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• 
Almúcipio de Camboriú -t Sabbado, 7 de Selemblo de 1918 -t Estado . anta Catharina 

Em 1822, :lO dia 7 de Setembro, o queno reino encravado na ｐ＼Ｇｮｩｾｵｬ｡＠ ebe
Br.\zil deamembrava se da velha melro-' rica. O eolo 'so da ａｬｄ･ｲｩＨＧｾ＠ do Sul pr/'o 
pole portugut'za,constituindo-qe elO nação . ｴＧｩｾ｡ｶ｡＠ de liberdade e ｩｮ､ｾｲ･ｮ､･ｮ･ｩ｡＠ para 
livre e independente. Esee facto, 8ndo- ' evoluir, O ｾｬＬ＠ PÜiR, que hoje aBBoma 0-

zamente desejado por Ci'pi ritos patrioticos, berbo, espa(lanando luz por 8obl,(' as Fel
infelizmente BÓ se realizou depois de ter "aB braBileiras deve Ber saudado l1'1O t!1l

Tiradentc. e outros vultos que engran- I thu@iasmo por todo aql1elle que 8ente pul
decem a ｨｩｾｴｯｲｩ｡＠ patria COlO 08 seus pitar O curação pela ｰｲｯ､ｩｧｩｯｾ｡＠ terra ｾ＠
exemplos de civismo, dado a vida ' ew José Bonifacio. Nós saudamos Cl' e sol, 
holocausto pelo 8ublime ideal. D. Pedro I nos bemdizemos a luz ljue d'elle di mana, 
1'.\ proclamando a independencia do rlOrque ･ｾ･･＠ 86l, p::lrque t"" a luz--lem bram 
Brazil, fel-o, não 86 forçado pela Ton- a liberdade da patrlll adorada. 

'd I . I tade da nação, como movI o pe o IOte- ...... .. ......................... . ..... . .. 
ｲ･Ｘｓｾ･＠ e ambição. . . I ｃｯｭｮＮｬ･ｾｯｲ｡ｮ､ｯ＠ agl.ori08a dllta escn'-

As cirCuOlstanClas que obngaram o veu o dlshncto Cathannense de ･｡ｵ､ｯｾ｡＠
priucipe a dar tal passo foram quasi as meruorill, Conselheiro João Silveira de 
mesmas que determiDllram a Princeza Souza, ha ann08, um inspirado ｾｯｮ･ｴｯ＠

babei a as ignar o decrpto da abolição. que, pela bellezn da forma e elenção 
Si no primeiro CASO, como poderosos fa- do pensamento, merece ser lido pelos 
ctores concorreram" vontade do povo e DOSS08 aasignPlltes. A btilh:lI1te ｰ･ｾＧ｡＠ li
o ｩｮｴｾｲ･ｳｳ･＠ pauoal; no seguudo propon-: teraria, cahida da penna de tão iIl11stra
deraram n vontade da maioria da nação do conterraneo, honra O autor que, sem 
e 8 gloria ambicionada pela princeza. Pe- ｾ＠ e>\forç08, na sua mocidade, ､ＮＱｾｮｏｬｬ＠ os 
dro 1'. declarando livre e indepentente (orl/s de bom poeta. Eis o BOneto aquI' 
a terra' brazileim, e Izabel, aeeignando: nOA referimos: 
o «aurco de<'ret", ' não fizeram mais do 

qile ｾｲ･｣Ｚｩｰｩｴｮｲ＠ 08 Ｎｦ｡｣ＮｴｯｾＮ＠ I 7 de Setembro 
A IUdependeOCla unha de be fazer, co-

mo a abolição dos ･ｳ｣ｲ｡ｶｯｾ＠ era uma ne- Maldição sobre ti, oh liberdade I 
ｬｾｩｴｨｬ､･＠ imposta pela ci\"i1i"nç:lo. Vergonha eterna ao povo independentel 

() Bra7.il enorme" rico, fecumlo uão po- Brada ao escravo o deepota contente; 
llia continuar a Ber goyernad(l pelo pc- Calcos homene e insulta a divindade ... 
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Mu, eis lá chega um dia cm que a verdade 
Cala Doe peito. da proetada geute, 
Entlo baqueia o deepota ineolente, 
Impá'a a lei, re8pira a humanidade. 

