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I de 4 (lo corrf'ntf', ch"ma a !'xpul.ão vem não parll darem mnior ｐＧｩｰｬｾｬｯｲ＠
.. .. ｾ＠ I me t! ｦＧｕｾＡＧ＠ ｢ｺＡＧｲｾｭ＠ a rgn')" 

I 
d, os .corvos de ｲｴＧｲＵｦＧＨ＿ｵｩｾＰ＠ "ontra a ac no d I) f d" 
Igrf'l1\ f' ｲ･､ｾ＠ que todos resem ＭｰｦＧｬｯｾ＠ umll ｣｡ｾ｡＠ de rI' pl'ito e ele raricladc', 
caros irmãol>" ('xpulsos I -- m;ls para abusarem do ｾＡＧｵ＠ minist!'rtll 

s!'duzlOdo moças, ｾｵｧ［ｬｏ･ｬｯ＠ o sU"r 
A rf'publica de .Honduras, peque- . O_ -Ave Maria. não sab!' () que <llh!'io, prt'gamlo contr .. ｡ｾ＠ inlOtituiçO,.", 

na, não t!'ndo nf'm sf'lscentas mil alm.. ?IZ. Nao houv!' tal p!'rseguiçl!.o á. igre m!'ttcndo l>f' em pulitica e pr;,tlcllnclo 
<Jcaba de dar umu lição ele patriotismo: F.'; o que houve foi um acto ele patno- emfim outros <lctos cc.ndemnaveis e 

lá. . .. palavra _ patriotismo -não ｬｉｾｭｯ＠ c!f' que nós nào somolO capaulO; que Deus nl"m a igreja IIpprovllm. 
e5tá dia e noite iI encher as bochecha ｉ｣ｾｲ＠ a IIJllp!'za de um elemento perni· Fllzem SI' negoci;1Iltes da" cou"a 
do povo, mas é uma grande venlilde. CIOSO . ｾ｡ｧｲ｡､｡ｳＮ＠ faz!'m livros :Jue s6 poclem 

.-\qui, dá-se ju. tllmente o contrario' E' ama velha trica do clero COI1- ｾ･ｲ＠ lI;\os nos IUJlallar .. ｾＬ＠ ､ｬＧｾｨｯｮｲｂｭ＠
" palavrn - patnotismo- salta de ｴｯ､ｬ｜ｾ＠ lundir Deul'. com o padre e o padre moças incautas ('omo ｴｯｲｬｯｾ＠ os eiras li 

b 
• I com a I"rt')iI. jornaes notIciam. rl'\'oltam-se contra 

IlS OCCitS, e cantar a em todas as no· ... ｬ｡ｾ＠ da escola, mas ... trca por isso Quando SI' prova que um pmlrC' ｾｳ＠ Ｌｉ･ｩｾＺ＠ ca\ltm a ｾｉｳｴＧｲｩ｡Ｎ＠ do proximfl, 
mesmo. procerl!' mal, que t'xplora a vlrginclade, In\ ･ｮｾＬｉｭＮ＠ ｲＺｨｲｬｾｭ｡ｳ＠ para arrancilrl'm_ o 

. . C)ue auusa ela Innocrncia, que laz da dinheiro ,10 povo. pregam a confi""lIo 
O r,lpa entendt'u que podra dar propria igreja valha,outo de immora. p;lra ficarem l-I'nhores do ｾｲｧｲ･･ｬｭｪ＠

ordens em Hondllru f: enchI r o palz\ralldlldes gritam Ir. 'o' _ ･ｾｴ Ｂ ｯ＠ oll'e dos ｯｵｬｲｯｾ Ｎ＠ te!'m prl'ço lixo para tUelll. 
út: ｢ｬｳｰ｡ｾｯｳ＠ e ｡Ｎｲ＼ＺｦＧｬ＾ｬｳｲｉｈｉｾｳＬ＠ como tem dendo ti ｢ｰｵｾＡ＠ COIf,O 's i ｬｬｾ＠ \dre ｾｬ［＠ não pra.lÍC'<lm o menor acto de canela
lerlo nesta ｮｯｾｳ｡＠ rt'l'uiJhca de Clllema- um Irarle ｬｯｳｾ･＠ D!'us! E' umP mC:lo de dI', e SI o pratIcam l! gastilndo CInco 
lographo, que se ôiblllxa para que Roma "ngflnar os inl;enuo ' e da ca . para ganharem mil, e querem :-er ve 
possa mars fa crlmente . .. domlnal·a. c;orO'IlS para ｶＨｬｭｬｾｾｲｬＧｭ＠ r ｭｩｬｬｾｾｾｬｉ￭ｾｾｳ＠ nerados t' prl'trndem ser enviados de 

, O ｰｾｬＧｵ､ｯ＠ SUII ｾ｡ｮｴｩ､｡､･＠ dlVldio, contra aqul"lIes quI' não lem pelo me _ Deu .• c' ｡ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｭﾷｬ＾Ｈﾷ＠ como ｄｬＧｵｾ＠ 1. .. 
como se estivesse em sua casa . o ter- mo ... • ｾｉ［Ｇｬｬｮ￡ＭＮ＠ O ,gOVI'T"nO energlco clit pequenA. 
rito rio úa repul>lic/I. elevou a ilrcebls' repuhllca de Honduras !oitl\-.>u it patria 
pado o l>rspado de :r!'gucigarpa ｣ｲ･ｾＱｉ＠ . ｾｾｳ Ｎ＠ ｉｬｬｮｾｬｊ･ｭ＠ ｯｦｦ･ｮｾ･＠ ｾ＠ D,.us nem de uma calilOlIdacl!' qUl" haVIa de rt'du
a diocese de Santa [{OSiI (J ｶｩｾ｡ｲｬ｡ｴｯ＠ ｡ｴ ｾ ｉｃＧ｡＠ <I ll!rI'Ja . ,A ｾ｡｣ｩｬＮｳ･＠ 1m os ｭ￡ｯｾ＠ zll·a a uma etl'Tlla ､ｬＧｾｧｲ｡｡Ｎ＠
ôlpostohco da Costa, e ｣｡ｾｳｯｵ＠ as ｲ･ｾＢＭ I11ln lstros da r('hglao, que dl"lIa e ser- Viva a republicil de Honduras I 

lrilS eplscopile d,. Comay"gua. fezl 
cmlim o ｱｵｾ＠ lhe pareceu: sem dar sa· \ 
tlslaçOes a ｮｩｮｾｬｉｬＺＡｭ Ｎ＠ pl'n <lndo certa
mentI:! que aqulllo era uma outra re
publica do Brilzll. 

