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EXPEDIENTE 

Assignatura mensal 
Numero atrazado 

500 n. 
200 » 

fluilln e magnelic., resoluta e forte que partem da. 
pupilas do leão rejuvenesciJo ! 

E tudo isso, esSL'8 acontecimentoiJ todos é nma 
glOl'ia maiil para a MaçOnaria, que tanto ooade
juvou pela rcalisação do ideal portuguez! . Toda e qualquer correspondencia de\'e aer 

dirigida:\o Sr. Valentim ｽｴｾ｡ｲｩｮ｢｡ｳＮ＠

RU A REPUBLICA N . 2 

1 'ANNIVERSARIO DA 

REPTIBLICA PORTUGUEZA 

-

o coração pOl'lllguez, no amanhecer do dia tle 
hoje, sente uma justa. e euthu iastica alegria 
111vadir-Ihe as fibras todas de- e orgam, pela re· 
alis'lç:lo d'um ideal que julgava irrealisavel! 
O ､･ｾ｡ｰｰ｡ｲ･｣ｩｭＨＧｮｴＮｯ＠ das armas monarchicha@, para 
qUi ｡ｾ＠ ｡ｲｷ｡ｾ＠ republicanas portadoras da libero 
dade tnlllflssem um lugar vago. 

Sente o povo portugl1ez ｲ･ｮ｡ｾ｣･ｲＭｬｨ･＠ nas veias 
• o sangue pa triotico 11(' eeus a11 tepas.ados. Puis 

o velhu ｐｯｲｴｵｾＢｬ＠ o incompnravel urllço de heroes, 
ví\'ia ag'lI"l U'U11l estado de inação, qual um ma
enifico leã<l .\'H'lniudo ao pé du Oceano, rança
do de ｴｬｬｮｴ｡ｾ＠ IU\'t:l:5 e aguilhoado pelos ferros da 
1.{onarchia! l'ari\lysadu pelâ hurda da {radalhada 
eXpllba! 

,. 

E ＨＧｾｳ･＠ leã'l, hoje aquecido pelos raios que 
t'Ulan;l l11 ､･ＬＬｾ･＠ l!OVú ｡ｾｴｦＨＩＭ｡＠ Hl'publica, deslmll. 
bl'aodo ante U:l ｭ｡ｧｯｩｦｩｯ･ｮＨＧｩＬＬｾ＠ ti' UIU 110\'0 regime, 
fortifieãdo ｉｾｬｲ＠ Ullla C<ln ti tuiçilo to(la eu volta na 
mui" ampla e plena liberdade, e se leão que é Pllr
ｴｵｧ ｴ｜ｬＬｬ･ｮ ｬｬｬｴ｡ﾷ ｾ｣ Ｌ＠ ergue soberbo a cabeça, accode 
a juba. C<lutorna o /lr com a cauda, e cmv3ndo 
｡ｾ＠ penetrantes pupillas nas republicanas armas, 
remoça .. n'cour" as perdidas ｦｯｲｾＧ｡ｳ＠ ri-se do pa _ 
baIlo, conlempla 8!1stifeito o presente C vê para o 
fUluro ･ｾ｡ＢＬ＠ 110vall almas coroadas pelo louro 
､ｬｬｾ＠ victoria .... 

E com Portngal, o mundo inteiro rejubiJa·se! 
A lé o Pap.l 110 Vuticano ti'oude expedira 11 eireu 
l:m·s que depravavam a rt'plbli('a li que tillJ.a por 
fito ｯｦｦ ｵｾｬＧ｡ｲ＠ o seu brilho eSbe me"lllO Papa t.am· 
hem, manda ｲ｡ｾｧ｡ｲ＠ alO ｯｦｦ･ｬｬｾ｡Ａｓ＠ que ;lIilou 811 fn
l'es da jovem ｣ｯｮｳｴｩｴｵｩＬｾ＠ e la no seu throno, ('s
lnmwce e Ｚｬｬ ﾷＨＧ ｾｩｴ｡＠ o novo reg:mem, abaixando li 
\Ubeç3 .:10 ｾｩｧＺｬａｉ＠ de RI:lSCULimento, sob a corrente 