• 
Trema a nação que outra nação maltrata 
Q . ' ue a\"el(s um povo um:- que amor devia, 
Qnal fez comnosco a Lusitania ingmtaj 

Trema, vendo a lição que nEll'te dia 
Deram, terriveil o Amuonas e o Prata 
Ao Tejo, no Douro, á luza tyrnnnia. 

COIIOIIEl GUSTAVO RICHAIID 
Completou a 29 do mez panado 

mais um anniYersario n",ta licio o 
venerando ancião exmo. sr . Cf!. 

Gusta"o Richard, um do ｦｾｲｾｯｲｯＭ

os propagandi ta do actua1 regi
mem. 

Como' Govera .. rdor do no' o ｅｾﾭ
tado no quatricooio de tflOG a 1910, 

o CARÉCA 
ob a ､ｩｲｾ｣￣ｯ＠ dos Jovens An. 

tonlO Piccolo ｾ＠ Alcides Toulois. 
circulou em Florianopolia o nosso 
ＬＭｯＺＺｾｧｾ＠ -O aréca .. , Revista hu· 
worutlca. a manuscripto. 

FXST A DE ｎｏｾｓａ＠
ｓｅｾｈｏｒａ＠ ｄｾ＠ DORES 

No dia 22 do corrente rnUIa- -
ha com ai solenoidld s ､ｮｾ＠

annoa anteriores a festil'idade 
de N. S. du nores. padfoiera 
da Igreja desta Villa. Fa
zem parte da com missão dos fes
tejos, o nossos amigos, }<'Iavio de 
Souza Vidra, Bento Anastacio Pe
reira, Theobaldino Antonio Perei
ra e Lui& Vieira dos ｾ｡ｮｴｯＡＮ＠

Casamento 
COIU a gentõJ sinborita Waria Jo · 

sé Pereira, dilecta filha do nosso 
amigo ａｮ｡ｾｴ｡｣ ｩｯ＠ Joaquim Pereira 
e adoptiva do lambem nosso ami
go Estevão Silverio Machado, con
tractou casamento o nosso prel
tante amigo Theobaldino AntoQio 
Pereira, Conselheiro Municipal 
eleito deste Municipio. Aos dignos 
e sym paticos lloivos,.O lntransi
ｧ･ｮｴｾＬＮ＠ agradece a commua icação . 
felicita.os e dezejll feliz enlace. 

ua ｾ｝｛ＢＧ Ｎ＠ ligou ｳｾｵ＠ aCClsolado no
me a muitos melhoramentos .ali· 
･ｮｴ｡ｮ､ｯＮｳｾＬ＠ pela sua ｩｭｰｯｲｴｾｮ｣ｩ｡＠ e 
vantagem. entre outre • a illumi 
Ilação eletrica e a c.tDail •• ção da 
agua e esgoto na C, pi ta I .lo nosso 
E tado. 

Na leitura de ｾ ｉｉ＠ primeiro nu· 
ｭｾｲｯＮ＠ não abtmos o que mais ad· 
mirar : Si a perfeição é estll
lo da mesma (u lapis do Jovem 
Piccolo nas nitldas Caricaturas 

.0 lntransiuente. apresenta' ao S-·, -
apr--,'arto 11° ' ff ' I ao ｭｬＮｨ｡ｲｾｳ＠ os ､ｯ｣｜ｬｭｾｮｴｯｳ＠ que 

ｾＢ＠ co ega o maiS e uz I· b 'f ' d 'f' vo cU'up I' t ｲ･｣ｾ＠ emos certl Ica o os magnl ICOS 
r men o, perseverança e· 1 d E I - S vida longa. resu ta os da c ｭｾ＠ sao de coa, • 

Camboriu'. que recebeu tambem 
de sua exa. favores m ttri"es de 
grande importancla. ,ntre elles a 
con trucção da E,trOlda do Rio 
Peq.eno. que de um .. ｆＺＭｾｴｲ｡､｡＠ pe
ｲｩｃＧＰｺ｡ｭｾｮｴ･＠ acces ivel a carg-aei 
ros, tran formou· e em franca .. I .. 
de common.ca ão para curo • 
automovei e a construc.;ão da 
"rande Ponte ｳｯ｢ｲｾ＠ o rio Garcia. 
na qual acertadamente o Municí
pio, poz o seu benemHito nome 
perpetuando a im a ua ･ｴ･ｾｮ｡＠

gratidão, aproveita essa opport uo i. 
dade para a;:re<entar a sua f xa . a 
suas mui cord.aes felici tações. 

