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O -Cla rão> . é v ndldo todos os dia das 6 hora 
la mdnh:l'\s 3 h tar lt", na banc'( n. 1 pertencen ,. 
, l\ r A:(ostlflh , no ',tercad) dec; t'\ C,qll tal e a 
'U.I da I< PUbIIC,1 na Agencia dI' He Ｇｉｾｴ｡＠ '. 

-
A CONFI AO AURICULAR 

Continuação do n, an terior 
Ora este ultimo versiculo ena a confirmação 

do quê diz a igreja rom ana, i ' to é, ena a fuvor 
úa confissão proclamada p,.la igreja, se a ､ｩｾﾭ

posiçã.o ｣ｬ｡ｲｾ＠ e insophi mavel da primeir,l clta
\'ào nau eXistisse como pensamento lJrt>doml' 
nante. 

Logo, . João escrevendo estas cOisa para o 
peccarlores, não mandou que estes se ｣ｯｮｦ･ｾﾭ

,nssem, mas, que tivessem por advogado, para 
amo Padre, a Je u!:! Christo ju to. 
cA paz seja convosco, disse Je. uso 
Assi m como o Pai me enviou, tambem eu vos 

envio. 
Recebei o Espirito Santo; aos que vós perdo

ardes o peccados, serão perdoado '; aos que 
'os retiverdes os peccado , se riio retido ' . 

E ... 'angelho de S. João Cap, XX V 2 1, 22, 23. 
Como se sabe, Jesus falou a todo ｾｬ Ｇ ｵｭ＠ sentido 
ligurado, por ser este o estylo da llI1guagem he
braica. 

D'ahi, e sa alluvião enorme de interpretações 
que as igrejas tefll dado ti varias textos tanto da 
Biblia, o livro dogma do ｐｲｯｴ･ｳｴｾｮｴＮｩｳｾｯＬ＠ como 
dos proprios Evangelhos do Chnsttamsmo Ro
mano. 

Mas deixemos em paz os ｣ｯｮｴ･ｮ､ｯｲ･ｾ＠ de sub
tiiesas religiosas e argumentamos nós CQm a fé 
em Jesus e com o bom senso para apurarmos a 
verdade sena' o no todo ao menos em parte, 

, , 't 
porque não temos a pretenção de .sermo pun :'-
no , nem tambem acceitamos aquIllo que a razao 
repelle . . 

E por pen armos assim,comprehendemo '!pOI!', 
que nesta parte do Evangelho, Jesus ensm,ava 
eu discipulos para conhecerem a luz que , Irra: 

1I11V8- e de sua doutrina dando-lhes os ｭ ･ｾ ｭｯＺ＾＠

pllderes que elle Jesus, ;eceueu do Pai. . , 
_ E 'e os discipulos, em virtude. d!'ssa autonsa, 

ｾ｡ｯ＠ r('ceberam o Espirito Santo, Is to f?, !tcavam 
pos uidos da graça da terceira pessoa que (! tam
bem Deus, egue-se que pa ra ('\les (?cnJoar o pec
rudo , não tioham necessidade de ｬｮ､｡ｾ｡ｲ＠ de fal, 
·Ia alheias, quando é certo que com tao Wa?de 
Poder, penetmvam aque\les discipulos no tnltnlO 
UJs creatmas. 

A razão concebe a iublimidade da incarnaçlio 
de Jesus e a divindade de sua doutrina de Fé dii 
Esperauçn e de Caridade; mas não pode, admi'Uir 
que o ente . fraco, peccarlor (' fallivel, o padr!' , 
po sa Sf'r ti mter,nediario (\(' no a sah'açiio I 

"Eu lI' darei a" chaves d[) remo dos céo- E 
tudo qU I> ｾ ｲ･ｳ＠ ｾｯｬｊｲ･＠ a trrr,t, será I gado no"-
céu, e [) qu ' Ｂｾ｡ｴｾＨ＠ 'I I lprra ,l"rá dI" tJdf) 
nos cé, ::' . ｾｬ｡ｴｬｬｴＺ＠ 15 C. XV , V. 19. 