O cClarlo :t pleno de enthutliarlmo, compartI. 
lhando com ･ｾｳ｡＠ alegria just., cumpf'Ímenta ;. 
colomnia portugueza ｰｾｬ｡＠ passagem do l' au
nh'ersario da Republica que lhe I: ｢･ｲｾｯＮ＠

c* *» • 
CAR'l'A DE UM PADRE 

Para seu amigo e patricio em Portugal. 
«Jesus Maria José 

Ami(o José Lisboa Lishoense 

Do!us esti'ja cC'm VOSCO. 

Saiba o amigo que estou ｳ｡ｴｩｳ ｦ ･ｩｴｩｾｳｩｮｴｯ Ｇ＠ nesk'J 
Brazis onde mo! acho, em ｓｬＡｲ｜ＧｩｾＨＩ＠ da minha S<la t.1 

Companhia de Jesus! I 
Isto aqui é uma California ! 
Ganho din!H!iro a mãos cheias! 
Não ba festinha alguma de reltgião catholica, 

que não me procurem para um S('rm;h, (religiO!",. 
hem t'nterldid,'); e sabe como me pzgam? a 10\$ 
e 120::'000 cada um! 
Sou secrd,lrlO parlicular de umllispo, C'uVigar:n 

encorumeodado da matriz da CapItal, .. ou tatllOf"u 
Vlgario de uma freguezi'a que tem o nomo! par"', 
cido com aquel1a freguezia d'ahi, «'l'riolz os Mo'l
t es. 

Tudo isso me rende um dinheirão! 
Agora estou preparando com artimanha, a e'l

trada tI' um cellegio leigo que me ｲｾｮ､･ｲ￡＠ ｭｾ Ｎ＠

2' O::OuO. • 
E' cousa facil t Só depende de um cartãosin:lO 

do· Bispo. 
Aqui, n6s .; que damos a cartaq não é com" 

ahi que ｮｾｯ＠ podemos fazer o mesml'. 
Agora o que nos atrapalba bastante é t;m gr'l

po de .anti ·c1cricaes:. e \!m cacborro de um ｰｾﾭ

ｱｵｾｮｯ＠ jorn.,l .0 Clarão» 
ｅｾｳ･＠ patIfe (do .Clarão.) descobre tudo q e 

n6s occultamos do Jlublico e prin"ipaimente I',," 
ｮｯｳＮ｡ｾ＠ qUlndas congregações; e assim, serio c·,
pazes de fazer com Ij\:e as congrega,ões e cir · .1· 
los catbolicos não acreditem ｭ｡ｬｾ＠ ｯ｡ｾ＠ ｰ｡ｴ｡ｬｊｬｬＬｾ＠

que ｰｲ･ｧ｡ｭｯｾ＠ ! ... 
QuandlJ aqui cheguei, comece'i a preg',\r 

sermões com,' UDl padre :Ie ideas libcraes; o qn, 
muito agrndou aos homens independentes e anti· 
c\cricaes. mas os frades I' os TYFp·Topps ｭｯｾｴｲＧｬﾷ＠
cam-se ､･ｳｬＺＰｳｴｯｳｯｾ＠ d'esse meu proceóiruent" e de!' 
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ram-me a esc('\ -r' 
I)

' _, ._-ou rctroced r dto minha,; ｩ､･Ｎｾ＠
... lan.o Uh! a .. 

N
- '. ｾＮ ＢＢ＠ ou 'lrnun.lr a lrou _ a t: parlil! 

