstincto dez a vinte mil réis e suspensão 
do Estado do Parana! pedmdo _ao i cahiu das nuvens! joven José Alberton. no caso de não o fizerem durante 
mesmo tempo a Inter\'ençao. · Mand J a verdade que sejamos -- Voltaram dessa cid<1de, as seis mezes. 
Dizem que esse odio é devido justos cum os players Moutillho, gentis senhoritas filhas du sr. Art. 24. -As escolas primarias 
ao scu in s u c c e s s o politlco que foi quem salvou a situação, Amadeu Fabae. extrangeiras continuam sugeitas 
naquelle listado. ｂｾｬｳｩｮｩ＠ e b perna de ouro que - Tem mais uma herdeira o ás disposições da lei n. 1.1 87, de 

S. PAULO, ( C. T. ), 7 .. - O jogaram admiravelmente. sr. José Gomes de Moura, con· 5 de outubro de 1917, e do de-
Congresso da Paz dos alliados, Os outros players da equipe H. ceituado negocia!lte desta villa. creto n. 1.063, de 8 de novpmbro 
envIou uma nota n Allemanha a Luz podiam ter feito muito, mas, (CORRESPONEE:-iTE.) do mesmo anno. 
falta de certas clausulas, scienti" n:io sabemos por que, jogaram § 1°. - Por escolas extrangei· 
ficando'lhe a applicaçào de novas pessimamente. Solicitadas ras entendem·se ｡ｱｾ ･ ｬｬ ｡ ｳ ｟･ ｭ＠ que 
penas, inclusive a entrega de Foi o contrario o team do Sport _______ uma ou mais .matenas sao ensl· 
cinco cruzadore>:, docas fl uctu' Club que jogou com methodo, SOFFRIA DE UMA ECZEMA nadas em lingua ･ ｸｴｲ｡ｾ ｧ ･ｬｲ｡Ｌ＠
antes e destroyers. com mui ta cohesão E: intelligen· C d aInda que o professor seja na· 

O .... u r o u· s e e . I S. PAULO, ( C. T. ), 7. - ria não tendo marcado outros ..., I ec co O clona . 
j ornal Commercio publica a ｧｯｾｬｳ＠ p"r não conhecerem o I , EI' ,zedma

N
, m . § 2°.- Os professeres das es· 

• .' J IXlr e oguel- I .t . . Mensagem do Episcopado Brasl' campo onde jogavam. d Ph hC' ｣ｾ＠ as ex ra ngelras aevemser exa· 
leiro, enViada ao Congresso, pe' Emfim, paFa outra vez, tenha o ra,_ o d ｡ｓｾＧ＠ ｓｾﾷ＠ mInad.os por Inspect.or Esc.olar nas 
dindo sejn considerado feriado, Hercilio Luz mais ltaining, pois ｊｯｾｯ＠ a f I va I· materlas que obngatonamente 
denominado Dia da Providencia so' assiln poderá bater·se com os velra.con ormede· têm de lecionar, sendo condição 

, clara em carta de . d' I -sendo bem recebida pelo Senado players do Sport Club L aguna. U1 Ispensave para appro\'açao o 
e pelo Congresso. _ Domingo, e1eu·se em Cres· ' 31 de Agsosto de falar e escrever portuguez cor· 

· d d t 1913, ara. O. rectamente) 
S. PAULO, (C. T,), 7. - A cl uma um gran e esas re occa· Esmeraldina Cano As ･ｳｳｯｾｳ＠ ue'ã mantêlll es. 