Continúa 

ａｉｾｄａ＠ COM OS ｓｒｾＮ＠ PROPRIET Amos 

Lembrem·se que não foi Ó no dia 4, e 
sim até o dIa (5) ao meIO dia,a secca força· 
da que nos impoz a Empreza d'a!!Ua. 
ｾ ｯＧＢ＠ nada temos que vêr ｾｩ＠ é deVIdo ao 

aSSf'ntallento do ' canos de exgoto, porque 
era dever da Empreza d'agua, obstar que 
se CO.locu!>em tae canos ao lado ou por 
baIXO dos da agua, quando do lado op· 
posto havia espaço mais que suUiciente 
para collocal·os I 

Dado o ca o que arrebentem os dou ca· 
nos no mesmo local, qual a agua .pota· , . 
veJ" que expellirão a ' ｴｯｲｮｾｬｲ｡ｳＬ＠ para o con
sum o da população?! 

-§ 
ｃ ｌａｒｾａＬｃｌａｒａｏｉ＠

O promeUido é devido! 
E como ｮｾｯ＠ usamo. batina lIem babito, que é 

o caracuristico da falta do cumprimento da pala· 
na, aqui nOI ac:bamo- em publico. COUlO prom t· 
temos no ｡｡｢ｾ｡､ｯ Ｌ＠ relatando o que n09l0s relltxo, 
,.iram. 

• 
Os reflexos tem lIotado '. auscncia daa Ｎｩｬｩｾ｡Ａｉ＠

Docturnas do batina conquistador de ｣ｯｮＮｾｏ･ｳ＠ lO, 

' genuos, da casa a rUlI ｔｾｾｪＮｮｯＮ＠

Tem acompanhado. Exma, familia .. que ｾ｡ｩ＠ • 
residencia do batina .em lenr a 11Iud.da onOIVa", 
no intuito muito ＱＰｾｙ｡｜ Ｇ ･ｬＬ､･＠ saber ｾ＠ ｱｾ･Ｎ＠ IDOI'. :' 
esse procedimento um cauu que o Justifique, de
pois de lia formai pedido elD cISllmeoto, de ｾｵＮＬ＠

filha. • • 
OlhaI' sor. Miaol n6s os ｲ･ｴｬ･ｸｯｳ Ｎ ｰｲ･ｳ｡ｄｬｯ ｾ＠ mui 

to o lar domestico, e n:lo ｣ｯｮｳｴＧｮｾｬｲ･ｄＱ ｯＮＬ＠ qu.!' um 
ualquer ollatina q\le jurou .er cehbatana., .l\ud ... 

ｾｑ｣｡ｵｴ｡ｳ＠ d,' ozellu com ｰｾｯｭ･ｾｳｵ＠ de cuam otl) 
afim de conseguir o almtJallo IDtento ｳｴＧｾｲｾｴＮ＿＠ que 
o perversão itluitica proteje com a ｰｲｯｨｬ｢ｬｾｩｬｏ＠ de 
lerem casados OI .padres" 1 J 

• 
Isto de en,&lIar a Senhorita, que pedill Iiceny.l 
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ao ｡ｲ ｣ｾ｢ｩ Ｍ ｾＧﾷ ｬ＠ para ca ar·se, 1110 (I mJis do que um 
,' Jltr ｉｬ ｡ｾ＼Ａｭ Ｂ＠ u ua l entre os • otailu", o qu .. 1 se r
" e perl na me nte pa ra eo ga 'ldr a iJlo oce ncl a o! in
.. nllid .• de, aflJl de cab ir ;]0 I .. ｾｯ Ｌ＠ (l a r ig norar que 
I'adrl" (d tholo co ap08tolico rom<ioo, n uoC"<i teve ｡ｾ ｭ＠

terà Itc"nç:1 para Cd.sar· , e II 
• 

P<lr hoie a ui ficamos , fmbora muito unh .• mos 
ｬｉｕｾ＠ expôr o r(sultado _reflectorios> Otol")'" -o· 
bre <,I facto, mOl.S, ouiro facto, ｰｴ､ｾｭ＠ I,,·· fe 
I'\. ci3. 

