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A,;:-.ignatura men. ai, ca pital 600 rs. 
» » intf'r ior 700 rs. 

Ｑ ｾｉＧ､ｾｈＧ￠ｯ＠ rua F ernando Machado. 
n "C1arJo", é vendido todos 0" ctias na 

Agrncia de ｒ ･｜Ｇ ｩ Ａ＾ ｬ ｡ｾＬ＠ a rua Hepublica 
a 

CA O D ｆ ｒｅｉｉｾ ａ＠ Ｚ ｔ ｅｆａｾｓﾭ

K A p rW VOCA ｕ ｾＱ ａ＠ E C\l\
DALOSA E X m EVIDA DIA
TWI3E CONTRA O BRASIL 

CU IUT\'B.'\ . I (Uo corrrspoodf'tp)- A propo
ｾｩｴｮ＠ do .habf'a!'\-corpu s · ('o l1 c('(lIdo a favor da 
IWlra E:nilia Stef;\I)skiJ_ qu(' dp"rja\'a con trair 
J!latri \ \onio e qU(' () cle ro fI·z df'sapparpcer, um 
ｾＢ｣･ｮ ｬ ｯ ｴ ｦＧ＠ ele oa< ' \oI1<III.l;.rle a llem:1 profl'rill Ilil 

Ig r .. ja do Bom j esl.s um vir lllt'oto s('rmão con
tra ,I H."plI bllca, a ra.!;;! t' as all to ri(I;Ides ｬ＾ ｲ ｡ ｾｩﾷ＠

k lril" . 
Entrf" outros improperios • diss(' O sacerrlote 

.111 (' 01 :'0 que "a r,'t;iI ｴＮ ｲ［｜ ｾ ｩＱＨ Ｇ ｬｲ｡＠ ('stava ｰｲ ｯ ｾｴｩ ｴ ｬｬｩ ﾭ

d.l. " ... leIs enxov<llhada" f' iI Rl' puhlica failld a, 
ｾ＠ .. m tt' r si quer (hnllf'iro para IJ ahf,o tlue de VIii 
1<1\'"r as s las Immllndirias ' _ 

Pt'lo pequf'llo t''''paço do no: ... O jornal, não 
pO(\t' 1110<' tra"..,erever o qur p"bli('ilm os Il OSSO S 

('olegas a .TrdJllil<1 · , o • [)jilnn d<> ｾｯｴｩ｣ｩＢｳ Ｎﾷ＠ a 
1. IOtenw". iI "Nolte- e outros. r('lativ:lmt' nte ilO 
f" eto e,;ciludaloso ocrorrlflo num convento de 
l ' lIrtt\' lln com :I frf'lril ｾｬＢＧ｡ｮＧｩｫ｡＠ e o pintor J a
cob. ;'01\)0" ri '" nal'lon:lli I Ide pol:ldiJ. iacto (' ''se 
'IIW tt'!1l ,1t' ;,perta(lo \,('rdatl/'Ira repW\'at;;1O por 
).:Irrp ,lo povo em vi"t.\ da" IlIfam ias de lj l ll' "; 1' 

n'vestt', lObmia.. lj"I .' ;'n communs nus 1'011-

)' .. oto .... ｴＧＧＧｾｴＧＮ［＠ antro' de Ill'rdiç;1O e til' In lst'rw , 
qut' tnf .. lizlrlpnlt' "lllln(lam ,·m lIossa l'a tri:t e 
cO'IIlt'r"m para no""a decad"lIcia lOoml t: :. tra
. ' 0 Illlt'ltertlla l. 