A quelD tocar 
O que fez o governo, qUI" provou 

ter crit,.rro e conhecer os seus deve
re . 'i 

Prohibio a publicação elos docu
mentos pontlllclOs. O biSpo ｾｩｯｮ｣ｳｴ･ｬＬ＠
arreganhou os dentes para o guverno, 
e publicou·os. 

O &,overno mordeu o cartucho, 
('0010 se costuma di!:er, e quiz mostrar 
que nào tmha medo de arreganhos. 

Expulsou o padre Gelabcrt, viga rio 
apostohco da Costa, o biSpo Monestel. 
o seu uuxihar, o padre ＢｬｬＧ｢ｯｲｯｷｾｫｩ＠ e 
toda li camarilha romall;l que querill 
apoderar-se de Honduras, como está 

e apoderando do Brazl!. 
ａｴｾ＠ (Iois ｣｡ｰｵ･ｨｩｮ｢ｯｾ＠ que tinham 

idg "disfarçados" a Honduras, foram 

No jomal "O Es' ado", de 19 do 
corr!'nte, sob o tItulo' Bolhas de sabão
encontramos um suelto relati vo a lei
tura do 110 so jornal e a mô,neira por· 
qUe -certa- gente o considera, entre
tanto lolg,imos eJll ser tido por impren
sa má, porqlw não queremos ser con
fundido com a • boa-. 

Temos a indepl'ndencia necessa
ria pura manifestar Irancamente a nos
sa opinião e o dinheirO dos potentados 
n!lo nos fará recuar um passo. 

Batl"mos p:Ilmas nos homens di 
gnos e repro vamos de mão lech"da. a 
_ystt'ma .de "figa", essa corja de aflu 
hldores, esses C'ynicos ｾｵ･＠ se prestam 
pllTa todos os papeis a troco de qual
quer quantia. 

"ão ba dinhf'iro quI' no!'; IlIça mu
dar de rumo. Somos pobres e 1105 con-

postos no olho dR rUM. tentamos com a nossa sorte e preferi-
"Dil'farsado." ｾ＠ Mas porque {orlm mos esslI pobreza a nllo poder explicar, 

como muita gente que conhecemos, 
"dislarÇóldos"? como adquiriu fortuna e de onde ella 

Só os ｴｾｬｉｩ､ｯｲ･ｳＮ･＠ ､ｩｾｦ｡ｲｬｬＢＡＬ＠ I' I,roveio. . . 
• SI'S capuchinhos nlO podiam ctl'llUlr Si elolJlumos ao sr. coronel Perel
de Ser traidores como muitos que a.,. .. e OhVl'lrll pelo lacto de ter perdo.
dam por .hi explorando o povo e 1.. do li aentenciados nlo quet is o dller 
vilnUtn(lo pl"nta " • Que !tOmos enJ1'o éldm:u . .' 

() "Ave MarIa'" Im seu numero ＴＮＮｾＬ＠ O Ir, coronel Pereira t Oliveira é 

bem conhecido r111 todo o Estado,. já
mais tm sua viela se encontrilm actos 
que o façam curvar a c,Ibf'ça nem co
rar cle vergonha. 

E' um cidadão (lIgno e honrado e 
nós (J COllsielerllmos 111 UI to, do me"mo 
modo porque os catharinenses o consI
deram. 

NilO nos manife!ltamos cl!'st!' modo 
p.'ra recelJer um agradecimento, n.i", a 
nossa norma de taur justiça t cum· 
mu", aos homens de bem, assim C'omo 
!'omos enrxoravt'is com O" tratant!'s, 
com o 'r<ltOeg- Ile casaca e C'om tllda 
essa cllfila de raleiros engros',l!lores 
l" sem vl'rgonha, que I"m grande qu.,n
tidaM inlestam o nosso meio soc",!. 

Digam muito l"mhora que o "etll
rãu" l! immoral que ataca n religião, 
que é anti-clerical, digam tudo quanto 
quizl'rl"m, 1'6 nAo !l()(lerilo dizer é 
-ljue o -ClarAo" ｾ･＠ vrndl'. 

Imprenll:t indepl'ndente. dl'fensora 
dos bCllls principios e da moral não po
de agradar" muita ,enle. 

Paciencia_ 

A venda avul!la d'.O Clurlo- ｾ＠ de 
200 ｲｾｩｳ＠ o exemph.r. 
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• o CLARÃO 

'i!il!II-'; CON 'EQUENCIAS 00 A CORDO ｾｾ＠

A lei municipal n. 410, de 16 de 
Outubro findo, publicada 0'-0 Dia> de 
22 do me,.mo mez, em seu artigo 1 ' 
diz: 

*E' vedado dar ás ruas 
ｾ＠ praça - nomes de pc oa 
viva ." 

Trdta agora o Conselbo Municipal 
que fez a lei acima de, na primeira re
união do dito Con elho, promo\'cr uma 
acc1amaçiio entre os mesmos con. e· 
Iheiro ' municlpae . p"ra sub tltuir o 
noml' da rua Repubhca pelo do sr. dr 
ｾ＠ chmldt! 

A moda ou mau exemplo dI' des
r 'pt'ltO a LeiS e enteoça de Tribu 
nae", pega, e celere toma vulto, arro
ganclo 'se qualquer corporação rll' pro
tectora de ､ｬＧｾ｣｡ｬ｡｢ｲｯ＠ do govern..tn 
ｴｴＧｾ＠ ､･ ｾ ｴ｡＠ infel" Repubhca, fadada para 
mt'lbor orienta cão I 

Aqu 6 duas in terpretações v isa 
o invl'ntor de tão tri te Idéa, que é der· 
!'fIcar a ｲ ･｣･ｮｴｩＭｾｩ＠ 1'" 'l"I n. 41 0, que o 
m _ mo Con elho votou! 

ｅｾｰｯｮｪ｡ｲ＠ no nome da rua Republi 
ca por nAo lhe I'r ympalhlco o regi. 
men; e pil ' ar uma certidão de oblto 

RUY B 

Temo observado que o jor
nal allemão '0 Dia" t<lnto em ar
tigos como t>m tf'lt>grumma;;; st>m
pre que IJodf' arrumar um ponta
pé para traz no grande bra:-ileiro, 
porqur o grandt> brazlleiro não en 
trou na partilha do" mllhõe. 
para a propaganda das vlclorla e 
da -kullur". 