• 
Ao que 11 08 consta o «oosso agrado ,,"i tua· 

ｳｯＮ｡ｬｬ･［ｮ￣ｯｾ＠ Tirs T<lp & C. foram ao :'",rt. d .\'.:8-
lado, não a pa eio, mai com fun tollo r" Itgloso 
e butUanitano . 

• 
R eligioso, porque foi á colonia onde se cha o 

Santo Floriano no louvavel in tento de obter dos 
«frades allemãu > a t roca d'aql1elle santo callemllo, 
pelo sagraJo. e adorado aato Burro! 

• 
IIumanltano, porque cond6e· e dos soffrim.ntos 

porque esta pa - .. ndo aquella clmagem_, devido 
aos ccau t 'co ｾ＠ appltcad u por ｨｾｲ･ｧ ｣ｳ＠ em todo 
aquelle Sinto Corpo, já todo chagado, e a ssi m o 
r tirar' dai vista ,acnlega d'e ses antlclericae8 
e reli,!,iosos (sem fé). que não querem aceeltar, que 
aquella figura Jmpatblca -o burro>, s, ia a ima· 
de Deus I 

• 
Que a . faira> Paula julgando que Portu!!'al he

roico, já se havia eSQuecido da _moralidao eo de 
suas collega ,quando expuba do ｣ｳ｡ｧｲ｡ ＧｾＢ Ｙ＠ con
TentO! >, .ieral8 para a rua com ·,5 .frad. nhus ｲｾﾭ
cemnasido • ao col lo. ,ahlu-- rral, quando pas· 
selava pelas rua. afroolando a -ociedade por tu
!:'leu. 

• 
Ella , uppunha que a ,ua .beatice> appar . oh, 

farta acalm ar o, ｡ｏｉｉｄｏｾ＠ alevantados contra a ci m
moralidades. praticadas pelas sua, cvirtuo a • 
companbeira. .10 ofhcio! 

• 
'ia! oue hl nio I! o Brazit. node e11as tanto tIa-

'b& l,a'll '" o o 'l\'!1"'Ttt ,.h '010 " pua a g r· 
m.n- Ｌｾｯ＠ h E t. d Çalh.rioeose! 

-I< -
A Co r IDADE E HL1MA. 'ID. -

D2 n . AnA PELlJ 

fiCu' \' \ {)LA ' ,:30 • \. t:, 

lÁO DE FALTO, .. IA: PIA,'
T TI ·.\.lE. I E PROCLA. A
DA c:. BOA ｉｾｐｬｻｅ＠ 'S. 

E' o caso d J tre. desastres oecorrldos 
na rua General Bltte court, em meno:, dê 
12 horas no dia 9 do corrente,com 3 bonds 
que por ali tran -itaram, occasiooando a 
queda de um animal de cada um dos bon
ｾ＠ , na valia do esgoto. 

O pirito religioso do 
Companhia de bonds,que 

nr. Director da 
upprime os cin-

cerros do pescoço do animal, na 
ra santa,(da paixão)nao se hennlonisa 
a f3 lta dpcandade christa,jân!odireioalft 
irr;,icionaJ. mas para os .christaos ｰ｡ｾｩﾭ
ｲｯｾ＠ do nond que podenam ser arrojado ti 
ｶ｡ｬｬｾ＠ causando mortes e ferimentos. 

u:::.penda por poucos dias o horario d'a
qUl (l linha, embora lhe diminúa a renda 
ÓlUlltl. qu a'. im:'ie tornarà digno dos lou
von ｾ＠ dos hristàos por prestar um verda
deIro neto c..le caridade c hu manidade chris
tã, c \ itando futuras de graça r 

Para os sentimentos religio o do SI'. 
Governad r do Estado lambem nppella
mos, afim de applicar providencias que 
e\it maiore desa::.lres que p05smn dar-se. 