Faculdade de Medicina de Paris, sionado pelo descarnlamento da d'lda da Costa re · I p t' I q J t ' f 
- '. h' 4 b' di· , co as pa r ICU ares para sa IS azer 

votou uma moçao de agradeCI mac ma n:, que com alava si dente na Cachoeira. ao citado artiCTo 23 e para não 
mento ao Governo Brasilel ro, versos vagoes de carvão. . .. "I b I 
d'- d . ' I' . M o reram o ｭ ｾ｣ ｨ ｩ ｮ ｩｳ ｴ ｡＠ Olavo InCidir nas mu tas nellas esta e e· 
ILen o que Inaugur'lra a c Inlca r ,. A' cidas devem com a maxima bre. 

do aperf . t d dl'cos e Souza e o trabalhador ntOnIO ' . . elçoamen o e me . _ d vidade pedir a esta Olrectona os 
estudantes patricios. Grande, que Vinha no vaga0 a .. d . f 

S P (C T ) 7 - I ha tendo ficado feridas outras Bole!ms ｰｾ ｲ ｡＠ . registro ｡ ｾ＠ In oro 
. AULO, ..,. en , maçoes re lativas á matncula e 

Telegrammas procedentes das pessoas,.. fre uencia 
Canarias, dizem que ci ncoenta O ､･ｳ｣｡ ｲｮｬ ｡ｭｾ ｮｴ ｯ＠ ｾ｡＠ ｾ ｉｮ ｾ ｡＠ de ｾ･ｳｳ･＠ ｾ ､ ｩ＠ o ue deve ser 
soldados espanhoes, perigam no ｾｵ ｢｡ ｲ ￣ｯ＠ a Crescl.uma e ､ ｬ ｡ ｾ ｬｏ＠ .. ｾ＠ fe ito por PescJpto: é necessario 
Cabo Juby, luctando contra as linha está em ｰ ｾ ｴｬ ￣ｯ＠ de ｭｉｓ･ｲｬｾＬ＠ mencionar o municipio e a locali. 
tribus arabes. Partiram soccorros. as pontes, quasI. todas em ･ｳｴｾ＠ o dade onde funcciona a escola, 

S. PAULO, (C. T .), 7. - O pro\'lsor.lo. Admira ｱｾ ･＠ com sim! · bem -0010 o numero de alulllnos 
Conselho dos Aliados escolheu Ihante linha se Ｌ ｱｵ ･ ｬｾ ｡＠ condUZir ｉ Ｎｴｲ ｩｾｵ ｬ ｡､ｯｳ＠ a l o, de Setembro, 

. para séde da prime.ira carvão ｾ･＠ CresclUma . d D essa obrigação não é dispen. 
reun!ão da Com missão Executiva . Não Ignoramos que Ulll f Ｎｾｳ＠ sado nenhum professor particular, 
da Liga das Nações, flscaes, o dr. M otta, tem el o por muito diminuto que seja o 

S. PAULO, (C. T .), 7. - Corre constantemente recl amação con· numero de seus alumnos sejam 
animada a subscripção em pról tra o abuso de ｴｲ ｡ ｦ ｾｧ｡ ｲ ･ ｭ＠ trens 0uas aulas diurnas ou ｮｯｾｴｵｲｮ｡ｳ＠
d fi . - 010 a linha no esta- " , os agellados do Norte, com carvao, c p ' ( lO Sllglnto 01111 Mendes de IlSqafll para menores ou adultos. 

ｾＧＮ＠ PAULO, ( C . T . ), 7. - A do ･ ｾ＠ que se acha: enga a Ih a Residencia: Oirectoria da Instrucção Publi. 
poliCia paulistil descobrio uma todo ｉ ｾｳｴ ｡ｮｴ･Ｌ＠ a Vida do po r.e forlaleza - Ceará ca Florianopolis 10. de outubro 
fabnca de material explosivo, opera no, at.é que se tome prOVI' Curado de uma grande fe.ri<la de' 1919. ' 

commodo occupado por duas denclas afim de que tam anho em uma perna, com o ElIXIr de H enrique da Silva Fontes. 
[pessoas victimas da explosão do abuso não se reproduza, com.o Noguecra, do Phco. Chco. Jf.)ão Oirector 

pa;sado. seja o de se encher dez e mais da Silva Sitvelra. . 