Como conseqllel)('ia (lts . o temos:\ larça im-
mural reprt'sf'nt.tda no ('01\\ "ntt\hn dI' ('ortlyh<l, 
IIIHle " pollua lendo de intt'rvir. ｲｴＧＢｾＬＬｴｯｬｬ＠ ,.urglr 
11<) pulpilO um (':Ithorro e hand\l10 )t' SlIlta :,lte
m:lo, vomitando purr,ma Ｌｉｾｱ｜ｬｴＧｲｯ＠ ... I ('untra o 
nuS!!O ｬＧｶｾｴｴＢｭ｡＠ ti!:' gO""rI\O, col)tr1l ｡ｾ＠ lIo,."as 
\t'1', t'oillra Ｎ Ｌｾ＠ ｉｬｯｾＧ｡Ｂ＠ ＮＱｉＱＱｨｬｬｲｴ､ＮｴＨｉＬ Ｇｾ＠ t' ('untra a 
ｮ｜ＩｾＮＬ｡＠ ra\',I, ,'umll St' d .. pr .. \" lll!l' do lt'l ugl.lmllla 
que ser\''' OI' eplgr.lph(,.1 t: ｬＮｉｾ＠ ｩｬｬｬｨＬｉｾＬ＠

Es e jesuita canalha, foi prodigo em de alo
ros contra os Brasileiro... como costumam ser 
.todos os seus irmãos de ordem. 

A intprv(' lIçiio da poliCia em casos desta na
ture7.a, isto l' ; em crimes prat icados por padres 
e ｦｾ ｡､ ･ｳ＠ pstra ogei ros é 6 para cinglez ver" e é 
!nulto !1atu ra l que o sala rd ana jPsuita lique na 
Impunidade, como licaram o F austino c os 
ｬｉｰｲ｣ ｬｬｬ ｡ ｬｬ ＨＩｾ＠ pelos crimes que ()ra ticaram contra 
ldallna em , . Paulo e Ida aqUi, em anta Ca
thanoa. 

Torn a-. e pOIS neces a ria uma providencia por 
pa rte do Brasile iros alim de reprimirem os in
sultos que ｬｨ ｣ｾ＠ a tiram as lacf"s, essf"S latl rõe 
･ｾｳ･ｳ＠ bandidos, esses immoraes !ilhos do ｰ ｡ｴｬｬ ｾ＠
Lovola. 

Ü que julga es a canalha de nós? 
Po rvcntura o mai infimo elos Brasile iro não 

(, mais digno, mai llrioso do que o mai alto 
allt'mão de sotaina? 

• \caso e poderà comparar com a ｮ ｯｾ＠ a raça 
(' ... a .rnça de viboras ? 

Pois r ses mlseraveis que não conhecrm os 
s('n limentos de amor da patria e da fam ll la.que 
silO nn scidos da escoria das messalinas Eu ro pea 
podem falar em raça? 

Pois ･ ｾ＠ es ｾｵｪｯ＠ que trazem o ro to lo rrado 
co m os detricto das -privada . • não e conven
cr rnm ainda que somos um povo de brio e de 
digmelade ? 

:io se lembram que deum momento para ou
tru, esse me mo povo pôde perder a paclencia e 
ｉ ｬ｡ｲＭｬｨ･ｾ＠ uma lição igual a que lhes deo o velho 
P ortugal Ｇｾ＠

omos (\ vf"rdllde uma Nação nova pore M ain
da não r s tamos de todo contaminada com vlrus 
ｰ ･ ｾｴｬｬｬＧｮｴｯ＠ dos immundos jesuitas, t', muito em
IJor" pil e" laçam uma propaganda tenal. pilra ali
ra r o povo ao embrutecimento CIO cretm ｾｭｯ＠ e 
a ､ｦＢｾｨｯｮｲ ｡ Ｌ＠ pouco tem consf"guido, e i ... ｾｯ＠ I )eC;mo 
porque grande parte ela população Hm!oik lra (\ 
IgnOntnlC e l:'e delxlllevar pelas palavras doces 
que {'1I!'s \lS; ,m, Imltnn<lo a hl milriadf" 110 Naza
reno, mas com o coração Tf"plerto de n- aus ins
t lndo!», d.' torpe. as e de n amias. 