A Luz 
Ｍ ｾＭ

A GL'ARDA PRETA DE ROMA 

ｾ＠ obre <I força numerica do _ Exercito da Igre. 
ja I1lllilari - . composto de ｰｾｯｲ･ｳ＠ ocioso, quI" 
no convento pass<tm lima Vida folgada, ｰｯｵ｣ｯ ｾ＠

leigo,. podem fazer uma avaliação ('erta, tão pou
co soure as il1lmen. as riquezas que jazem ｾ･ ｬ｜ｬ＠

prc vcito em mão morta . 
Ba ta IcmLrar que somen te no Vaticano,.a ca

oca do pobrl" preso \'olulIlario de 1870, estão af-CU 

l11ula los em j ( '13S religiosas, ･ｾｴ｡ｴｬｬ｡ｾ＠ te. I'e ro 
la ouro pl<lta \'alMes maiores de 600 mi,hões 

L'n a r tatl tit::t "obre as ｦｯｲｴｵｮ｡ｾ＠ dos il'ltnH' 

ro . \1"p<1llo,.; e congrega ;õe" torna-se I1UI11<1I1;1-
men tI' 11111' !-'-I\'rl. 

l' "la(llOS porf'm n;1S condições oe oar uma f('

ｬ｡ ｾ＠ o ,.obre a !on:a c'os .gurrreirol' ot\'inos. ar
ri ＡＮ［ＮｉＱｬｴＧｮｴＬ｜ＨｉＨｊｾ＠ r l.trda lo,. sob iI denominação 
• COI ｉＮＡＬｲｰｧ｡ｾ＠ Ce __ 

O rcl ,lto ri o deve ｾ･ｲ＠ ＨＧｯｮｾｩ ｯ･ｲ｡､ｯ＠ e.aeto. poi
ten romo aut"r UP' padre, e foi plluhcaeJo no ｾ･＠
j:!U'll1( I I \'10 rJa • TI)('ologiseheu l'rílktischt\l 
Ornart I ' 1')9 ｾＬＧＨＧｮ､ｯ＠ o SPU. utor oP"dr . a-
I" (. . ｾＮ＠ ＬＬＨＧｾ､ＨＩ＠ UIJ n.1 , lÍalm :1' 

t(1 (,_ I I ,I lir. \I (j I ,I In )01 .oI u.'. U.I'. 
UI ' "1(1 rol illll'r nsa care I;,. 

t .1 c' \ ('fi e, G I UI (, (,O (r nego" rer,uli'u'o. 
(f) (, i" H'gullltr" Ｂｵｌ､ｉｖｉｾＨ＠ f!>. 

O Clt' ｾ＠ - o ａｧｯｾＮｴｬ｜ｬｯ＠ C( m ',4., padre!', os Pr!' 
mon:trale\lsrr com 1215. O" ｃｲｵｺ｡､ｯｾ＠ (sim ples) 
com 30,- o" CruzadOb da E ' lrella Vermelha com 
32 Conegos r os da Immaculata Conceição com 
100 membro". 

A força total deste corpo que representa lima 
lorça elltc. mais ou menos' como a Guarda do 
Kal ' er, contem 2123 praças. 

O egundo Corpo está 101 mado pelos padrc5. 
que pnlleipéllmente niio tem um fim e peó,, \. 

ão as cinco congregações dos ａｮｬｯ ｮｴ ｡ｮｏ ｾ＠

com .1.240 padre ; outras tanta congregaçõe dos 
Braslltanos com 669 e os Mechari. los com 144. 

Isto é o <Ieshlcamt'ttto no Orient , n'um total 
de 2053 padr S. 

Continua 
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A MAROMBA 
os ｾｯｳｳｯｳ＠ EClJOS NA CAMARA 
O. conhe"cldo . Conde de Sant'Iago, em 

'eu Jornal O Dia», de 4 do corrente es
tampOU um telegramma do RIú, sob '0 ti
tulo "Movlm!nto Monarchi ta", em que 
diz: - Cjue. o J.!'),üa lo Correa de Freita', 
i,II10'1 hOJe Jl \ C 1'I1.1ra, sobre a prol)à,yan
d,\ }V,I..lrcl1ll a c,n Sc.lnta Ca •• 1 I ｈｬｾ＠ feita 
pC 'O Clero ,\,Ie n 'i..> de. ' 