Pedimos aús f'scriptore: e 
C'orrespolldentt> _ de. -e jornal al
lcmào que múdert>m o t>nthusias
mo e façam (I' hngua .· mais curta:>. 

() nome de Ruy Barbosa, ad
mirado e respeitacio em tudo mun
do, meno pela "kultu r", não e pe
teca ele ＨＢｾｴｲ｡ ｮｾｾｾｩｲｯＺ＾＠ nem de bra
!-lleiro que gustam de prato" de 
lentilhas. 

= 

moral ao ､ｲＮｓ｣ｨｭｩｪｴＬｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｬｾ､ｯ＠ ･Ｕｴｾ＠
ultima certidão a mais negrA ｬｏｾｲ｡ｴｬﾭ
dão, para com aquelle que t.em SI( ｾｉ･ｾ＠
maior protcctor do GymnaslO e do 
ro allem1'l0 ! . 

ejam o Ｇｉ･ｩｴｯｲｾｳ＠ as ｣ｯｮｳ･ｾｕｬＧｮｃｬ｡＠
desa tro <J . de um • accordo." ｾｲｲＡｾｧｩｲ＠
uma Ll'i ou entença do pnml'lro -
bUl1ill de uma mlção, os etreltos que 
produZl'm. 

Bom será quI' quando fôr -acc a· 
mado esse accordo. que estraçalha o 
art. I: dói Lei n. 410. I'steja oa lIper
iotendencia o sr. capltijo de fragat;! 
Ml'lchiades para imperlir com o seu 
véto, o ｡ｳＬ｡ｾＢｩｮ｡ｴＨ｜＠ tia Lei aCima rcle 
rida 

O autor cio nrnjrc[(l em questão, 
que é fucal tio C;'Yll1na,io. em logar dy 
lazer e,;se chllleinsmo deveria pedir 
ao Conselho qne apaga,se o 110 m : ele 
ruI!. (h,-f{cpuhl'ciI e d"r-l l-e elltao o 
nome de- Ig ·laclo dé LIl)'ola - ! f! 

Isso estH ria IlllJlS de !lrcordo com 
o SPus. ･ｮｴｩｭ･ｮｴｯｾ＠ e ､ｯｾ＠ ｳ･ｵｾ＠ amigos 
do G\ mna lO, po.teorlo ･ｮｴｾｯ＠ o go\·er· 
00 retribu r-lhe com um ,lugmentoslIlho 
dos \ eocimento,. 

Safa I já é . .. 
o Direito. 

pareceu ao arto. revestindo dI' ｕｉＱｬｾ＠

gr,lndeza e na att ltuJI' dI' um Agrade· 
rimento ju,to que muito oolllllta o ho 
m nageado 

ｅｾｰｬ･ｮ､ｩ､ｯ＠ foi o seu rlesrm!)arqul', 
porém illllda ｭ｡ｩｾ＠ foi a ｩｬｰｯｴｨｬＧｯｾ･＠ que 
á noite lhe tributou o Centro Civico, 

ｔｯｲｬｯｾＬ＠ os homen" rle I'alor, o rI"· 
presentllnte de ｴｯ､｡ｾ＠ as ｣ｬ｡ｾ Ｎ＠ es, as 
mais ｲｬ ｬ ｾｉｈｬ｣ｴ｡ｳ＠ ｦ｡ｭｩｬｩ｡ｾ＠ da nossa SOCI 
edade, ali ,ompareceram. rland,) um 
realce nunca vi to á hrilhant,. ｦ･ｾｴ｡＠

Tudo ISSO foi expuntaoe" e tradu 
zia o enlir!lo' cathilflnenses . 

No Centro Clvico, uzaram ria pa
IlIvril os 'lrs. Laprcio CaldeirA, coronel 
Salles Braz", Amphlloquio Gonçalve-s 
I' ｾｮｮｯ｣ｬＧｮ｣ｬｯ＠ Clmpll1as, que em b .. llas 
e mS[lIradas phrasl's ,.lel'arlJm os me 
ri los . do dr. Boileux, sendo todos, ao 
termmar ,I ｾＢ｡ｳ＠ ｯｬｾ＼Ｚ･ｳＬ＠ saudados 
com uma estridente salva de pall1l lls. 
recebendo, nesta Occasli!.o, o homena 
Reado, um IInrlo bouquf't de fores, qut' 
lhe ｦｲｾ＠ of.ft".rtado por duas de nossas 
ｧ･ｮｬｬｾ＠ patnClaS. 

: Apotbeose • Nós, que somos catharinenses e 
• ｱｾ･＠ nos orgulhamos ｾ･＠ pOSsuir palri 

Kão foi um,. manifestaçiio, a que 
recl'bell o illustre ciltharinen e dr. Boi 
teux, do CentlO CIVICO, loi. im, uma 
vpotheose, dIgna do filho dt:sta terra, 
que nuo tt'1ll poupado e;,forços nem 5a
trificio para elevai-a . 

O povo, levado pelo ',rdenle dese
jo de rlar lima alta prova da ｾｵ｡＠ grati· 
rUo, sem corilar de credo poliuco, com. 

CIOS !le . ｣Ｚｾｲ｡｣ｬ･ｲ＠ e. ＡｬｬｧｮｯｾＬ＠ como é o 
nosso ､ｬ ｾｴｭ｣ｴｯ＠ amigo dr. Boiteux nAo 
podemos deixar d,. saud,,1 o ､ｴｬｮ､ｾＭｉｨ･＠
ao ｭ･ｾｭｯ＠ :empo um sincero ;,bra
ço, pelo mUito que tem feito pllf ･ｾｴ｡＠
te-rra que lhe deo o ht'rço. 

Oxalá qUt: muitos I) ｩｭｩｴＢｾＡ［･ｭＬ＠

. . ａｩｮ､ｾ＠ na nos,a secular quest;io dI' 
ｨｭｬＡｴＺｾＬ＠ fOI li rir. Hoiteux, o encarrega ' 
do d; obter documento que exi:stialll 
em I ortuj,;al e pelos quaes o saudoso 

Consl'lheiro r.lKfra j'-IiIt:ou ｾ＠ ... 
do:. CII tharinenses. 

Esses documentos 
um arma pCldero!la ', .... a victorja 
no&!lo F.stado, entretanto, eom o ac 
d I · f 't I Cllr o u tlmamente 1"1 o. ta vez no Cora' . 
do dr, Boitrux, embora rlle nAo 5- ç .. o 

f h 'I ' lUa ni este, aja qua qUl'r recentiment' 
por Ter o seu trabalho pt'rrlido I' o 0, 
bor de incançavel Mafra atirado a la 1,\. 