Entrt'l;lIlto. dia virá que ús ignorante.., d I' hoje 
e!'t;Irilo 111 truidos c entiio passo nllu ,r revI tá 
os tf"nwos antenore e ('onhe( enelo 1)0., ｾ＠ alacll'i
ro!' IOII111g0S da Patria empunharão o \ 'erga1ho e 
ｾｴＧｲｦｬｯ＠ ｯｾ＠ prim!:'lros a t'xpurgar do ｮｯＬＬｾｯ＠ ｾＬｬｬｕ＠ e ﾷ ｾＮｉ＠

('afila dI' cylHcoc; e de ... l>nado, , que ｴＱｨｾＨｬｦ＠ 115 pn
nH'inlS ｾ･ＨＬｬｉｬｯｳ＠ vem corrompendo a po1're luma
nio.llle. 
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:-....... -. ..... ... : ............ -......... ... ... ........................................................... ... ...... .. 
Cor. t' :-a1a[rarios, in[amrs e ua ndidos, ini

ｮｬｬｧｯｾ＠ I :l'd'I1Cia e do pro"re!>so, ladrões da 
l'ilZ ri I; dome"llco e d,1 honra da - donze ll a , 
PI0I';'_ I Il:- da ｰｲｯｾｬｩｬｵｩ￠ｯＬ＠ nào mereceis que 
um B • ;ro lhe" ＨＬｾ｣ｩｬｲｲ･＠ nas laces, 

O • -I' ) - como bom Rraztlciro t]\le C, rcpelle 
l' 111 .. \'" Itlr •. do a ｮｯｾ＠ a llilclOnalldade, fl nos
:-a· It'. . il nO::'<I raça [lor e" e jesulta cana
lha. 

ｾＨｾ＠

XO ｾｏ＠ PO TO. 
f'mprf' no batemo ' em prol da moral 

da bmilias e da honra das donzellas, por 
i",.,o nüo podemos "il nciar c1eante do lac
to altamente infam;lllte, praticado pelo Sr. 
t\ hn,'ida :'I[achado, c.,egundo o que indaga
mos l' ainda lemos na ,Folga do Commer
cio ondf' a :'Ifaçonana de que é o mesmo 
Snr. 'I achado, \. ene-ra"f' I, vio-se obrirTada ,I exclLllI-u de "ua agremia(ão. 

_ 'do ..,omo ' illimigo:, cio 'm. ｾｉ｡｣ｨｵ､ｯＬ＠
mantc'nos eom elle rt'!açôes, to no so a -
.... ｬｾｉＺｌ ｾ＠ .te, porem i ,..0 nào nos impede que 
u con..;ide-remo · um mau chefe de familia 
e um corrupto r da boa moral. 
ｒ ｲＧ ｾｪ ｲｯ｜ Ｇ ｡ｭｯｳ＠ o procedimf'nto do r. flla

chadtJ corno o faremos com qualquer que 
,..e oc--vie do caminho da moral e da hOI1-
ra e a:::::-im fazendo ｬｬＨＩｾ＠ consenamos no 
no::- .... o po ' to. 

0>:-
-:1;;'-

:'IfO\'l\lENTO RELIGlO ... U 

C Conde de . Thiao-o dando o movi
mento religioso, no _ eu carola jornal, "O 
Dia, ele 6 do corrente, deu ° tratamento 
ue padre, aos frade:. tão nos 05 conheci
dn - pela" _ ua falcatrua. 

Ei:. o nomes Jos conhecidos frade' e 
lIàG padres: Nicodemu.; Domingo' . (este 
celebre (jue: com ° dinheiro obtido para a 
torre du ｾｬ｡ｴｲｩｺ＠ de . Jo,.;t-, levantou o con
"ento da - freira ' e agora u pende o vóo 
para pou ar em Petropolis, feito s uperior 
do<; franci cano:.); o frade Bru no que da 
Palhoça vem para, '. Jo é; o frade A mbro-
io tão no ' o conhecido pelos sublimes en

ｾｊｉＱ｡ｭ･ｮｴｯ＠ de moral do ｾｬ｡ｮｮ￡＠ folhas 119 
a 1 ｾ＠ 1 que vae para director do collegio re
Ho-io.,o de Blumenau. 