) h' s '1 re,., ,"1 I , n) ｾＨＩＺｉ＠ I , como 
l' '1 1l' cor, ' .. ｾ Ｎ Ａ＾＠ .. " l[ \: !O ,,' P I IlCU ju ｾｭ＠
\l) '", .) • p,lI e1 !til'> , o n". ),' JUf.Jdl em cir
l:ulação lIe ... k Estado», uma notIcia que 

, , I ' "l'm pur complL.to, ucstrulr um) outra que 
sobre as VO "" .. b vbtas, sahlO no mesmo 
i.orna1, :\ lt,!:>,Ii/U II1J) o p:lbilcO ｃｊＮｕｾＺ＠ con
lU,' n ' o h'l' ra n .n 1 ｲｾ｣｣ｯ ｬ､ｯ＠ pelo rudito 
I li )P, t.I ) J :.-lIlta de JOll1vi ll Sundrupp e"te 
li .:cla 'o' 1 11 lIc era tal o ter el1e ltlSultddo do 
pUlpltu a ｊﾷｾ ･ｴＩｵ｢ｬ［･＼ｬ＠ Ｇ ｾ＠ E ''la é boa! Ou é' ou 
1110, verdd Iell'\) c3te facto e"candaloso? 

1" ... 0 tudu, vem confirmar, as nossas de
nl!ll cias que diariamente apontamos ao pu
blico, contra este vil, clero, que alem ele 
arruinar o lar, por meio de ua dete 'tavel 
propaganda a - Confissão, com toJo o des
caramento, IIlsulta a Republica de um paiz, 
comu é a do BraziI, onde tem sido aco
IhiJo com tuJ;l a liberdadr, garantido por 
'eu governo, que calca sem escrupulo os 
paragraphos d.1 Con::.tJtuição. 

Porrm a tua permanencla, aqui, neste 
paiz, que ｴ ｾ＠ hospeda gentilmente, hade-se 
vingar de tuas palavras insultuosas, pa
dre ' hypocritas e comediantes. 

Os nossos echo"3, já foram ouvidos na 
propria Camara, cu mo vistes pela noticia 
de teu defensor -O Dia». 

Elle meSl110 te ､ｾｲ￡＠ a noticia, de tua 
derrota. 

Palmas, ao ctistincto Df'putado orreia 
de Freitas, pela nobre energia. que acha- e 
possui do, contra esses abutres negros, 
que de pouco em pouco tentam dominar 
o nos o Estado, para, tran formal-o em 
Llm lupanar, como era nos tempos em que 
predominava a sangrenta Inqui ição. 

-§-

ERRATA 
No art igo de fundo, do ultimo numero, onde 

le:se um- de(1) da vingança, leu,se um Deu:> de 

' ·mgança. 

｣ｾｵｳｮ｣ｭｾ＠

XIX 
O marujo â Patria ditosa 
ｾ ｡ｵ､ｯｳｯＬ＠ escreve postaes, 
Só, tu, com a teima azinina 
Só, tu, ó meu burro, não saes. 

XX 
O' senhor que sois tão bondoso 
Exclama, .balxinho, o Cascaes, 
ｾｾｲ ｱ ｵ･＠ dlz,ordndo, o Pepino: 
So, tu, ó meu Burru, Ilau ｾ｡ ･ ｳ＠

laó 
ＭｾＬＭ

ｾＲｩＺＺ［ｾＢＺＢ＠ • ＲＱｚＬＬｾｾＸｚ＠ ＺｬＡｾＧ［＠ Ｌｽ［ＧｚＺｬｾｾｾ＠

i ｐａｾａ＠ R:-;C( ａｒｅ ｃｉ ｍＨｾｎｔｏ＠ DO POVO I 
ｾ＠ () § 7' do art. 72 d a Constituição Brasileira 
[,1 que nos ｲｾ ＦＬ ･Ｌ＠ diz ｾ＠ seguin le:- N enh um cu]· 
ｾ＠ to ou Igreja gozara de ubvenção officia !, nem OQ 

ｃＧｾ＠ t .. rr. rda,õe, de rlependencia , ou alliança . ｾ＠
ｾ＠ co rr <> governo da União, ou o dOI E stados . ｾ＠
ｃｾ＠

ｴＡＺｾ＠ A ＺＺＦｺＦＦｳｺｭ ｾＸ＿［＠ ｾｾ＠

ＭｾＭ

O Sundrupp de Joinville pas ou telegram
ma dIzendo que era falso o telegramma 
publicado na Folha ,do Commercio 

O SUjeito é dos taes que dão o bote e 
depois encolhe-se. 