Em todo caso, quer o ｴｲ｡｢｡ｬｨｾ＠ di ' 
um qUl'r o sacrificio do Outro ｊＧ￡ｾ＠ .e 

, 'd I h ,.,a15 seri!.o esqueCI os pe os_ cat arinens 
que sabem amar o torraú em que n,;;. 
ceram· 

O ·Clarão" ｦ･ｬｩ ｾｩ ｴ｡＠ e ｴ｜ ［ｾ ､｡＠ Uma 
\ PZ abmça o. cathartnense digno en 
todo os sentidos. I 

A FESTA DA BA DEIRA 

-
O ｢ｲｩ￼ｾｯ＠ Tiro 40, alllado aos seu 

irmiíns da Palhoça e de S. ]o.é forma. 
rllm em companhia de guerra, no dia 
19 do corrl'nte, em frpnte ao Palaclu 
do Governo, ｮｾ＠ occasií\o de ser içado 
o pavilhão naCIOnal, prestan\m as rle. 
ｶｩ､｡ｾ＠ continencills, 

Formou tllmbem o Regiml'nto ､ｾ＠
. el{urança, pre tando, nil mcsma Occa. 
'ião, as ｭ ･ｳ ｭ｡ｾ＠ continellcias e mai$ 
ainda a ｅｾ｣ｯｬ｡＠ !lI' Aprendize ａｲｴｩｦｩ｣ｾ Ｇ＠
que com a ' banrla musical. Amor á Ar
te- a frente desfilou pl'las ruas da ci
cjnde I'm pa;:;seata clvica. 

O Tiro 40 despertou enthusia mo ｾ＠
｡ｲｰｬ｡ｵｾｯｳ＠ pela maneira correcla ｰｾｲ Ｎ＠
que marcholl r ext:clltou os evol uçõe 
ordenados pelo H'U ｣ｯ ｭｭ｡ｮ､｡ｮｴｾ＠ o que 
quer diz,'" que a moridad,. está exer 
Citada para uem cumprir os SI'US deve· 
res em qualquer emergiml'llcia 

Um hravo aos conectos atirado· 
res. 

11'1 

s. Francisco 
Digam o que quizerrm os optimis· 

tas, mas o povo ria cidade de S, Fran· 
cisco não é o mesmo povo independen· 
te, correcto, e ,. dIgamos - brazileiro 
de ｨｾ＠ trez ou quatro annos 

E isto IH eVlamos nOs quando aron
srlham o" es c povo a nào admittir fm
dl's allemiies, que iriam comprometter· 
lhe li reputação e fanati 'al o com es· 
tupi das Il1venções de irml\ndades t' 
ainda maiS, com as mfllditlis confissOI' 
qu.e so ervem para e!'cravisar aS cun
s('lencias e matar ti nopres <tspiraçõe!o, 
transformando em rebanho de medro· 
SlIS ｯｶ ･ｬ ｨ ｾ Ｎｳ＠ o qu!' !'ra um!l rellniAo de 
creaturai ｉｏｴｬＧｬｨｧｾｮｴ･ｳ＠ e livres, 

Um facto odioso e quiça escando· 
loso, provocado pelos frades allemAes, 
acaba de dar-se n'aquella cidade, o 
qu.al \'em conhrmar o que i-:ou dito 
aCIma, 

O ｾｯｮｾ･ｬｨｯ＠ Municipal composto 
de obecllt'I\ClaS (la si V,,!; das ordell!'o do •• 
frades, retirou li suhvenc,;Au que dava 
ao Ｎｬｮ ｳｴｾ ｴｵ Ｎ ｴｯ＠ Municipal-, diriiidfl por 
um ｢ｲｾｺｬｬ･ｬｲｯ＠ e uma brazileira (limbo.
c'lthtlnntnscs) alleiando ､ｩｦｬｫｵｬ､｡､･ｾ＠

-
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financeiras. e nt\ ｭＢｾｭ｡＠ occa .. illo, com . Im\)f'dir desdt' já os (te m,,"l1o'l do .l1a eram prec:i80' mais va!"1piros para 
unI tlc'I,l!tnte proprlO rlt' lIu('m nada I.lhono é a obnlfllçilo do Govt'rno, pllra acabarem de sur .. r ,IS ultimas moeda!! 
tl'lll a penl,.r. ｾｵｾＧ＠ ･ｾ｣ｾＰＡｬＨ｜ｕ＠ com (,«()$ que nAo ｾ･＠ "t"nha paril o futuro dizer. do povo 
.Innu:!' s ｾ＠ rolkglO dirigido pelas frei· que {! ml'smo Governo tuclo ignora'·a. Leia!,' o ｱｾ･＠ abaixo ｾｲＳＡＱｾｲ･ｶ･＿ＬｯＢ＠
ｉＬｉｾ＠ ;lllemal's! I Estamos atraves /lnJo um" época e que fOI pubhcaclo no 'Dia ､ｾ＠ 12 do 

t. u:' "c' r!-:onha I de rcg{'neração social e c;lhe IiOS Go· corrent!', e ilquelle!l que não estllO btos. 
I::. (lllem uuviuar, leia o jornal ＢｾＱｲｮ＠ ｜Ｂ ･ ｲｮｯｾ＠ Plovidenciarem no ｾ･ｮｴｩ｣ｬｯ＠ de tificaclos pelo fanati mo inoculado pe' 

_ageiro ", ｱｾｬ･＠ ali :,;e publica, n. 14, de I' evitar que, cont.ra ｰｾＡｬ｡＠ regt'nerAção!te los fradtos ,I padres ＢＺｬｩｬｮ､ｾ､ｯｳ＠ pela AI. 
Outubro ＮＱＱｉｴＱｲｾＰＮ＠ . .. levantr um C)'lIlCO ela ordC"m dos Loyo-!Iemanha para ､･ｳｮｾ｣ｬｏｮ｡ｨｳ［ｬｲ･ｭ＠ o Sra' 