P<.Ira não er conhecido pelo auctor 
､ｾ＠ ｣｡ｰｲ･｣ｩ｡､ｯｾ＠ ｾ ｉ ｡ｮｮ￡Ｌ＠ dá-lhe o Conde 
o tratamento de padre e supprime-lhe o 
sourenome de Johan ning. 

() fradf' ｒｏｾｦＧｲｩｯ＠ de Coritybanos, o ce
Id. ｾ＠ ｱｾｬｦＧ＠ pr:-[I rI/li ;\ mdZI rca fanatica na-

Quell a villa, foi ubs tituido por outro fra
de de nome Redempto. 

E tOElos os outros que não conhece
mos, são FRA DES FRAl CI C ANO .. L
LE O.I:<: e não P ADRE co rno mahclO
zamente quer impingi r o llf. Conde de 
'. Thiago. 

Olhe, onde, padre não enverga O bu
rei e sim a batina preta. 

ｄ･ｳ｣ｵｬｰ･Ｍｮｯｾ･ｮｳｩｮｵｲＭｉｬｾ･ ｳ＠ o Ｂｰ｡ Ｎ ､ｲｾ＠ no. 
ｯｾ＠ a tão provecto maglster do \ utlcano. 

Ogaiht Ednoe 
- __ .... M ... _ -

REL [PAGOS 

ｾｬ￩ｬｮｩｦ･ｳｴ｡Ｈ￣ｯ＠ de Pezar ao frade 
Domingào, povoador do s610. 

Houve á 6 do corrente' mez, na vizi
nha cidade de ' . J OSé de Nogueira, uma 
commov dora manife ' ta<;ào de pezéIf (lO 

frade Domingão, pela sua r ' tirada de Pa -
tor atholico romano do reducto, ｾｩｪ､･＠ por 
tan tos anno,.;, com t[to 1)('110 ' en"lI1amen
tos do !\Iunnà e de embrutecimellto da 
população, con 'cguiu be,.. tia li sar as po
bre ' ovelha que só traba lhavam para en
cherem () eu bolso. 

o som da banda de mu ica "Liga 
Josephense» que tocava o funeral de des
pedida, cahiram as ｣｡ ｴ ｡ ｲ ｡ ｴ ｾ＠ ｾｾ＠ olhos 
dos fia du Marrie dando pn nclplO a uma 
innundação de lagrimas que provocou o 
pran to geral. 

horaram, o fias do Marri e: choraram 
a virtuo as esposa d ivorciadas de C hris
to; chora ram a ' irman do eorraçon pur 
fórra de corrpo; chorara m os fanati ados 
e cêgos ca rola ; choraram os socios da 
empreza ci nematographica e de carro e 
de automovel; chorou a velha Catharina a 
au e ncia d o seu frade querido que era ac
cu aelo lNJU T.-\MENTE pelo Craron, 
porrcarria; chorou o confessionario por 
não vér ma is n'elle sentado, em idyllios 
a moro o ,e explicações das folhas 120 do 

tanná, aquelle santo e puro frade; chorou 
o boneco feito de Nogueira que substituiu 
o legitimo padroeiro S. JOSé; chOf(mlm os 
r<'polhos,as couves, os ovos deg ha, os 
pe ru , f' as gallinhas, pela ausencia do 
aprecia('o ; d'essas esmolas para Gloria 
de Deus; choraram os pescadores da Pes
ca Religioza, porque não mais terão esta 
ublime e santa Pesca que, com SOOrs, 

outlnh:lm o ｾ｡ ｮｴｯ＠ peixe tran formado em 
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caixa de pho.sphoros de 40 rs., em gaitas 
d.e loors., e bIcos ue mamadeira; e chora
rao t.ambem o"> catharinen 'es, no Rio de 
jimelro, Ｙｵｾｮ､ｯ＠ souberem que () frade aZl1-
lou de :::>. J0..,é sem ter construido é.I torre 
para ｾ＠ qual concorreram co m grandes 
quantIas. 