A santa da Trindade que o seu Juca 
não conhece hade er como aquella san
ｴ｡ｾ ｱ ｵ･＠ o papa fabrica quando lhe escorre
gão o arame. 

l\áo é outra cousa. 

DO S DE ｾＱｅｾｏＮ＠ ! 
Falleceu na Capital Federal o padre Ra)'l11un

do Torre, antigo supenor dos filhos do sagrado 
coração de ｾ｛｡＠ ria (I ). 

Em Roma faleceu o cardeal Pedro , espighi, 
Yigalio geral da diocesse de Roma. 

Extr. do Mensageiro da F<', da Bahia, de 20 de 
Abril d'e te nnno. 

Que e reproduzam esses factos diariamente, 
ás centenas, para descanso da humanidade! 

(I) A miie ｾ ｊ｡ｲｩ｡＠ de lá (,la Bahia), tem !ilho,>, 
e li de cá sómente fi lhas. 

-§-
!\OTICIARIO 

ｉ ｾ ･｣･｢･ｭｯ＠ e permutaremos com o_Lu
mrn" intrepido e valente Orgam do li,,!,,' 
Pensamento que 5 publica no Estotlo d ) 
Ri o Grande do , ui, expargindo como .() 
Clarão. a luz da verdade. 

ａｒ･､｡｣ｾｯ＠
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I,E,- o . IH. EX ｭＮ｛ｾｲｵＬ＠ 'GA, 'DO 
Lf:O T,\XIL 

C(ln '1.IOI"ml'nte. cheg Im·no, á' mãos, fa cto 
ql1e t( m -1(10 publicados m ｮＨ｜ＵｓＰｾ＠ ＼ＮＧｯｬｬ･ｧ｡ｾＬｱｵ＠

Ｎｉｰ･ｾ｡ｲ＠ de 11;\0 ｾ･ｧＧｬｬＺｲ･ｭＮ＠ em t ｾｯｮ＠ o ｮＨｬｾｾｏ＠ pIO· 

ｾｲＮｬｉｲＮｭ［ＩＮ＠ de qu.lIldo 111 \'('1, \'ao de, COb.rtll,lo o 
'I H' de p"n r-h1aLle .,<lhe ､ｾ＠ bocc.l h) pOCrtla 
(tI' ｾＨＧ＠ c1ew, que "ó trm em mlr,\ trabalh.tr P,I .1 

() ｫｾｭｯｲｯｮ｡ｭｬＧｊＱｬｯ＠ do cu lo sanluil.rJo, ou () lar 
lÍomr,lIco. '_ 

E. <l im, como prova do que dI le mo,.., ｜ＧＮｉｭｯｾ＠

tprt':rnlar ＺＡｯｾ＠ no 'os C;)ro- ｬ･ｬｴｮｲｴＧｾ＠ iI hulla, 
: b:lixo. exlrahid I do jornal "O Di<\". de 11) do 
n ez lindo, que !oe ｰｵｬｾｬ｣｡＠ na nd.H.le de ｾ ＮｬＱＱＱＰｳＺ＠

A EXemnll'. 'GA('..\O DE LtO T.\XIL 

O que é lima bulia excommungando 

D.\mo<: :I "r lir, a tilulo de curio'"d,lde., a 
uI a d LeJo .' dI. e ,'ollll11u:Jgando Léo T:\.' I1. 
ｾ ｉ｡Ｍ porl\uf' 1 I ｌｾｯ＠ Ta\.1I ｾｸ｣ｯｭｭｵｬｬｧｩｬＨＢｬ＠ ? 
O il:u trr e, Ilptor nlthol lCO romano 1'11 llt COU 

um lino com (I titUlo -Les lin - ｾ･ＧｔｩＧｴＮ＠ de,:; 
Conle .. ... eu r ',1'11 lU" (:-.Iampa Inda a I'l'r .... ul1· 
la ljue no c, 11ft' .... IOn,trlo fa7em o paclr .. " ao 
I enftenles ...... J 1m !'lIb home.l, m:Jlhere ou 
donzf'lIa.;;. 