,.\O.tt,e relneJlO e.,-o ce<ll'r! 
E ftu m 5'"'' aLon,clhado p"r un I 5 r I • 'JU an :t t l-

ｚｾｬ＠ o que me ｮｈＮｬｾ｡ｭｾ＠ ｱｵｾ＠ eu toula e por CXt!I11"" 
ｾｉｾ＠ Ú m:u cnlleg-.l p .. ｌｴｲｩ｣ｩｾＩｾ＠ ｱｵｾ＠ ha ｡ｮｮｯｳｾ＠ ､｣ｾ､ｬＮＡ＠
.1 ｬｮｶ｡ｾ｡ｯ＠ dos ｦｾ｡､･＠ al1t!m-l - 'Iue .1,' 1--. . •. l'. e or arro· 
J do as .:llllgh> por to!r t!_ ..,a>i i,\eas· at' h . ｾＮ＠ • - • '-, H OJ e 
nao tt!m la:eu''l Je reE'lr uma emis,inha - . ua •... 
do! ｬｉｉ･ｮｯｾ＠ ｰｲｾＧ＠ da tah lIa! 

.!\'outr .. l ＧｾｲｬＡｩ＠ lu:!i e. len'Aio. 
Do amigo e patriclO. 

Rua-Parire Roma n. 5- .555. 

-4.Jo-

C RT' D-U COLO HO lLLE _ ÃJ 

Amico _- acó 

E'l fi.' \ mnita ('nntclIlII' quanto fi miu ll(ll{lC 

no cCal'"n:1> pelo '!u: lo :\lUico percuntô. 
1t.1 \·ci .. tOIl m!i., t'ollvcuL'iJa th>! garr'\tl,lc 

bamhlbere. qui o., fi1r:-aJc - ton f.1"eudo • - uug 
pód" te ·h:i ｬＩＮｬＭｾ･＠ .Ii«per ｾｨｩｊ｡＠ ｾ･ｬｬｬ＠ da IIng 111) b. 

P .IIT;\ i .. ·.o lo gni ｴ｣ｬＱｾｏ＠ gorrache:l e forz;l. I so 

ｮｏｉｬｾ＠ b 'e"ta: t ,1 pu ,rri:!. 
E' l)1 ic:..,,' f.ll·· i! " mbin ,ou CUIU ｴ｜ｬｬｬ･ｾ＠ os al

ｬ･ｭＢｵｾ＠ .. \1,,, _ollllni ,' p:lrm faz un:\ p:'ute ta VI-

C rrnZ:l. 
Eu ,-ai m, ［ｾＬｬ［｜＠ cellzert:í minhb bod:ls pa.rra. 

montarr a (0 h 'lHo parro. ir converçtl cum euhorr 
ahi n a A ｬｬｧ ｾｬｩ ｡ ｡ ［＠ h .i.' cu t-tou uo PalhOça, ql1i 
e tLÍ-m:t (J ) \. E ' pre ﾷｩｾｯ＠ ,li, um uude5 08 al
lem It;'. r. -, H g ltTelichouares ｾｵｩ＠ uoi. ｾ･ｮ＠ or

tem t;1 Kai-I/ !,.,le c:.tb'lrr ('um uude ｩｾ＠ -o. 
ｂｮｾＭｴ＠ ('.I ｾｩ＠ lembrei to -ellhorr parra fa:ce 

J"- o. T"ab i 1 -r l.'out..'\rr e ... -es ｾｵｵＺｬｬｨ･Ｚｬ＠ é nOSie 

boli ' li r a. 
A te domillga. 

tou amico 
Carlos Pichen 

• _ C]Io-

O"CTRO FREGUEZ _-O 

Sur. Cont'go , tenho em ｣｡ｾ｡＠ um burro, umo. 