.Houve discurso::; fun elJrE>" ele dE>spedida, 
ft-'Itlh pelo con hecido homem ,_ Grande no 
ｾ｡｜ｬＱ￭ｊｬＱｨＨＩ＠ é ｰＢＧｾｭ･ ｵ＠ na!-. "ccües, E> por uma 
Jn colholavel f a tlll Marri e,aqual na acerba 
uur di'. ｱｵｾ＠ Se dcha a pü%uida e pelo jJran
to soflocllnte que lhe ･ｭ｢｡ｲＧｾ｡ｶ｡＠ a suave 
vúz roi impos"ivel ao ｮｯｳ ｾｯ ｴ｡ ｣ ｨｶｯＭｲ｡ｰｨｯ＠. .... n , 
tomar seu II1teres<;ante e sensé1cicJnal dis-
cur"u . 

S() .I:ào chorou o martlicto CrClron, que 
ｲ･ｾ￼ｳｉｊ｡ｶ｡Ｍｳ･＠ com expressiva :,atisfaçào de 
"er ,lUsentar-se u frade allemflo que por 
t"lltll tempo prostituiu () reducto que pas
tur'lva. 

"J't'rmillou a mnnifrstação com abraços 
(> beijocas dados an fradc', ｭ･ｾｮＧｬｏ＠ em pu
IJlico. sem D::i reservas do confessionario 
e uas ::.achristias. 

Um reporter. .. '" ｟ Ｎｾ＠ .. ),). -

"'''' 
ｃｌａｦｾｅａ＠ CL RAÜ 

S"mrr(' prompto e ao <Ii spú'r dos amaveis 
aprt'l'iadorl's da c1a ridadr que projf'ctamos pelo 
b iCO (h' ｉｬｯｾｳ｡＠ pf'nna, vamos mostrar o at razo 
intellecto de du/.ia e nH'ia de tolos de ambos os 
Sexos que se ('xhibiram no acompan hampnlo do 
fradf> [)oll1ing,io fOrmigiio, quI' deixou na tarde 
do dia 11 do corren te a cidade do Jos{: Nogueira 
￡ｾ＠ 3 horas. 

• 
Eram df>Z os cn rros que forma\'am o prestito-

carna v .1lesco religioso, ｡ｾＢｩｭ＠ colloca<las na se
guintf> urdl'l11: I' o do fmel!' Formigiio com mais 
:I figura' -impnrtantps- d(>nt ro; 2' o <Ias fias du 
11i1rne com os olhos inchados e vernwlhos e 
e:pressões da mais atro1. c1ór, rela s('paraç,io 
(t,dvel. P;lril sempre) d'aqupl!1' fmdalh iio que 
lhes df'ixava um vanlO no coruç.:io, muito supe
nor :tO amór patl'rLH1! 

O terce iro carro conduzia 4 0\1 5 matron;JS in
clusl\'1' a Cltharina inimiga do Craron com seus 
bahadores encarnados, di"tinctivo eSSf> ,Ia ocie
dadp do • ＨＧｮ ｲｲ｡ｾ ＧｯｮＬ＠ por fóm do corpo <lu Jesus, 
notandO·se tamlwm ｴＧｾＩ＠ seus e nrugados rostos o 
pt'w r quI' lhe ia n'alma por tão cruel !separaç.io 1 

O qU.lrto Carro conduwl duas filhas de Pctry 
e ,du :Vlarrip . ("iSaS Iam alegres e contentes elll 
t'xpa""lvas gargalhadas. 

Os ｯｵｴｲｯｾ＠ seiS {'arro" conduziam beocios e ig
norantes, que f'lllphatu;\llos e lolos iam ali "f'm 
tt'r consl'iencliI do trist/" Jlapel que repres!'nta
Vdm na ('"media -O bota, .. Iura du Ir.ade povo-, 
ador do s610· . 

