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ＮｊｏｈｾＧ｜ｌ＠ 111'1'U;ltA IUO 

Puohca\ào emanai 
UNO 1 flomNOPOLlS. 13 OE SElEM B!O DE li" NUMERO 5 

---ExPLDIENTE I um.a Ｚ ｕｬｬｬＮｬｾｴｕＮｏ＠ a. ｭｯｲ｡ｵＮ｡ｾ･ｾ＠
A Luz aCl'Cl ta pubhcacões :Iue ?S, r?ls e • sU,a,s ,v,lhuas 

. illlllhtas . uo 'Iuaesquer pe '- aboleta\am de graça mCla 

. , e deI em entender- duzla do farroprlhas, como 
.. ｏＮｬｾＬ＠ l

l
\IU\ry C.I' I'aI Voltaire, Direrot e Mlraoeau 

ｾ･＠ ((11. ..u. 
Concernente ao' assllm- e que em summa, o povo 

plos typographicos, delem proredeu muito Ievianamen
ulI'Igir-sl l a Luiz Collaço e te quando, n' um impelo ar
Oaute Natilidadc, roganl ' ue mdignacão des

ASSIGNATURAS 
Capital 1'01' mez 300l's 

Fora uella ＱｾＰＰ＠

Numero do dia 60· 
Numero alrazauo iOO· 

Pagamcnto adIalltado 
• ________ 4 __ • __ 

A TOMADA DA BASTILHA 
III 

moronou e sa quinta de de
licia , 

Eu por mlm ,não quero 
saber 'e fOI facil ou não 
arrombar as portas ferreas 
da Bastil ha, 

REFLEXÕES DO GABINETE 
A GUTTEMBERG! 

lmpren a! Saudo-te, ala-
Ha hi storiadores que nos I'anca do Progresso! 

de Ｇ｣ ｲ･ｾ ･ ｭ＠ presentemente es- Sem ti. o que seriam as 
ｾ｣＠ dra ImmorlaI ｾＰＱｬｬＰ＠ se fo - bella' concepções do esplri to? 
se fim (ha de ｾｉｃｉｏｉ＠ ..t pouco I .\ s umdrrações pelas ela _ 
asslgnal3da, ｄｉｉ ＧＭｓｬｬｾｬｬＡ｡Ｌ＠ !t'1l- , se' mfimas perolas da intel
､ｮＭｯ ｾ＠ que a ｮ ｡ｾ ｬｬｬｨ｡＠ era; IrgcllCla hllm.\na? 
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ｾＬＧＱｉｬ＠ 11, ｾＧｉｕ＠ P,lSSIIe! I)S-: 1I1\1'I1:a IlIz (/lIe (l'l'ib Jorra, 
pJlhar-sc I 111., r'l"';il) , cOln-1 . ___ '. E,_ ill. A, 

plcmelllll que ,I, li P OUtl! A NOITE DE LUAR 
scr ｣ｨ｡ｬｬＱ｡､ｯｾ＠ " 

, Son ho u 111 lueal, mas dcs-
, ｉ ｾ･ｳＧＨＧＢ＠ iIl lllcal'l'" u,' crran- Cllllhc\o o dilhyrambim quo 

｣ ｬｬＱｨ｡ ｾ＠ ＢＧｬＧｉ｡ｬｬｬｾｯ ｳ･ ｵ＠ c('rebro dlll o auopl:ll' para atisfazer 
IIlranUI. aherta ' ｲｲ｡ｬＬｬｾｾＩ｡＠ cs- as Idlas leitoras que, c'que. 
lra la. d,1 luz d,l, P tll 111 , culasuas t1IIlSõ,'s • \'ttlgal'is. 

Nao mil \t'Z,'S não! Il il 'Ctil da humanidade, hus-
Nem se conhel' riam (\$ 1110- cam as masmorras da dcs
Ilumenlos de IttteratuJ'.1 qUe cren\,d Com tudo, reporto
diariamenle Sll prol!uzem, me a ､･ｳ ｾ ｲ･ｶ･ｲ＠ a fala liuatle 
ncm o pOIO ou aria pmais de uma noile de luar. 
adqurrir o ｲｯｮｨ ･ｾＧ ｩｭ･ｬｬｴｯｳ＠ -Ah! fOI mesmo um t,O · 

que pJr tão baixo pre\,o hoje nho meditativo! .. , Vi, tão 
lem, !:(racas a li, graciosa, quanto mimosa 

Dúrii.e, poi ', em paz,Gut- meni na" correndo pelos pra
temberg, cer to de que a au- dos flOridos de sua eX Istell
miração e a gratidão dos cia, em busca do . lenitivus. 
povos te acompanharão á que extosiaua, desejava 011-

postelidadc, e não te pertur- ｣ｏｾｬｴｲ｡ｲＺ＠ para sa tisfazcr as 
bem os males que infclis- eXIgenClas do seu coração! 
mente ' trouxe tambem a im- Yi, a flõr que pendente 
pren ｡ｾ＠ Porquc o 'J. numerO em ha ' til, deseja\'a expcri
dos p"l'V,ertldos pelas lorpes men tal' um:t quétla funesta 
Immoraltdade' espal ha la., c ... ,'pal'a sempre! mas ... o 
plr (crt'lS im 15 e Jtll'II.Il'5 destilar. patl:ctlco 'de um 
é milito ｉｦｬｲｾｲｬｏｲ＠ ｡ｯｾ＠ lIJI'stl- 111' ICl'bo_ amigo das bõa. 
ｾ｡｜･ｉＵ＠ bC!18 por ella prodll-I ｡ｾｯ｣ｳ＠ c ｡ｬｨ･ｲｳ｡ｾＧｩｯ＠ ,da mellor 
zldos () nao obsf'urerl'1Il a phanlasw • vcrn mtlls , !lOS , 

ｾｕＬ＠

!rue 

Qu 
I!, I" 
J1 clt 
[ulÍJ, 

Illh L 
- SOl! 