{ilha e wma lDulher. 
O um 10 quer fugir, a filha quer uc.'Úmparhar o 

burro e a mulher quer abandonar-me. Que devo 

fazer? Trüg.\ o burro aqui e deil/e 1\ Jlmlher ir para 

• 

/

: ｾ＠ ＧｾｾｾｖｴＹ＠ -'10 Ｍ ＱＹｾＱ＠
C01he a.m3.l1hil ｭ｡ｩｾ＠ nma flôr 

N "S" ｾ＠ no i mlim dc sua pr('l'io.:\ e.-i,,
ｾ＠ .,. tl.'ucia, u -enhorita OliuJ:J. Ahcs 

ｾ＠
• -

ｾ＠
ｾ Ｎ＠ P"r e -tI' motivo cumprimenta-lhe 
ｾ＠ 8eu u,lmimLlor A. E. ｾＱ＠ . 

e:.. ' .- JiVi1ffs7 lu • 

CINEMA CLARÃO 
ｐｐｉｾｅＡｒａ＠ PARTE 

,-"IIll'iunal fita JIl a('tu:1litl:ule 

• 

A. LUJ do .Clar:it)sinho» est:\. prejudican(\o " , 
olho, ua fradOHia 

DiscripçrlO.- O reflexo do .Clari,o> de Domin
go pil ... ｾ｡､ｯｾ＠ ｾｯ｢ｲ･＠ a V1l1d <lu "lxtO V pt olluzio 
.Jdiquio". uos fr.\de_ ! ' 

QU .\.Dr..0 ｆｉｾ＠ .\L 

Apparece uma igreja em ｣ｵｪｾ＠ ｾ ｡ ｣ｨ ｲ ｩｳｴｩ｡＠ acha
ｳｾ＠ r<!unida nito 'ó os rrades C . 1O ｏｾ＠ \ .. lIattcos 
p ' ｩｱｮｯｾＬ＠ e Ｌ｜ｾｉｩ｢･ｲＢｭ＠ ｦＢｺｾｲ＠ a dllta guelra doiS , 
cru1811a ' n:io ｾＶ＠ no ｣ｯｮＱｩ ｾ ｳｩｯｮｾｌｦｩ＠ • .\. na 1l11::-!'oa e llO'" 
en,in ,lln e ntos de doutrina. prt>hibinJo ｡ｮｾ＠ "cus 
ｱｵｾｲｩ ｬ ｬｯｳ＠ ､ｾＮＬｯｴｯｳ＠ de anlbo-.; o ｾ ｜Ｂﾷ ｸ ｵ＠ . ..; U\! ｩｲ ｾ Ｚｮ＠ ao 
.Cine ma Ca in,'- do sr. PaschOCli Simone c lt'llhos 
por ｾ ｾ ｲ･ｕＱ＠ ｩｭｭｯｲ｡｣ｾ＠ as fitas. 

O 1"-'--0 ,'a<! em massa san:lar () sr. ｐｾｳ｣ｨｯ｡ｬＬ＠
por ｮ ｾ ､Ｎｩ＠ este Ｎｲｾ｣ｬ｡ｮｬｃ Ｉｬｯ Ｎ＠ que, eUl ｴｾｴｏ＠ hÔ.L hor;'l,:,e 
lem'.> .• lI "lU Jc dI!" lc rta r .. tSillr itu puulico. 

RENDICçl0 

Fila alleg-orica l Joven Republica Portugueza. 
PritOt'ira partI! 

Quadro-A jO\'em Rcpubllca com a Constituição 
na mlo, garante o fiel cU Jl1pri mento uo que n'clla 
c,ü escnpto! 

Sl-:GUNDA PARTE 

Q -ADRO ｆｌｾａｌ＠ (cocuro) 

o Santo do Vaticano ajoelhado ｡ｾｳ＠ pés da Jo
ven e h roiEa Republica Portugucza • batendo no 
p ito 1112:: _eméa culpa .... mé.l culpa ... » rentlo
nH: nute ｴｾｯ＠ ouer.lna Nação. e ti sde já compro
IIlctto-me a ordenar aos meo. subdltos (05 Di . p"s) 
'lue ras"uem e queim(m as anteriores ｰ｡ｾｴｯｲ｡･ｳ＠.. . C 
0.1 quaes eu o:deoava o dellrcspello a v(\ssa uOS-

tituí,ão. 
APOTIIF.ÓSE 

onue quizer. 
lo Ias ... !nr. Conego trazcr aqUl .. , aqw na 

i .. reJ· a. um burro ｾ＠ ! 