_· .... ,.....-"'c ..... ｾ｟ Ｍ｟＠ .. ｾＭ

RELATORlO DO SR. DR. 
FULVIO ADUem 

TIRO 406 
Pdo 14'. Batalhão de infant ... · 

ria acantonado em ItajabJ. foi eo
tregue por ordem da Se.ta Região 
Mliltar a . Tiro 406 ､ｾｳｴ･＠ Munici. 
pio. 60 arn;as. modelo. de 1895 e oi
to ditas model de 1918. 

Para promtlta ｾｮｴｲ･ｧ｡＠ desses ar
mamentos,mui. ､･ｶｾｭｯｳ＠ os esfor· 
ços do r. Capitão de Frag-ata 
Carlos More ira de Abreu. que 
atten.lendo um pedidc do nosso a· 
m;co e r. cd. Benj •• min Vieira 
Tdegraphou pdra ｳｾｵ＠ digno ｦｩｬｨｾ＠

O no s-> distincto AmIg'O snr. Octacilio Abreu, aux;liar de ､ｾｰｯﾭ

Dr. Fulyin Aducci. opero o ex-se- sito de material bellico ,I'aqutll .• 
c:etario ｇ･ｲｾＱ＠ do E tado.tne a gen- ngião, em S . . PaUlO. que promp· 
tlleza de envtar·no um ･ＺＦｾｭｰｬ｡ｲ＠ do tamente prOVidenCIOU ｾ＠ inconti· 
bem elaborado relato rio que sua I.euti .. do ordem de eotrega. 
Exa. em 1'. de ｾ｡ ｩｯ＠ do corrente Agora que o brioso Tiro de 
anno apresentou ao sr. Dr. Gonr· GUHra 40b está preparado com 
Dador do EJtado. todos os armamento, munições 

O digno e:&-au:&iliu, do actual casernas e brevemente o ｾ･ｵ＠ .Stand: 
Governo, com o seu importante tra, ｾ＠ de .:on .. ･ｮｩｾ｣］Ａ＿＠ e patriotisUlo I 
balho, .. eio reafflCmar o conceito que a mocidade ｃ｡ｭ｢ｯｲｩｵｾｮｳ･＠ .. e
que. sempre fl,emcs ､ｾ＠ sua ioteira ｮｨｾｭ＠ se alistarem atiradore, que 
dedicação ao! altos Interes es do a'llm darão provas de civi"no e 
Estado e da ｭ｡ｯｾｩｲ｡＠ ｩｮｴｾｬｉｩｧ･ｮｴ･＠ amor a nossa grande P .. trla. 
como fOI dirlgid. OI ｯｾｬｲｯ｣ｩｯＮ＠ a eu 
cargo. 

• 0 lntrao 'gente-, muito p, nha
rado agradec;e a gentil oHerla. 

ELIXIR DE OGUEI RA do 
Ｇ ｾｯＮ＠ Chco. f ilio da Silva ｓｬｩＬｾ ｩ ｲ＠ • 

Cura-Inflamação dos Jlbc · . 

• Derlaro que receito sempre com 
muito bom resultado a .Emulsão 
de Scoth para os doentes da mi
nha clinica. 

.Dr. Francisco Belini. • 
• Campinas, S. Paulo .• 

• 

É má economia comprar 
uma emulsão, imitação ou 
preparado semelhante, 
aómente porque o preço 
é mais modico do que o 
da Emulsão de Scott 

f ｾｾ･＠ ｴＭｲ［Ｚ､ｾｬｪＺＬ＠
Bacalhau com 

, Hypo('ho.- , 
phito.) 

O cuidado com ã laúde 
não admitte experienciu 
com medicamento I in
feriorea. Deve·ae exiger 
aempre a 

EMULSÃO 
de SCOTT 

m 

• •• • 

• 
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GEIUAL 01-. LAUIO IULLER 

o nOIlO emioente chefe Geoe
ral Lauro MuUer, nlo acceitou o 
I ｵｾ＠ ar para que fora oomeado na 
commisd_o de finanças do aenado, 
lia vae-a aberta com a morte cio 
senaLlor Alcindo Guanabara. 