.;qUI, 0. ｾ ｵｰ ･ｮｮｴ｣＾Ａｬ･ｬ･ｮ ｴ ･＠ ｾＱＡＭｬｮｬ｣ｬＨｬｩｉｬ ｬ ｬｾｾ Ｌ＠ ､･ ｾＢ｡Ｎｯｲ ､･ｭ＠ faticl ica , cuja perver. zil. cubram·se ele canzas e chorem a ｾ･＠
nr!!a sancç:10 1i ｵｾｾ｡＠ lei ｾｾｬＩ｜ｾｻＧｮ･ｬｯｮＺ｜ｮ､ｯＧ＠ sluade, ｾｕＩｉｉｓ＠ ￭ｮｦｩｬｭｩＬｾｳ＠ .constitue I} leu r adf neia a que chl'gou esta repubhc'l 
il ＱＧｾ｣ｯ ｬｬｬ＠ ｾＮ＠ ｊｾＬｳ｣Ｌ＠ ｾｭ＠ S. F rannseo, o verdadrlro caractenstlC'o. de fitas e desfalques : 
('om,t'lho (' o Supenntcndenl/' ､ｾ＠ m;,os O po\'O de S. FranCISCo st' queixil "Estrve em nossa red"cçllo. o rev. 
dadas mcltem deo .. ixo dos ｰ･ｾ＠ a Con· contra o proced{'r do (rad/', porém o padre Pedro I<ota, in5prctor ､ｾ＠ bene' 
ｾｬＱｬｵｬ￣ｯ＠ (' tlr:11TI (I pl\o a dois l>rólzilci· qur fazl'r si ,15 autondarles si acham ao ITIt'rita ('ongregaç:io <lo S"leslanos o 
ｾｯｳ＠ I'"rn olwdecerrm ilO n anuo de fra· laclo cio Liholio e as influenCiaS politi. qual veio a ･ｾｴ｡＠ capital tratar da in • 
ues ￩､ｬｃＱｬＱＢｬ･ｾ＠ I r"" do logar, ronhtcidils tilOlbem como tal1<tção de uma rl'si (ll'nci" dl'!!ses ope

'.,,-- carolas ｾ＠ jesuitils de casaca apoiam o rosos sacer:!ote em nOl'50 Estildo. 
mesmo Liborio? "Grntos pela visita com que ｦｯｭｯｾ＠

N ão I I ,\ ])181-1 [ lHO (\c[ Urge uma providencia promptól por distinguidos, ､･ｳｬＧｲ｡ｭｯｾ＠ que em bre\'1' 
ｾ＠ part!' do governo, afim de qur o fralle QossaOlOS ve r os sale5lanos ｣ｯｯｰｾｾ｡ｮＧ＠

｣ｯｭｰｲｾｨ･ｮ､｡＠ que a ｮｯｳｾ｡＠ lei nào e n('· (lo com as dem .. is ordens estabeleCidas 
F. ｜ｉｾｔｅ＠ A \'f\i\Ai\\IA nhl1m trllpo sujo como elle e os Ａ＾ｾ ｵ ｳ＠ neste Estado. para o progres o mate' 

irmàos II claSSificam. ri .. 1 e moral ele Santa C;ltharina." 

Diz nos "O Dia" dI;' 14 rio correntr 
e tamhem () Ｂｅｾｴ｡､ｯ Ｂ＠ de 19, que () sr. 
ｨｩｾｲｯ＠ f' ｾ･ｬＱ＠ -digno" st'cret;lflO To\,p 
em prelwnc!!',." 111 uma \' iagt'Ol • pastora I
pelo interior da ilha. ｮｯｾ＠ districtos dI! 
!::lanto .\ntnllio, Calln;ls \ 'iel rü, etc. 

l\'aluralmt'nte o ｾｲＮ＠ bispo 0('111 ir. 
formado pelo seu 'dlgno" secrC'tario. 
Ｂｩｕｾ＠ riS ﾷｾＨｬｬｬｴ｡ｾ＠ m l!'õsõe::,'1 ､ｯｾ＠ ﾷ｣｣ｬｲｩ､ｬＩｾＨＮｉＡＧｴＢ＠

ｴｲ｡､ｴＧｾ＠ ql1e !la pouco tempo por 1[1. an' 
lIaG.Ill, n;io Ｂｴｯｾｱｵｬ｡ｲ｡ＱＱＱＢ＠ hem as Irra' 
C'IO)};,,,'; ovelhas. ;dgumas das quaes 
.'mda const'n'il m "malhas de lü" que o 
ｾ＠ ulgo chama ［ｊｬｭ･ｩｾＬ＠ hnnros. ｣Ｂｲ､･ｾ＠
de ouro e ｉｬｬｬ Ｇ ｾＱｬＱＰ＠ ct'rtos 'capados" qu.' 
l.aljut'lla ｯ･ｕ｜ｾｬｩ｜ｯ＠ n;io e tavam ＨＬｉｾ＠ con ' 
th .. õ .. ｾ＠ de "ert'm otfert;;dos por nao es ' 
t" n:m hem ｲＨＯｬｬ｜ Ｚｯｾ［＠ \'ào agora os odes 
ｉｮｴｬＡｲ･ｾＢ｡､ｯ＠ e ［Ｌ｢ｮ･ｧ｡､ｵｾＧ＠ paes da pO' 
I)r<:z/\ fazc:r uma \' lslta {'spilltual ao; 
c"mpos onde ｲＨＧｾｩｯ･ｭ＠ ･ｾＵ＼Ｑｓ＠ ovelhas. 
par., con(orta!·as n,1 lê de que só terão 
"('adclnls (k ouro' para ndl(ls se sen° 
tarem, no CtU, 411ando morrcm. <Ilt!11l da 
LOOti SÜ() , um "prest'ntmho" de. chnhel ' 
ro. 4ue nüo e parl1 elles, mas sim parll 
H ･ｾｲ･ｪｬＱ＠ l' [orragt'1ll ｰ［ｾｲ｡＠ o aO(lrado 
ｾｩｊｮｴｯ＠ Burro elo altar mor I 

Faz bt'1ll o r , bi pu e os seus Ira 
dt's em ｛ｬｲＨＩｴＧｬｉｲ｡ｲ･ｬｬｾ＠ ('SM'S ｉｾｧ｡ ｲ ･ｳＬ＠ tan 
to InI\\S que a fannha esta pc!r bom 
pr .... o e u::, la \'fadores tem d1l1helro 
Ires.:o. 

A ganancia. 

Ein .. FHAl\ClSCO 
ri 

Chamamos a IIltençiio do Governo 
tIo ESlildo pura os I .. ｣ｴｯｾ＠ deprimentes 
lia no"!>o brio f' li nOIlSil dlgnld.lde, pra· 
tlcüllo'S pôr 11m Irude patife que atlencle 
<10 chamllllo clt' LlboTlQ, . 