o Clarliosinbo .ueteutando em cada mio os jor
DII!S .«'olha do Commetciol> de ｾＷ＠ de Set"mbro e 
.Diario de Porlo Alegre- de 15 do dito mez. nu
da a Republica Portu&,uesa pelo &,Iorioso tnulII'· 
pb'o ｾｫｮｯ｡､ｯ＠ e pelo l' ｾｮｴｬｬ｜ＢＮｭｷｬｲｩｯ＠ no Jl{)vt> 

regimtn. é_Outubro de 19111 

to • 9 , 
('oncuO-: Que tem ｊＮｾ＠ .. 
Na d,"atriz de Floriauopolilf catá 0011 do um 

burro, no Alw-mór ! • 

• 

.. 

• 
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o eLARAo 

o CURA 
Corria, como o gato atraz do rato 
O cCura. que fugia do orphanato ... 

-Infame, seductor, que correi tanto, 
Por 'fenderes do tem pIo um triste santo? 

Mi,eravel, dragão-negra batifta, 
Dizei·me aonde está triste cIdalin'u I ... 

O «Curu utrupador, malrlito «Cura>; 
Oh. ! negra, negra veste d'amare-ura I ! 

Dese-raçado, maldicto .eductor, 
O .Cura> sem valor-estrupador ... 

A brisa sUssurraR te vespertina 
'l'e pergunta-aonde está- a «ldalin;u ? .. 

E s te nome jamais se apagará, 
Te pergunta o .Jehoval:h, aonde e&U: 

-.Jdalina>, que em um dia desappareceu 
Do orphanato, como a brisa ｾ＠ ue morr.:u ? ! 

Miscravel, dragão-negra batina, 
Diui-me aonde está - triste «Idalina> ... 

(Contin,ua) ｈｰｩｾｰ￡ｶ｡Ｎ＠
Ｎｾ＠

>-
CLAHEANDO SEMPRE 

Pai, de l4 -Seteml>ro. 
Telegramma dt ｾＮ＠ Pilulo para o Rio em data de 

13 de S;ctelllbro. 
c O juiz federal, por despacho 'de hoje, mandou 

q_e fosse cumprida a precatoria vinda d'essa capl
lal, pua arrec.Hlação dos ben. dos convento, ua 
Ordem de S. Francisco, . '"sta C .. pital, em IUí, em 
Taubaté e em Sã. Sebasti:íh. 

Maldito cClario> ! • 
Sempre de'!cobrindo o ｾｴＱ･＠ oC(llaltamo, ! 

-CI>-

filllioullrio: 

OWDE VAI. SR, CeNEGO 
GEftOtlYlIIO COM TINTA 

PRESSA? I 

Vou ouvir Il ｣ｯｮｦｩｾ ＮＱｯ＠ cio 
Dleu freguez catholico. Nu con. 

Eu COiJfes&o, Snr. Conego, que furlei uma ｧｾｬﾭ
linha. Tiuha fome ... havia dia. que nãu comi& 
l'arne ... 

O Cone6 l: Não tem direito a &oso!,.iç1!o ... 
En ｱｾ｡ｮ､ｵ＠ tenho hme de carne, nolo furto ｾ｡ｬﾭ

linha!:! ... 1I&IIlZ6l WOçll •• 

-_ .. -
p . 

reveDlmos ao, ｾｮＮ＠ c!lIL.bonulor •• , que tolioa 
0>5 ＨｾｲｴｯＡｬｬＧ｡ｰ｢ｯＬ＠ qw. forem enviados a redacç:io. _f
.cr.\o ler ｡ｾｾｩｧｮ｡＼Ｑ＠ ... , deixando ､ｾ＠ ｾ･ｲ＠ publicaolo 
a'ludle lj,ue {ôr "",iado sem ó1S1il:'natura. 