Sabemos que eSQe dlslincto ho
mew de Estado, occupará impor
tante commiss:lo, no Governo do 
ClIlDO. Ir. dr. Rodrigues Alves_ 

• 

Almoço de despedida 

No dia 30 do Dlez passado o 
eX1IJo. sr_ GeDeral Lauro Muller, 

n, cO IlItraasireute,. felicita pelo 
leu anolyersario fuendo ... oto. por 
um booilo fuctllro na imprenla. 

o nosso yelbo amigo Antonio 
Maria de Souza, em atteociolo car
tlo nOI agradeceu a noticia que 
muito merecidamente demos de 
,tu aoniversario natalido CID IS do 
mez paludo Muito obrigado 

Hospedes e 
Viajantes 

Para Suprrlntlndnte "uniei
pai, Henjamio de Soua Vieira. 

P .. ra Coolelbeiro. Municipael. 
Antooio Casemiro BiUncourt, 

José Fraocisco Victor, Theobal
dioo Aotooio Penir., A otooio 
Paulo da Cuoha c Fraocisco Ma
ximiaoo Pereira. 

Para ;:;up;:leotn do mumo Coo
lelho: José Domicgos de Souza, 
Izidoro Raymuodo d' Oliveira c 
Antonio Manço de Souza Mafra. 

Para Juizes de Pu: l' SilvaDO 
Bento Garcia, l' Beroardiao José 
Rebello, 3- Eduvigu Francilco 
Bernardino e 4' Annibal de Souza. 
Supplentes: Ju.é Joaquim Gomu, 
Lauro José Rebello e L ui, Vieira 
dos Sant"s. 

Pelo presidente foi ordenado que 
se lavrasse a acta e doUa elltrahi
da ｾｳ＠ copias neces arias para te
rem os de.tlnos devidos_ 

ofrereceu em sua re.ideDcia, no De passagem para Floriaoopolis_ 
Hio, um Almoço de despedida ao deram-nos o prazer cle suas visitas 
ｮｯ ｾ ｳｯ＠ eminente amigo e cbefe se- os distinctos moços Alcides Taulo 
nador Hercilio Luz, as,iltindo a is digno filbo LIa nosso bom amigo 
ell ,' o jornalista Oscar Rosas. Cap _ Carlos Taulois, e h-ntonio 

l·'oram accordadas importÃntes ｐｩ｣｣ｾｬｯＬ＠ proprietariol da revista I :::::E9_2Z?"C= ?G ｾｑ＠ . 3 .. . 5_-PS-
medidas em bem do progresso e .Careca •• 
da politica de nosso Estado. DEPOIS DISTO MAIS N '"DA 

I Esteve nesta villa, em VIsita a .... 

Assucar para o Sul 

O Estado de Pernambuco acaba 
de pedir ao sr. ｏｾｯｲｩｯ＠ de Almeida 
dlrector do Loy ,1 ｂｲ｡ｾｩｬ･ｩｲｯＬ＠ praça 
para 100 :0UO saccos de as.ucar, 
que se cl es tjnam aos Estados do 
Sul do Brazi!. 

Ｍ Ｎ ｾ＠

MEDIDAS ENERGICAS 

O ｾｸｭｯＮ＠ sr_ dr_ Wenceslau Braz, 
ｐｲ ･ ｳｩ､ｾｮｴ･＠ da Republica tomou 
medidas energicas contra a cares
lia, dos generes decretan«io ｰｲ･ｾｯｳＬ＠
e o ｣ｯｭｭｩｾｳ｡ｲｩ｡､｣＾＠ da alimentaçlo 
finrá de 15 em 15. dias,urua tabella 
de preços para os generos de primei
ra necessidade comO sejam o feijão, 
arroz, rarne secc .. , banba, farinha, 
｡ｾｳｵ｣｡ｲＬ＠ café e outros generoso 

E .. sa tabella entrou em vigor no 
dia 30 do passado. 

ＭＭＭＭﾷｾＺｉＭＭＭＭｾＡＮｉｾＭＭＮｾﾷＭＭＭＭ

Anniversarios 

sua ellma. familia, o nosso amigo 
Adolpho Peixoto que ｲｾｧｲ･ｳｳｯｵ＠ a 
Florianopolis em ccmpanhia da 
mesma familia. Muito grato pelo 
abraço de despedida . 