- quI 

" ., 

Ｂｲ･ｳｾ＠
roceul 
ｾ｜｡Ａ＠

10 
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A LUZ .--,,------- -- ._-
,eus elevados IIllenlo,. 0.1-, . 

ｾ＠ I ANN lVERSARIO 

tl'rIleCLllos pelo ' crr,'ito ll<l, ｃｾｬｬｬｰｬｾｴ｡ Ｌ＠ ｾ｜ｯｾｾ＠ quntro f1-

propria luz r:ulianll'. ｬｊｕｏ ｉ ｾｯｬｊｨｾｳ＠ ｰｬｾｭ｡＠ e fS o enteres
dlulllill:l\a com pequeno ｭｬ｟｣｡ｮＮｴｾ＠ Ｎ｜ｭ｡､･ｾＬ＠ t1ho ｾｯ＠ Df. 
11101'0 u,: brilhantes e !'a\'o- Hei Glho PediO da Luz, Go
ftlcia iÍ. um som nUlIloro do vllrnador deste Estado. 
feros: ('oitado! fdesfalloc'id(J Parabe_n_s_,_-:-_ 
pelos dictallles 'da consciclI- Do nosso amigo e colla-
('ia .... Cllrl'Oll!.... borador lPhilomoll Oliveira 

As sua.> llxclam:u;õc".:che- recebemos um artigo para 
ga;alll até alt'm. :e ... ao som ser publicado no dia 7, mas 
estriuellt(' do I'iolão, ouvio-se por falta de espaç.o, deixa

-corre pelo ceu a Ina, mos de publicai-o, o qual 
-brilhando sempr' louç,à pedimos desculpa, 

Quand,). por entre as fres-
tas dos tauiques que servo ___ Secção Livre 
uc choupana:í. tyranna il- ANNlVERSARIO 

Insio. um ilcho sen tiu-se Colhe hoje mais uma 
pela urisa auxiliar: flor no ｪ｡ｲｾｩｭ＠ de sua exis-

tencla a Jovem Tharcilla -sonha a:cidade nos crimes V . 
-quo fazer deve amanhã! elga, . . . 

.. Por eSRe motivo feliCita-a 
'. .. . . , , .. . . . . . 'sua amiga. 

Alua já encoberta' pelas OLGA NATIVIDADE. 

e:lpessas nuvens. desappa- Ｈｾ＠ - " - 'I 

receu! e. .. a virgem foi Annnncio 
salva! .... 

10-9-% 
OTTO BERENDT 

Troca seI tos 
\fO:'ITEII10

I
pOI' Brazileiros 

es tranO'ei roíl o 
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Oh' EI a 11111;1 a maz'lIIa 1 enLlIlClril, 
Oll<llldo mOlltava o 'cu gCllliI cilvallo, 
Vinha-lhe em luz ,lO 1'0,10 o fUlldo ahalo, 
Qn!' la hehl'r na raplda carrclra! 

Chap"o prt'lo lI11plumadll; .i ralJ"lh'lra 
La "'nll'O, ,'OI!lO III!l sol dentro dc UIII l allo, 
em l'hll'oll11ho ,I', para ｾｬｉｲ｡ｬＭｯ＠ .. , 
.\ lItl'S raio de IUl na rn,IO farelra, 

Busra\a ao longc as \'cigas lIIais Sl'cr" ta' 
.\.rord,na ao g:tlope a grula 1'011('il. 
Olha\'all1-na a ･ｾｴｲ｣ｬｨｬＧ＠ iIl111lIetas ... 

Elfa \0:1\ a, a, 'Im como uma lou('a, 
Den!nl dos olho: carregando as seltas, 
Lel'alldo o arco atravessado á hocca, 

â. ｲｾ＠ ｾｾ＠ 1), ｾ＠ fQ 
ｾｵｐ＠ ｾｬＲｩ＠ ｾｾ＠ l0ij' 

LUZ DEUT'IO, 

ARY CABRAL rCl'cbcu de Ncw- York uma grande 
(lua l. tldade de ELLO eslmngeil'os ｾｯｭｯ＠ sejam: Jap:tO, 
TUlII', Belgira, . Ilroei:a, 11i· .. i". Franca, Italia, Canadá 
POI tuga I, ｈｕＢｾｬ｡＠ I'11:t1lt!la Grc '\;I e ｉｾＬ＠ L IlIdilS elc. elc. 

Troca por ｳ･ｬｬｯｾ＠ Rr: zd(': ro. In SU ', ri sidencia. 
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