Encorporou no final do pre . tito, desde a pra
ça de ｾＮ＠ Jo Ｎ ｾ＠ até o Estr!,óto, o carro em que vi
nha -O Clarão- (IUe ali tmha ido t'm IIf'rviço do 
Sf'U ulral, fazendo ｾ･＠ a"loim reprf'''entar em tão 
COmm o\'edora s('('n'i por um accaloO da sorte ou 
p('la Divin;t Provldt'ncilJ 

Notou -O Clarão- quI' a propria Natureza, em 
repre 'alia , a tão a bsurda e sacnliga manifesta
ção élO frade deturpador da .aoutnna de Christo, 
apresentavn'se em gala e regosijo conservando 
um dia de explendor ! 

Os pa saros pousado ... nas a rvores e ntoavam 
com seus cantos, hymno ao Redemptor, pela 
sa hida do frade d 'aquelle reducto onde fora o Im
plantador da libid inagem e Jo embruteCimento 
d'aquella infeliz gente. 

Nos <Istros, nos passaros e nas arvores era 
notado pplo -Cla rão- o sorrir alegr/" expallsivo 
(I« natureza reve tida de g;\las saudando a sim 
a sahida cio libidinoso frade. 

·0 Clarão- recostado nas mac!ns almofadas 
do Cilrro, saudava a nntureza com o sornr de in
tima satisfação ,<lo que prese nciava. 

Chegados ao rancho d" Passagf>m do ｅｾｴ ｲ ･ｩｴｯ＠
foi dado o ultimo abraço ao Formigão pelo ba 
iJaques, recebendo-os com clra de ri o e dizen
do C'm s ua consciencia (si é que frade tem con -
clencia) tolos e ignorantes suguei-lhes o :JllImo 
villtelll, prostitUI os teus lares, corrom pi a so
ciedade. deturpei a rel!gião de teus antepa sa
dos, e os ultimos 2, 000 que pos uias ｧ｡ｾｴ｡ｳｴ･ｳ＠
no carro para me acompanhar até ao Estrt:lto 1 

As inconsolaveis fias du Marrie e as veHws 
da sociedade de babadores encarnada , foram 
para a bei ra da prain acenarem com o lenço no 
significativo adeus Eterno, donde voltaram para 
s ubirem para o carro com os olhos vprmelhos 
e os lenços ensopados das lagrimas vertidas e 
que nunca mais seccarão emqua nto viva forem 
e perdu rar a escuridão em seus doe ntios cercbro 
essa eterna separação 

UM PADRE CONQUISTA DOR APU. ' HA
LADO POR UM MARIDO TRAIDO 

Os padres são os zelador/"s da moralidade la
milin r, mormente daquella familias cujo ' cllefes 
são a tirados ctl para a J\merica. 

Aqui temos um exemplo: 
ROMA, 23.-Um telegrama de Catanzaro an

nunciaque o colono Bubba,de regre O tia A meri
ca, \'fiu a saber que o sace rdote ｆｲ｡ｮ｣ｬｾｃｬｉ＠ Co
mita, aprovei tando.se dói sua au e neia , 'edu .âu Il 
sua espo a. 

Chel;ando a Ca tan7.Uro, o colono Buhba apu
nha lau o sacerdote, ｾＩ＠ porta da igrpja e d-:pois 
fugio. 

.\ policia abrio inq\H'rito, apurando o quc está 
neticiado: ｭ｡ｾ＠ ni",o póde ainda de colHl r o IHua
deiro de Bubba, nem de ua mulher. 

Ve-se, pois, que os anti clericais são nn'. calu
ｮｩ｡､ｯｲ･ｾ＠ dos hons sacerdutes da Igrej;\ .. . 