Ao nosso distincto amigo Capo 
Carl,)s Taulols, mUito penborado 
agradecemos o cartão de despedi. 
da que se dignou nos enviar por 
ｾ･ｲ＠ de seguir para Florianopolis, 
assumir !loaro.o P->StO no 1 S • 
Batalhão de lnfanteria_ .0 Intran
sigente .. , dezeja ao Capo Taulois 
todas as fe!icldades. 

Em yisita a seus ｐ｡･ｾＬ＠ esteve 
nesta villa o nOSJO bom amigo J 0-

sé Renato de Souza, imnort .. nte I 
negociante em Florlanc>pol;"s. 

Para Florianopolis, seguia o nos· 
so amigo Antonio Marta de Souza, 
negociante desta villa. 

__________ ｾＬＴ｡ｾＬ＠ __________ _ 

REUNIÃO DA JUNTA APURADORA 

DA ELEICÃO DO DIA 4 DE AOOSTO 

No dia 24 do mu passado reu. 
nio-se a junta apuradora composta 
do snrs_ Benjamin de Souza Viei
ra, como presidente e o. membros: 
Antonio Casemiro Bittencourt, 
Bernardino Vieira dos Santo.! , 

No dia 11 do corrente, com pie- Eduviges Francisco Berndrdino, 
ta mais uma primavéra o nosso JO- Manoel ｆ･ｬｩｾｩｯ＠ da ｓｩＱｾ｡Ｌ＠ Tiburclo 

- P dro l'aulo correcto I Ramos da Silva AntoniO R_ da Sil-vem amigo e, - FI - d 
-1- d Redacção e filho va e OITmplo o renclO a auxl lar e nossa , . J 

do nono amigo Antoulo Paulo da ｾｬｬｶ｡Ｎ＠ _ 
Cunha, Conselbeiro Muoicipal, 'rermlDada a ｡ｰｵｲ｡ｾ＿＠ dos VOtOI 

I 
- d t M . - -o á lIIela recoalleceu eleito. para o 

e CitO es e unlClpl - . d 1 19 ' ＹｾＲ＠

A P d - h ' um modllo proxlmo quatClennlo e 'I ai.' , o e [In o que e _. 
do ... irlude. e o encanto de leU. Pa· o. seguintes cldadlol: 

O dislincto clinico dr. Joaquim 
Rasgado, di. que, para ulceras 
syphihticas n:lo ha medicamento 
que dê resultados mais favoraveis 
do que o gra:lde depurativo do san
gue • Elixir de ｾｯｧｵ･ｩｲＮＬＮ＠ ､ｯｾｰｨｖＢ＠

ruaceutico-chimlcII Juào da Silva 
SiI veira. 

A firma deste hurnacitario clini
co está reconhecida. 

Casa Ma triz- -Pelotas 

Casa Filial-Rio de janeiro 

ｖ･ｮ､･Ｍｾ･＠ nas pharmacias e droguia 

Cuid.Hlo com as imitações 

Slr. lI,,"' FmH .... IICÜ 
RMid ... te em Olá-O ..... 

ｐＮｭ｟ｾｵ＠ ... 
c-.te eoao e .,... .. ｾ＠

....... .. PtI&lDM·'1...... 8/a)-

101 .. leia .. n a, ... 

• 

• 
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Tiro de Guerra 406 
Em commemora,:lo a glorioza 

data de boje a banda de corDeta 
e t,mloor do Tiro de Guerra 406 
desta Vil:a , tocará alvoraJa a 5 
huras do manhl em frente ao eeu 
Quarte:.As G horas o Tiro formará 
vara pre,tar conllOeocia por occa. 

Jl'lo Oright de.carrCKiifor te/cimeato de maior DUDlrfO poui'ltl de 
murro sobre a me ". retorquID,lo: Virgens e Anjo. 41a proci.do ao 

-Falo o ｡ｬｬ･ｭｾｯ＠ porquCl que- mesmo dia. 
rol. , , A Cl'mmiwdo 

F. levanta·se furioso, DO intnito Flavio f"icira 
de aggr d.ir o sr,. Antonio. Cabral. llLc()baldillo Pereira 
ｮｾｱｵ･＠ fOlllnpedldopela loteneo L' r'" d -a lo,> 
,aI' de alguma& pesoas. lUZ /eIra o.s 1l.-

N otaodo-,e que o allen:;ão {,tava Be1l10 AllastllC/O f'erelra 

iiio de . e r ha lcada a bandeira 
, . 