EIS a bu'Ja 
"Excommu Imo" e anathe:nati, ｭｯｾ＠ ･＼［｣［ｾ＠

mal! Itor que r I,.l cham,!r 1."0 Tax,l e ° n"!
Imo- fóró1 I limiar 1l.1 "'antol ｅｾｲ･ｆｬ＠ de Deu 

. Ialtlitn sej" rlur.tnle '" a hnri-l ela I orle! :-'1.11-
rlilO em carla 1,11 '1 ri" ｾｕＮｉｓ＠ ac.;;:;"". quando cn-
mf'r nu b ",i)" r. qUdnlh ti\'er fOl11e ou ... rdl', ou 
qu.lJltl) jeJuLir. UI 1 lo d )rmlr ou e,.tll r p:H:tdn; 
-f' eotar nu "dellar: qUllndn trilbalnar ou ｣ｬｴＧｾＭ

ＱＧＳ｛｝ｾＮｴｲ［＠ quan .11 f lf'r ... ua __ nr:c", iô' de- na-
tura!'-: q Iilnd -.. entre"'ilr a 'vIu tu") • 1.1 lI'; 
quando p nl!'r -n ｾｵ･＠ Ihlr um .. fend 11- min 'en· 
do. \'i! - n I, , flnuorom ndo ). 

!'lI Idlto J e 1 t I1I .11' 11Iu l) ... eu "er. 
I ... olho, 

J. n I I'nlrol "no ... fi 1 , n 
n( '(Ui.! Iri .... r o- i 'l'I o . 'd- pero; 
DI arl lho- e n.1 unh.1 

, fronle, 
o ,/uei· 

Ｇｱ ｵ･ ｮｯｾＬ＠

la carne, 
racão. nn 

｜Ｇ ･ｲｩ ｬｨＬｉｾＬ＠

• n05 ｰｾＢ＠

. !all\llo I'j I I'm tofla- a jn clura, e IIrtlcu, 
la, -e do rr.eml ｲｯｾ＠ O, ala a en, lhe corroa 
o corpo do alt .. da cabeça ti I Idnta c.;", pé 

Por e ta expIo lio de colera do """",to papa", 
se vê quanto o contrariou o aClo humanitrlrJIJ de 
IRo Taxil traduzindo ｯｾ＠ pornographltos manuaes 
do_ confessore -" . 

, erá, porventura. a excommungação, IIclma, 
uma im'enção ｮｯＬｾ｡Ｌ＠ filhos de Lo '01 a ? 

Se quízere , ｰｯｳｾｵｩ ｲ＠ o iornéll que a escre\'I', 
:1qui, teremos ,obre a nOisa me a de trabillho 
para de macarar-te, hypocrita, e comediantes. 

O teu rOlano em cuja conta ha um crime, já 
O publico ,'ai conhecendo, ape ar de qu,ClIeres, oc-

cultal·o com o mantn n('grn. que te 
Lrvanta-tc. porqu" n.io e. lá ｬｯｮｾｯ＠

:1" trombrla" <tnnUI1Clar;;O a ｮｯｾＢ｡＠ victona, 
qunnto Itl • .rguir.i<;, rnC:H('{'I aun á pl'f"Sf'nça 

Imslo. o qU:1I. ch<lI11I11;\I·I(' a " ｳＨＧｵｾ＠ Jl.f's. par I 
lt' e"m,I,"'a1 ｾｮｨｲ･＠ ｡ｾ＠ CIII/.I ... de !tu ' 'Irtll11il . ,qUI' 
aind:1 grm('111 nas loguC'lra ... de tlla allnr.Hla r 
:;;<lntil ｬｉｬｱｬｬｩｾｉￇＬｪｏＮ＠