Ext.da -Lanterna- de _. Paulo, dI' 1'-$ -914. 
Poluesinho do -santo padre- I Era., mod,-Io de 

-castidade- I As im dirão as suas aclnllrad',ras a 
quem tão beIJa -moralo eosinava e praUClt\'8. 
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mer e em nome do ､ｩｾｮｯ＠ ･ｮｾｴＧｮｨ･ｩｲｯ＠

ｾ＠ Ｇｾ＠ ｉ ｉＧ ｉ ｾｅ＠ A LAVROEm.\ 
Ab.. ) ｴｲｾＢｬ ＬＮ ｣ ｲ ･ ｜Ｇ ･ｭｯｳ＠ o escripto da 

ＮｌＺｈｬﾷｾｲＡＬ［Ａ＠ .. ' publicado na me:.ma de l' 
d l J'\' l'lllTt'nte, onde s vê qUf' os ga
tUIIO'- . ｾｮｴ Ｂ＠ tudo fazem por d inheiro. 

Ei . . ',lle ... e va IN: 
.\ L\. 'TER 'A. XO U[PARO 

ＨＩｦ･ｾ＠ ço aus bon companheiro da Lan
terna p:" a o de ert, um saboro 'o manjar. 
Rega!em-!>e. e por cima bebam à "audt' cio 
\igario Pedro dos 'anto , mas bebam do 
IInO 

Ｈｾ＾ｴ･＠ illu--tre amigo da humanidade _ 0-
ｉｲ･､ＨＩｲｾ＠ :!caba de e:"\pli 'ar-"e, moldando-se 
pelo.; \,f'mlilhões uo templo emJeru alem, 
ｮｾｮ､ｬＧｮ､ｯＬ＠ porta a dentro, vela" de cêra. 
ｾｉｈＢ＠ como o tempos ão outro -. t'm vez 

de \Ir \I ｃｨｲｩｾｴＨＩ＠ e empunh3r o valente a
zurr,lguc. ei" que um terri\'el e furibunou 
fi c,tI da camara, ｾ･ｭ＠ medo da IJena", in
ft-rnai.." I1t'm do' anatema.;; do pobresinho 
do \' .IliCal10, o multa em 50 .. '()()(), por não 
fhld f>r e. 'ihir a re::,pectiva licença Que o de-
\ ia habilitar a comerciar .. . 

(,'"mo não chorarütl o ... lirio' do vale I 
cor .. I nüo carpirão a matrona::. do:. fltü

\'prmelhr) ! 
Arre ｾＬ＠ .. um viga rio, r p:-e 'entante de ... 

LUClwr, .;;er multado ｾ＠
(Jue horrível bla. femia! 

h! fIscal de uma figa! com o teu aeto, 
tu fiz .. "te entrar o teu ･ｾｰｾｬ､ｩｭＬ＠ como di::.se 
To/l>mmo, aonde nüo entra nada ... 

ｉ＼［ｳｴｾＬ＠ e 'cumungado! 
Pandemoninn 

'ota cá da ca a. 
Por lá uinda apparcceu um fiscal que 

não teve mêdo du f'xcummumha:) t mul
tou O infractor das postura.;. 

Cá nãu temos ｏｉｾｓｏＮ＠
?\u grande emporiocogl1ominaduG\'m

na 'lO J e ' uitico de instrucção religiósa, 
- ubvenc.unado pelo GO\'ermo Estadual os 
('ommerciantes padre ' je uitas allemàes 
\t>ndem fruda', doct's, cami"a Ｌ｣ｯｬ｡ｲｩｮｨｯｾ＠
e punhos, botina ... , livros, papt'l, tinta, pen
oas, IarJe e _tute quant "imaginar-se pú
de, em serem encommuclauos com im
posto. , nem prote. to dos commerciantes 
prejudicadus ｮ Ｇ･ｾ ｴ｡＠ fraude '3nta, por te
mor da excummunhào! 