e 

Alaria los/! Pereira 

As -l horas da tarde haverá for
ma tura gera I, percorrendo as pri a
clpaes ruas desta Villa. de<filandu 
cm seo-uida para o ｳｾｵ＠ quartel. 

armad" com um rcyolver ｍｾｬｬｳ･ｲ＠ e 
uma pisteld. desarmaram·o'o, e 
levaram o facto ao conuccllueato 
do sr. delegado de poliCia que, por 
uma medida pre.eati'·i!, preudeu 
lu;;''' Dnght. .0' O Estado» . . 

cou.mUDlcam aos ｳｾｵ＠ amigos e ｜ｾ＠A 6 horas da tarde formar.i n -
vameDte para ｰｲ･ｾｴＮｲ＠ cnntioencia 
ao ､･ｾ｣･ｲ＠ a Band <lfd. CASAMENTO 

ｾＺｉｾ･･ｮｯｴｾｾＮ＠ que contract.ram ca-. 

ｾ＠ Camboriu--,s--8--9.8. . . I ｾｾＱｓｴｾｊｓｴＺｹｾｾＢＬＬｾ＠ ｾ｢ＮＭＡｬｉｦ＠ ｾ＠HOJe reallZa- e o casamento do _ 
RECES E.1.I/EX:t O DA 

POPCL-lÇ.lO 
n,l '<O ami!:o l sr. Pedro Sau t, com .5 
a Exm .•. 'n r ... D. Eduarda Ju,li-1 ELIXIR DE NOGUEIRA 1: 
o .. ､ｾ＠ Suuza, filha do nosso v lho C...... • Il.. 

E tá coc .. luiJo o ｲ･｣ｯｬｨ ｩｭｾ ｮｴｯ＠ amill'0 ]"ão Jnsé LUIZ. /. Llltlomtolo d .. ar- "8 
da lista, dllmicih .. re"" bôJebnc; A 05 UI!(OO'i noi"r:s -O Intrant..i . tell:lldo ｰ｣ｳ｣ｯｾｯ Ｎ＠

｡ｧｲｯ Ｍｰｾ ｣ｵ｡ｬｬｮｳ＠ ｾｴ｣ＮＬ＠ do recen "a- "'ente> dtzrja ｲ･ｬｩ｣ｩ､｡､ｾｳ＠ c ag-ra./ Inlllmml\6tsdo ut.· '" 
mento d . Ie ｾｬｵｴＭｬ｣ｬｲＧ｜ｏ＠ de 31 ac uece acommunicação. ｣ｯｲ［［［［Ｇｴｮｉｏ､ｯｬｯｵｶｾ＠ !'l 

Agosto. dos. .:õ 
O erYl,o c rreU"ti rr;elbor ('Ir- RheunlltilmOtm rt- 5.. 

delD pos ·i,·el e oi população de Caro . I rol . ｾ＠
" . - .. b' Mloch .. di pd- -
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I • reale oa Ig-rej.1 desta ,'lIla, com o I 
b rJ lhaDti ... mo d! todo s úS I\ono"l, a 
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São incorrigiveis. 

Antonio GUimarães C.bral, digool Outrosim. pe ll e en carec idame ote 
secreta no da ｾｵｰ･ ｲ ｩｮｴ･ ｮ､･ｯ｣ｩＳ＠ um a p reLda para o bazar em bene
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das mesas ouve João Ur ight, ope. 
rario das ｯｦｦｬ｣ｩｮＳｾ＠ Blancr.oi, 
falar em alie mão com um ru sso 
as eotado em toroo da me ma me a. 
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com delicade a, a João lIr ight, ｱｾ･＠
não d evia expres ar- 'e n'a:juelle 

-
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ha mais Maleitas, Febres 
intermitente8 ou Sezôes 

b ia falar a harmoaiosa liogua de 

1 omando ｡ｾ＠ afamada Pílulas do Plla1 maceutico.; 
Camões e áli estavam muita pes
soa que oão compreheodiam o al
lemão, e depoi porque estav.mos 
DO Brazll, paiz alliad? a03 povos Heitor Liberato Marca ｒ･ｬｦｩｾｴｲ｡､｡＠ .HEITOR. 
civilisados que luctam com denodo 
cootra o despotismo dos barbaros 
e algaraviar o ｡ｬｬ･ｏｬｾｯ＠ deante de 
brasileiro illlporta a'um dasario á 
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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