ｅｾｴ･＠ frélde. !>t'm o menor respt"lto 
a .. autoridade ｣ｬ･ｾＬ＠ FranCISCo, fazen 
do ｾｩｭ｢ｲ･＠ em desltlor ... ｨｾｬｬｬＧｩｬｳ＠ .. llrvorou 
ｾ･＠ <:1\1 m;lodãl!, (UnJo SI ... qulllo COllse 
uma fnzen'tln' de SUIl ｰｲｃＡｐｦＱＬＮ､ｮ｣ｬｾＮＬ＠

A , ｬｬｴｬＱｬｯｾ＠ <te Ｇｰｲｯｾｧｬｴｮ､｡＠ religiosa, 
('\;e \'ae. determiBllndó ｾ｣ｬｯ＠ .u ｾｬｉ｡＠ ,'?n· 
t..dt", ｩｮｲＱｬＱｾｩ｜Ｍ･Ｍ . ; ｯｾｨｴＧｮ｣ｬ｡＠ pu 1\'8 

'úà" ｬ｜｜ＱｴｯｲｩｾＱ￡･ｳＮﾷ＠

Si as autoridades de S. Francisco 
são ignorantes e boça('s, o qu{' niw acre 
ｵｬｬ｡ｭｯｾＬ＠ {'SI olha o Governo gente apta 
plHiI taes cargos e ｱｵｾ＠ tenham a hom · 
bridade n/'cessariil para lazer o fr;ule 
ou (,utro qual4ul'r tratflnte rl'speitar () 
que ('0m tflnto trabalho te os obtido 
110 ｮＨｬｾｓｏ＠ meio social. 

ｂ｡ｾｴ｡＠ dI' aviltamento aos no!'so 
costumf's. as ｮｏｓｾｩｉＢ＠ leis e a nossa na 
clonalld"ur. - ----
Mau dia, 13 

No dia 13 do corrent/', ás 8 horas 
Ja nOite. cr .. grande" ｭ｡ｳｾ｡＠ de cu rio' 
.;os que !:oc ag/-:!om{'rava em frentr ao 
convento ､Ｌｬｾ＠ frriras no ;dto do ｾｬ｡ｴＱｯ＠
Grosso. par" saber ､Ｇｯｮ､ｾ＠ provinha o 
lllilU cheiro que ,,\li existia . 

• ouhr'5e atinai que era Oriundo da 
agglomeração de frades de c .. beça .... n 
carnada com os immundos pes, SUJos. 
'IInilrrados em sandallas . padres jesui' 
tas , conegos, bi pu e toda essa :r.anllda 
que ha vi'lm 5allldo de seus covis, para 
assistirc'm ao chamado casamento re ' 
;aglu!>o. que s{' ali rtrectua va, de uma 
IIlgt'nua ｳ･ｮｨｯｲｩｮｨｾＬ＠ da c/' Iehre congre ' 

. "F' d '1 ... Ｈｔ｡ｾ Ｇ ｡ｯＭ las u " arrlil , 
'" Má escolha do dia 13, para ｾｉｭ＠ lOca' 
ｾ｡ｭ･ ｮｴｯＢＮ＠ porljue si ､･ｶｾｭｯｳ＠ acr.editlH 
na 5uprrstlção dogmiltica da seita ca' 
tholica, esse ｾ＠ um dia de ilzar e funes' 
tas consequenciai, para ｱｵ･ｾ＠ realisa 
tra nsacçõl's e contractos. . 

Não li" tava a -deliciosa es rnC13-
cum que il!\ <santas- freiras embal..a · 
mam o amhiente. quando adllbólm suas 
hortaliças ainda attrilhlram ao seu ｣ｯｾﾷ＠
vento, esses infeccionadores de morn° 
nha de gambá, 

a e • .: ,i 

Alerta! 
, 

E' com grande pezar 9,!e ､｡ｭｯｾ＠
aos nosso leitores uma noticia d.t' ver 
dadeira desgraça' para a nossa 'Infehz 
terra .. ' 

J4 nAo bosbl!"1 os eontrab.nd?- ｾｾ＠
rosilrio e sandahas ,que tenlOS c,, aIO 

, 

Eoccasião 
Agora que. a moda Oll a épocil, é 

de accordos quando um entrave qual. 
quer emprça a rotação ela roda, lem
bramos "0 sr. Secreta ri u Geral de d(· 
cicli r a questão antiga. de 3 annos. em 
que \'imos nos batt'nclo sobre us c .. nos 
d'lIgua das ruas ｾ｡ｬ､Ｂｮｨ｡＠ Marinho (' 
Nunes Machado. actualmente as unicas 
que estão condemnadas a beberem nos 
dorniclltos lIgua fervendo. 

Ha justamente 3 ｡ｮｮｯｾ＠ que v . s. 
para ver·se hvrl' de Ｚｾｯ＠ importuna m,!s 
)ustlssima reclamaçi\o. tllssera que la 
fazer um accordo Uá naquel1e tl'mpo !le 
fal!ava em accordo) com a Emprrza 
d' Agua e a ｓｵｰｾｮｮｴ ｬＧｮ､･ｮ ｣ｩ｡＠ para dI' 
hllrmonia com o Governo fazerem a 
despeza do ,enterro- dos canos d'aguil, 
expostos ao ｾ ｯｬｬ＠

Ha já 3 annos que esses tres Po· 
deres, estio em "pf'rmanente" reuniãe, 
e sl'rá mais difficil a oluçAo ､ｾｴ｡＠ ques· 
tão <10 qur' a do Contestlldo ? I 

Achamos que niio I . 
Em bem da salubridade e em ｜ｬＱｾｴ｡＠

do estio que já nos bate á porta, vi· 
mOi ante o sr. Srcretano Geral Impe' 
trar de seus sentimentos rt'lig\OlIos, li 

sua benemerencia, IIflm de apressar 
es!e "accordo", em btont:ficio dos ma
radores das ruas referidas acima. 

CLAREANDO 
I 

Ah I ah I ah'l ah I ah I ah I 
Só mesmo com gargalhadas póM

se receber as I'spalhato!las noticias com 
que 11 Emprua dos EagottOll Seccos, 
tez correr mundo, ha um mez, com a 
eóllocaçiio do ultimo cano ｡ｳｳ･ｄｾｬｉｯ＠
na rede de e51:0ltos, com :jue trmllDéI 
va aquella "interminavel" obra prima! 