'rr" ｾｾ＠·.U.G RAPHO 

I\. (\), itc do ｬｬｬｬｬｾｴｲ｣＠ r. ｆｮｬＺＱ｣ｩＮｾ｣ｯ＠ , o:n-

hefe dos T e lcgraphos '-=r Dr.Ferro () no:;
ｾｯ＠ redactor comparece0 a IJ c1e flf a io, a 
fe:i ta intim a ha vida no novo prédio CI 
que se acha ｩｮ ｾ ｴ［ｬｬ ｡ ､｡＠ a csté.lI;ào ｴ ･ ｬ･ｧｲ ￩Ｎｾﾭ

phicD. Percorrendo todas a" <Ü' pcnd CI1 CI 
as no tou o nos:o redacor c hefe a bu<.l or
dem, limpeza e ｡｣ｯｭｭｵ､｡ｾＧ￠ｯ＠ de appare
lhos, pelo mab novo Ｇ ｹｾ ｴ ･ｭ｡＠ o Que, deno
ta aptidãu e ｧｯｾｴｯ＠ obscn ',Hlo' pello IlIus tre 
engt>nheiro chefe escus dignos au:"\eliílre..;. 

Cratos pela gentileza do con ':it(> CI.

viamo ' ainda os paraben ao::. digno::. c 
distincto::. di redores. 

Ｍ ｾＮＮｯ＠

lIM CASO QUE MUITO NOBILlTA A 
QUEM O PI,ATICOU 

O Sr. Stuart, l'mpregado na Allandega ､･ｾｴ｡Ｎ＠

capital, tendo sciencia de que um ulbo ｾ｣ｵ＠ fize
ra mal a uma gentil senborioba de nossa socie
dade, procurou a policia fazcoclo com que e,la. 
chamasse o dito seu fllbo e o obrigasse a c"ar. 

Com effeito, dada as providenclds occessaria 
por parte da authoridade, o casamento foi, erre· 
ctllado, levando o Sr. Stuart para sua re;,idencla 
o casal comprometlclldo-M' a su,tcnlal·o até que 
o dito seu fIlho ad'lutra os meios para manter,!! 
e a sua esposa. 

Semelhaote proccdimento muito nobilita ao Sr. 
Stuart, e nós 11;;0 lhe ｲｾｧ､ｴ･｡ｲ･ｭｯｳＬ＠ o;, applau;,os 
ｰｾｬｯ＠ bonito acto que prat.cou. 

Que i so sirva de exemplo a todos ｱｵｾ＠ desejam 
ver a sociedade moralisada. 

"" ＭｾｾＭ

13 D E MAIO 
Não Pd;,SOU desapercebido entre nós es ta dat.l 

gloriosa, pois ｯｾ＠ homao' de côr reunidos flzer.lm 
uma lesta litteraria DO ' theat ro _Alvaro de Car
valbo_, acbando-se o mesmo tbeatro replecto ､ｾ＠
convidado. e de ionumeras ｦ ｡ｭｩｬｩ｡ｾＮ＠

Presidio a Assembléa. G venerando Corooel ". 
Germano WenJausen, como um dos vete ra nos dd. 
campanba aboliclOn;,ta, o qual explicando o mo
ttvo d'aquella ｦｾｳｴ｡Ｌ＠ deu a palav ra ao o rado r of
flcial o Sr. Guedes que leo o seu disc urso ｲ ｾ｣｣ ﾭ

bendo ao tuminar muitas palmas . 
Fizeram·se ouvi r out ro. orado res qu e , como o 

primei ro fo ram m uito apvlaudidos. 
P arabeos aos orgaoisa.\ores de tão bell a fes ta . 

-§
CURA POR DEl: 

VITAOPlTHIA 

A ｶｩｳ｡ｴｮｮｾ＠ a todas as pessoas que se acha
ｲｾｾ＠ d ente -seja de que dot'nça fór o u 
VICIO, qw' se acha nesta cidade o medi
co occulti ta Exoterico professor DI'. 
\Vaada, () qua l garante a cura de q ual 
quer doença pelo occul tismo India no. 

Diz o futuro e destino pelas linhas das 
mãos. o_nsu ltas todos os d ia a qua lquer 
hora por ;), 000 no hote l Macedo, 

A llende a chamado 

• 
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