ORA VIV 
, 
I 

O<Dia .. de 3 do corrente traz umn. corre8pon
cia profundamente comica e n.lt:lmente hypocritll. 

A corre'lpondt'nci;l é da Palhoça e oocupa-se 
oe dois frades. Diz que os cil1u-tl(:;. sacerdotell 
(E! varidte e Burchardo) consejiuiram eom 08 seu, 
｣ｭ･ｬｨｯｲ･ｾ＠ argumentos,> pela «palavra f:uenie e 
ｾ｡ｲｩｮﾻＨＧｉｳ｡ﾻ＠ com que pregaram li de trina do Di
vino ｍ･ｾｴｲ･＠ et('· etc. etc. 

Foi meamo a dotrina elo Divino Mestre, . quo 
os duis ｣ｩｬｬｵｾｴｲ･Ｂ＠ armnhaderes da nOtl.-;a lingu:l 
pregaram? 

lIa outra dotrina que apparentemente parcc. 
@er a do Divino Mestre, mas que e"ta em con
tra te com ella-l a dotl'ina do «vt>l1ha a ｮￓｩｬＮｾ＠

E,la é & que prl'ga diariamcnte a malnn
tiragem que vive :'Í ｣ｬｬｾｴ｡＠ du povo.. Quanto 
renderia a «santa ｭｩ｢ｾ￢ｯ＠ .. p:tra ｯｾ＠ illustrt>! IIIÜi, 

sionario:! e pam, o ｾｾ｡ｮｴｯﾻ＠ D. Jof1o ･ｾｴｲ｡ｮＢ･ｩｲｯ＠ ? 
SOllbe'fc que quando 011 dois Ｂｾ｡ｮｴｯＡＡＮ＠ termi

,nanUll ｾ＠ ｾ｡ｮｴ｡＠ Ｇｬｊ｜ｩＬｾｩｩ ｯ＾＠ de ｦ｡ｔｬ｡ｴｩｾ｡ｲ＠ e embrll
te('cr o povo, houve um eacalll:i'! .. o bCTI ｾｭ＠ de 
｡ｬｧｵｭ｡ｾ＠ mullwrc::< ('omo 6e sel'llrassem do! ma
ridos ... mas os qllCJ iam l!ep:u':u-se não ",ram OI! 

· illllridos, eralll OH ·6:,mto,,· missionarios, que 
yoltamm d,\ tOEquia dos clIrneiro;;, com f 5 hoi-ol 
da.q Ｂｾ｡ｮｴ｡ｂ ｾ＠ bntina& ｰ･ｾ｡､ｴＩＮ＠ de nichell!! c fazend. 

ｾＮ［ＮＶ Ｚ［ Ｎ＠ d'l povo bra"ileiru, Q()1Il0 já ｾｬｩ＠ fjr;eram 
troc,:a ail bandei.ra K acionaI. 

O anUi ｾ＠ J,I c'lI'1'e,<ponu nc: a 6 de certo algum 
.sauto. ｨｹｰｾｴｲｩｴ＠ I d' ｾｾ･＠ .. muito>! que andam pelaw 
ｩｧｲ･ｪ｡ｾ＠ li bater n I'elto e a cnganal' a hUlllaUlda. 
de fór,l da ｩｧｬｾｩｾ＠ ! 
Ora vim! 

Clemente XIV 
- .. -

o DEPUTA ,?O E Il COMPADRE 
Comp. o qlole ｱＺｬｾｲ＠ c1izAArdnrma ? ｴｯ､Ｈｴｾ＠ os _in. 

leio reforma refurnu rl'Íorr - , ｾ＠ -çejo tudo 110 ｭ･ｾｭｯ＠

Dep. põlrlarrnrnt.lme.te ,'Ia.n?o reCorm:. quer 
dizer ｭｩｾｴｵｲ｡Ｌ＠ ｡ｾｾｩｭ＠ COl1.0 t"lltJcan ente (;:II<1ndo 
feijão quer dlur cou_a qu . 'nguem entende . 