•• • 
Como todos estio lembrados, fes

tejaram com rf'rveja e doces, em abuD
danei., a condu Ao do 50n'edouro lIo 
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o ｃｌＮ Ｂ ｒｾ＠

dinheiro dos cofre e tadoaes essa data 
d o ultimo cano ｾｩ･ｮｴ｡､ ｯＡ＠

• • • 
Agora , no dia 13 do corre0 tI', com 

admiração geral do povo. vemo col 
10000r caaos na rua da Republica su 
b mdo para Q Palacio Ro eo, e burac'H 
• ruas para contlDuar o assentamento 
do canos de ex&,otto I I 

frade; -e senei .. - com. ｱｾｬ･＠ ･ｮｾ｢Ｚｾｉｾｴｾ＠
m.lm a atmo phera, ali vlrtuO.1 
'lianto" convento, ao adubarem ｾｵ､ Ｇ ｳ＠
hortaliças são no pre ente estiO lO 1-
cios certds de um "acconlo" entrl' es 
ses elementos pestileros para a drsen
ｾ ｯｬｴｵｲ ｡＠ de uma ･ｰ ｩ､ｾ ｭ ｩ ｾ＠ afim ｾ･＠ ｬ［ｨｾ ﾭ
dar-se o estado anltano desta ,I, 

Quciintulil em rstatuiI . • _ ｾ＠
Reconcllu,das . . - • . • 32 456 

Substltuia Df'z. o ｣･ｬｾ｢＠ .. rrlrn()· 
cebi ' po de Tolt!do. Ci nc:rlls, ar 
franel cano. que exerceu o Cllrgo d 
IOqu isldor gl'ral de 1.'i07 a 1:>17 . e 

Eis o numao de ua ' vi.:tllna •. 
ｑ ｵ･ｾ ｭ ｡ ､ｮｳ＠ ,· ivas . ::?.33f, 
Que lmad.as I'In ･ｾｴｄ＠ tuas. I.:J(JC em P arai o da ｾＱ ｯ ｲｴ ･＠ I 

• • • 
Ao que no consta, na rua Boca 

yuva, não encootra o ub-engenhel ro 
Luiz Thomaz. aquem fOra entregue es
sa obra de a entamen to gerol do ca
no um meio de faze r ecear a agua 
da sepultu ras abertas, pa ra enterrar 
Q., cano ecco, poi ,depoi da fesla 
de cerveja e doce , a agua teima em 
e ntrar nos cano_o 

Existe lá por .i u J oiio Bapt i. ta , 
muniCII)io de Tljucas, um , taver nelrâ ' 
cynico e s m ,·ergonha. ｾ ｯ ｳ＠ .taes . e 
b .. tina, que na propna egreJa ｣ Ｎ Ｌ ｴ ｬｾ＿ＢｃＢ＠
apostoliea romana, armou ba lc.1O e 
pra teleira , como qualquer negoCiante 
profano, e ahi vende aos seu' devotos 
cRchimbo , fu mo, pho phorus, ro ｩＱｮｯｾＬ＠
meddlhas de -saatos- e tO<lH a bugl
O'ilnga que a inrernal In venção da q:Ja 
Jrilha dos LO\'olas conve rte ram em 
lonte de renda: 

l{ecoQcllla dm, . '. . . .' . 47.2t..:1 
O ｣ ｬｬｲｾ ･ ｡ Ｎ Ｑ＠ A ?nano, blspu ｴｬｾ＠ To 

ｉ ｏ ｾ［ｬ Ｌ＠ su bst itUIu Clsne ros no C"lrgo li 
IOquisidor ,g-pral. e dr sempr nh"u o ､ ｾ＠
15111 a 1522, IH's t('S cinco annos f,, [. . 

. .. ｾ＠ Ｌｬ ｾ＠

St>)!UlOtl' \'I C tllll<1 5: 

Quei mada' vi ,-as. 1.31-1 
queimadas em e"t .. tuas. 6,') 
ｦｻ･｣ＨＩｮ｣､ｩ｡､｡ｾ＠ . . . . 2ó 114 

O ｲ｡ｲ､ｬＧｾ､＠ D. ａ ｬ ｯ ｮ ｾ ｯ＠ ｾｬ ｡ｬＱｬＧｩ Ｔ ｕｴＢＬ＠ ar 
cebi,po ele Sl'vd h.l que (lcrupou dr poi, 
o tl'rnvr l loga r de ｩ ｮｱｵ ｩｾｩ ､ ｯ ｲ＠ gl'r,11 
começou em 152:1 e desempl!nh uu atJ 
1538, .lI1no de sua mod, ' . 

o • • ssopro da m;lchina de pre -
ão. q uer comb ter o direito que assis 

te a agua de fazer a la \·ag,.m. e vivem 
e "se dou elemento em continua 
guerra, na · de rrama" do precIoso ·san 
gue exha uriJo do Thesouro". 

E mais depnmente, sacrilee:o e ｩｾﾭ
fame ｾ＠ que este SUJO t;j vl'rneiro, no dia 
de 'ataI, dl'l>oi' da mISsa, t ira o me 
nll10 jl"SUS, dI' bi cuit, do_pre -epl". col
locando-o na palma da mao esquerdd r 
eg-urando na ()irelta um ｾｨｵｲｎＬ＿＠ de 

ah:odão, conVida ao ｦｩｾＱ＠ a ｢･ｬｊｾＱ＠ o 
mediante qualquer IllIlhelW, e a.pó.; o 
beijo passa o algodão 110 · SHnto pa.ra 
tirar alguma aJiva deixada lJelo beiJO. 

As vlctima' doi IIl l.)u isiç;io foram: 
QUl'lInadilS vi, a !! . . ｾＺＡＵＰ＠
QUt"lInanils 1'111 ･ｾｴ ｡ｬ ｵ｡＠ ｉ Ｎ ｉｾ［＠

l<ec(lncil!udas. . . . 11.520 
Ta"l'da, ｡ｲ｣･｢ｩｾｰｯ＠ :!e Toledo, SUl:_ 

cedeu a ｾｉ｡ｮｲｩｱｵ･＠ em 15:19, e morreu 
em 1'-'45; I1r te" sl'te I\nnos hou\' e ｾ ｾ＠• 

• • 
Estando t.io em vog!l, redimir li 

tigios, por meio de accordo, qual a cau
sa porque nllo se reunem em PHlacio. 
Q empresa r io do esgottos seccos com 
o da agua em domicilio para accor
darem as ba ses para a terminação ela 
teimosia da Empreza de ｅｾｧｯｴｬｯ＠ - ec 
cos e tornar a patria cathannense fe 
IIL e contente, como :.e diZ, com o ac
cordo dos limites? ! 