'1'ra(:1111 o - o c,lITIlllho, e porlanto, ,('gtH remo 
a lueld 

A LCZ ELEC TRIe ｾｘＨＧＬ｜ＮＮＮ＠ EL\ 

J:l ｾ＠ torna bem Vi"l' el a diminuic<lo d.l 
ｦｏｾＧ｡＠ elcctrica. na illulll1l18Ç20 publica Uol 

apl tClI P , ｾｩ＠ con (ll1UalTl11 a (,oltar-Ihes ,1 
força, ｜ Ｇｯ ｬｴｵｮＧｬｬｬｯｾＬ＠ nào. ti ＱＨｬｊｾｬｰｮｲｩｮ｡Ｂ＠ dt' 
kerosel1r que tinhamos, ma ... "1111 <.lOS antI
go.; cllndit'iros de az ' ltC <k p( i X('! 

, \ll I odl·r C()l11pP(f'n(p. ｾｬｱ ｴｬｦｬＱＱ＠ ('umpr'f,,
z r t'xecutm o que ･ｾＨｾｬｴｵｰ＠ () ('on lracto, ap
p 'lIamos para de VI. U ('olJlwrer da rpalidll
ue, prt'::-lando attençüo I ara o pseum exi -
tenh' dI' um.! lampada a oulr;: , que a(é ('('1'

to tempo Il .. io se torr a\'<.l ttlO <,,,pc ｾＢｯＮ＠
Como impren a, cabe-no!'! () d( \'t r de pu

gnur pt'lo bem geral da jlo{Jul,lI:tlo! 

ｾＮﾭ

C.\RL\ . liO hIO 
\' J 1 I 

(eon t. n u:! , !in) 

Sem. 

r' da ":\'olle" dó "emuna fl<1 s.lda a -rgu.nlr 
nul c oi: 

.jjUJf·, !luuco m.t(' ... das C) horas da manh'i, h 11· 

\'f' um grande' c"canJ.t1o na r;.t ('dr.tI de , II tl1f'
ro\', 

. qu <1O ... [ladr/' ... Od , ('o , .• h'ino c \nt'1I1'" 
.10,\ un. l'l'(id, c' c.ml' r dt' (tlebr 1'11 

111 Ｌｾ＠ t, ( I " , I' "l'm I l I rIu a de 5. (', 
gllIH.lI .. ｾ＠ U,' ,I I - fi, cI !.III1".1 d .. n I ' -

lo. ｉ ｾ＠ 1.10 \ ,. I, "l, ( o t; I I r 
111('1.l0 (I ;,ndH" 
ｱｕＢｬＱｴｬ＼ｬｾＬ＠ qUI' li I 1J.1. 1 

trilo Qu; rtm . (lI. 'I d, I. II 
IIltll\"1I (11'1('111 11< I do • ( r. I (111' (L' '." ( n Co 

(' _l, 1I",do. pOIS 11< U I IHII •• ' (:, Iglr C. IH r l""< 

de I ｉｾｾ､ｾＮ＠

1 \lU\!:' b',,!H!:' II'),collço n t ｉｴｯ ｾ＠ fora m o, C0111 
n,/'I,t"ril'- em tlJlIIO do ri! o . 

lJeIJ(" 110 I Cjtlt! (mos c. 1l\I1HlIildorl'c; luan
do 'lJif·,.l. .... Irm'" et::reja ｾ＠ urna tavcrila con .o 
OUllél <jlwltIUel. 

Emftm, ell 'S tel'm razi"lo, quem não quizer "11 

gCltilr· e a pagar que I,ão vá liI, I,orqul' pile" 1150 

\'l\'em de ,ento ... ｭ｡ｾ＠ sun él papar ho.,(Id" e o 
cohl e dos pobrc de esplrllo. 

uando (' convpnrrrão os ｰｮｰｾｬｶ ｯＢ＠ q1/1' opa· 
dre, tem na sua ｰｲｯ ｬｲｾｯ［￣ｯ＠ o ｾｰｵ＠ modo de \ ｉ､ｾ＠

que não leprC5f'nta este ou aquellc rnlc -u 
penor? E por hojr. flrjuemos por aquI. 

Rio,-h'-903 Felper 

I ,. • 

.. " 
• , 
. , ' 
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