• 
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Guilherme H. Chaplin 
Agencia e Representações 

Eo.d- Tel- "Q-u.il.chap" 
Praça 15 de Novembro, no. 11 - Florianopolis 

; E0010"'"=-

VENDEDOR DE : Folha de Flandres "Coke C,'', Estanho em Verguinhas "Car-
neiro", Creolina "Pearson", Chlorato de potassa, Sal-glauber, Sal
amargo, Alvaiada de Zinco, ZarcãO Inglez, Soda Caustica, Anil, 
Lixa para madeira e metaes, Arame galvanizado, Arame farpado, 
Cimento ingl

ez 
"Mitre" e "Hilton", Enxadas inglezas "Café", Louça 

"Meakins", Oleos Lubrificantes, Whisky"Johnie Walker" e"Dewars' 
White Label", Cerveja guinnessa <Cabeça de cachorro> , Cognac 
<Renault> e <Jas Pennessy e Vo >, Vermouth Italiano e Francez, 
Angostura bitters, Vinho do Porto <Lagrima Christi . !' outras marcas, 
Vinho Bordeaux tinto e branco, Chanpagne < Viuva Cliquot. e «Boi· 
longer>, chá da India "Salada" e muitos outros artigos. 

Agente Geral para o Estado de Santa Catharina, das "Interna· 
cional Correspondence Scrools" (Escolas Internacion,les ) 
_. =---- = = 

MARIO FERRARI 
Estabelecido á rua Raulino Horn 

Com alfaiataria e armarinho, participa á sua distincta fre
guezia, que acaba de receber os seguintes artigos: collarinhos de 
linho, escovas de roupa, de dentes e para cabello, suspensorios, 
lençoS de seda e de linho, gravatas, botões para punhos, peitos e col
larinhos, camisas de di-versas qualidades, chapéus de cabeça, ben
galas, sabonetes, extractos e loções, ligas, punhos e muitOs outros 
artigos que constituem uma verdadeira novidade. 

Preços muito razoaveis. 
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ｾＭＭCLINICA CIRURGICO-DENTARIA 

DOS 
CIRURGIOES DENTISTAS 

ANTONIO ALFREDO DE NORONHA 
E 

Representações e Agencias 

tndereço telesraphlto: lRUO -- todlsoS: 'Ribeiro" e partltularcs 
R Cons. ffiafra n. 27. Telephone n. 98. 

Caixa postal n. 12. 

FLORIANOPOLIS 

Itajahy 
Joinville Laguna 

Ru CoDII. ｾｾ＠ 36. Ca!%a u. 10 R. Poaulino Bom. Ca!%a 31 R. P. Ferreira, 11. Ca!%a 34 

RODOLPHO DE SOUZA GOUVEIA 
Diplomados pela fatuidade de Meditlua do Rio de Janeiro 
Especialidades em dentad\{Jas com ou sem chapas, 

pivot, Bridge, corôas ､ｾ＠ ouro, encrustações e obturações a 
ouro, platina, granito, porcellana e corôas de Davis. 
ANTIGO CONSUL TORIO DO SR. ANTONIO VARELLA 

Extracções de dentes completamente sem dôr 

Ven{las por grosso, para entregas di
rectas a.os compradores, de: 

Tecidos de algodãO em geral, casimiras, meias e cami
sas de meia, fitas de seda, perfumarias, productos chimicos, 
artefactos de vidro e de aluminio, phosphoros «Brilhante», 
saccaria branca e de aniagens, chinellos, papeis em geral, 
alpiste, xarque, sebo, sal de Mossoró, assucar, café, bebidas 
nacionaes e estrãngeiras, champagne, «Veuve ClicquoÍl>, 
conservas, caramellos, seccos e molhados em geral, etc. 
Sal mineral ORION para a salga. de Manteiga e queijos 

Unlco vendedor. para todo o [stado de Santa 
Catharlna. dos sesuintes arliSos: 

Fumos e cigarros VEADO, Biscoutos DUCHEN, Chocolates I 
MOINHO DE OURO, Agua Mineral de Cílxambú. 

Humberto anella 8, (ia, 
Commissões, Consignações e Representações 

ｅｘＱｐＧｏｒｔａＮｾａＮＮｏ＠

. Cod.1 RIBEIRO Tel.1 ZANELLA 

Caixa Postal, nG
• 2T 

Lasona -- [slado de Santa Calharlna 
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