• • • 
O pai da -pobreza., o r bispo e 

seu "esmoler" secretario ToPI'. tão 
prodigo este ultimo em de tnbulr bo 
fewdll de graça, vão a Santo Amomo 
e Caonil 5 V,eira, arrancar da ｉｭ｢･｣ｬｾ＠

ovelha a uniras e pequenAS malha 
de l:!l. que lhe cun!ta ficaram, pelo 
mal feito serviço d;ls tosquras que os 
frades allemães por lá Hoddrarn fazen
do. 

Ora ｡ｴｾ＠ qUI! a6nal se vile reconhe
cendo que o · Cldr,\o . tem razão em 
" t.'\.Car os especuladores ､ｬ ｾ ｴ｡ｯｌｬ｡ｮ､ｯ＠
de te os homen de bem. 

• • • 
J Il principia o povo a queixar-sI' 

de um ' perfume' vindo du exgotto;, 
<Lt rua Conselheiro ｾｉ｡ｦｲ｡＠ bl'm em Iren
te:: a casa commercl:Jl do sr. Don',,1 
Livramecto. 

• • • 
E note-se que não é omente nes

sa rU ll I 

PHssado dias, rifa o " menino ｾ｡Ａｬﾭ
to", porque já penku o brilho e Ilao 
faz mais milag res I 

;.,.. 

Os HOlmOHE 

Conforme promettemo aos ｮｯＡＭＧｳｯｾ＠
leitor!" , ｣ｯｭｾ｡ｭｯｳ＠ hoje a puhhrar 
alguns dado, extrahJJus da important,. 
obril de O. Fernando Garrido-H,sto 
na das Per eguiçOes Poilticn ' e !{pligi
osa - por onde se poderá Hv,,"ar 11 

que loi e o que vale a ｰ･ｾｴ･＠ negra je· 
surtica. 

De 1481 a 1490, passaram pelas 
garras dos rrades ｪ･ｾｵｩｴ｡ｳ＠ : 
Queimadas viva . ;.138 pes 'oas 
Reconciliada, com pe -

nitrnClas . . . . 57.512 • 
Queimildas em estatu 

as . . . . . . 5.924 _ 
De 1491 a 1493 o termo-med,o dilS 

victimas fOI igual á que cerrespond: 
［ｲｯｾ＠ annos anterior!'s. OI' modo que o 
numero de victimas ilclÍficadas por 
Torquem .. r1a, no dl'zoito II nno!! que 
foi Inqulsidor geral, UblU, pelQ menus, 
a! ｣ｬｦｲ｡ｾ＠ ｾＬＮｧｵｬｏｬ･ｳ Ｚ＠

Queimlldas em pessoa . _ . 
Queimadas em e. tatllll . . . 
({econcilladas, COIII dlfterentes 

8.800 
ó.5OO Este facto vem compmvar o mal 

feito serv iço desta obra, que devia. er 
ｲｩｾｯ ｲ ｯ＠ ilmente 6seahsada pelo sr. dr. 
Costa e não entreial-a a Incompeten
te e nullo IDdivlduo que st>m habi
litação e com · po t" de engenheiros 
de oada entendem ! 

• • • 
E I gOttO seccos; Hgua nos domi

cilio ás colherei de chá; morricha de 

penas . . . . . . 9O.Q()O 

. _-\ To;qu!'mac\i" succedt'u o dom i 
n!c"no frei OlOR? D('za , mestre lIo prin
clre das A tunas e succesloi\'amente 
bISpo ｾ･＠ • 'amaril! Salamallca, Jean e 
ｾ｡ｬ･Ａｬｾｊ｡Ｌ＠ e arceul po de • ev!lha; foi 
!nqulsldor geral d ,rantl' Oito ill1 nOS, 
Isto f , a tf ao lim de 1506, durante os 
qoae: 
Morreram Queimadas V, \-as. . l.6fA 

-eguintes vlrtlma,,: 
Queillladas \' I\' IlS 
QUf'II1Jadols rm e::!' til tU,1 
I<econciliild;cg . 

840 
420 

4 2().) 

E ' le roi o meno!> [erOL. 

(Conl inú,,) 

ｑｌｅｉｾｉＮ｜＠ ,TI IDAIL'E POH 

TE I? ｾｉｊＩｏ＠ EXPl ·LS.\ DO COL-
, 

LECI, ) ｾ｟｜｜ＧｔＮ ｜＠ !\.\'\f:\ : 
-- ---

Jnfl'rma o ·Olario dos Cam po, " , df:o 
Ponta Gro",'a, quI' eOl dias da 'pmll l1 " 
ｉ＾Ｂｾ＠ ada, lr;rn"ilalldo pela p r;rça Rl lI 
BruncCl, UITl cl(l;rdi\o de conceito. 1 10 

lIlTla mc'nio., !{n gar ° pnrapt'l to de ar
rimo com o ｶｬｾｩ｜Ｇ･ｬ＠ intuito de jogar se 
sobre a grotll ah f'xislf'nte. 

O r('feridn cav"lhf'l ru chegou reliz · 
mpntl' a lempo dI' srgurllf a menor por 
ul11a perna, e indagando do motivo que 
a It>"a Vil a "'SI' <lrto dt:' dC',.('spe ru, 
oui! que a inlt:liz c rt'lI nça o f"zia por 
ｴ･ｲｾｭＭｮＧ｡＠ [lS freira,. expulsado do cOI I· 
ＱｩＧｾｉｏ＠ que ali manti'm sub a denomina 
ção tl.. ant'I\nllil. 

D',.\ T ribuna-, ele Cu rityba 12-9 - 916 

Nota cá da cmla que cxparge ela 
ｾｩ､｡､ｲＺ＠ C0ll10 se 'Icha \'<1 t:lnatls"cr ,1 ｣ＬＮｾ｡＠
mcautil creança, que levo u-a ao ＨＢ Ｇ ＮＡＧｾﾭ

peco de teotn r ｾｵｬ｣ｩ ､ ｡＠ r-sI' por te r Ioldo 
expulsa, quando pelo conlrilrro dI' Via 
rejubilar-se de Vf' r-se liv re- d 'aqul' ll l' 
COVil de perdldio de creançus. 

-

P O r ab.,ulu ta fí1 ltn de e:,!)a-
ço deixam o .... de publi

car no presente numero, o artigo • 
- ｕ ｯｬ ｨ ｡ｾ＠ de sabão - em rc:;plI.;t" 
ao Ｇ ｅ ｾ ｴ￩ｬｴｬ ｯ Ｂ＠ ｊｉ ｾ＠ 19 ､ Ｈ ｾ＠ corrente. li 

que faremus no proximo. • 

• 
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