Comp. quanlo ,'ocê nue,' p r mez para ensinar 
politica ao 'eu ilfilhac1õ ? 

Dep. nada, ba,ta que el le uê para a CO\1SII. 

Comp. e o ｱｵｾ＠ ｾ＠ l'reci . ) p;:,.ra "Iue dle rlê? 
Dep. ser VI V (I' e ... esc, uta ... es.:uta bem no ou. 

Tido e. . . • 
Comp. comp:\Me o ｾｾ＠ u a 61 lado ja ｮ｡ｾ｣･ｬｴ＠ polt. 

tico. é l'ivo comn 3al'Jugre e d'aquilll> ＱＱｾｬｮ＠ para 
rt'medio . 

Dep. mande ｣ｏｮｬｰ｡､ｲｾ｜＠ mallle o rapaz" e \'erJ. 

- >-

Rrc'.rnente Ｌｲｴｩｾ ｯ＠ 'oh a inuundo1çib actua! 
e a Guerl'll 1 Ir.l>-Turco.1 

, 

• 
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o CLARÃO 

e 
o 

AlliDA A GUERRA 

Do «O Dia .. de 5-10-1911 

Attitude de anta é. 

ROMA 30-«0 Me:;.""ggero_ annuncia que no 
V ticano reina um Yerdadeiro enthu iasmo pela 
artitude energica da Italia. 

O Papa Pio X est:i muito alegre e quu er 
minucio lU me informado dOI acontecimeawl! 
OOS quaeJII lIua santidade fala com vivo interesse. 

O «Giorna1e J ' ltalia- diz que um cardeal re
sidente em Roma endC' entrevitado, declarou 
que o,; camo1icO>I Ita1iillno dC\'em cooperar para 
o triumpho da cau a da ciyiliiação e di.l. huma
nidade. 

Termina im'ocanclo a beuçam de Deu 
as armas e o .:rande;; de_tinl S d& ltalia!! 

para 

Pela leitura ､･ｅｾ･＠ ｴ･ｬ｣ｾｲ｡ｭｭ｡＠ vemoll que o 
Papa. esqueceu-Ie por I..'ompleto da Mitra e do 
Sceptro, pam ･ｮｴｲ ｱ［ＮｬｲＭｾ･＠ com corpo e alm",aos 
granu de<tin d'ltalia! 

O 'ucc' or d,' (:hri-t,) ! 

DO IIlHO DE 23 DE SETEMBRO DE 1911 

R ecebemo. o n' d ' " A Epoca ,- «pasquim do 
p rotegido dos ab utres de iotaiftalO-ne se u claro e 
forte dizer. 

-Quanto a historia do marido que, de volta de 
um baile a que tinh/\ Ido so encontrou a sandaha 
do BI ' 1'0 na sua alcova, não vale ｡ｰｾｮ｡＠ contal-Il 
aos nossos leltoresi elles e,tão bem inteirados 
de quanto ti capaz o b.:atismo dome tico. semprt: 
com a ｰｲｯｭｾｳＬ｡＠ do céo para liquidação das [ra'!. ue
ZilS da carne e dóls "durezas consequcntes» .. , 

-c»--

Falleceu nesta Capital no dia 2do corre It e Sr. 
Francisco Duarte Silva, ex· chefe da fi rma Duarte 

ilva e COlUp. O fallecido gosava itfnumeras sym· 
pathias Auer pelo seu carater recto de bom amigo, 
tomo exemplo de um exellente pae e esposo , 

J'oi portanto pesarosa que a sociedade Flori , 
anopolitana recebeu esse golpe . Amigo do .Cla
rão- ｭ｡ｾｯｮ＠ dist incto, gasava da parte destes a. 
malC ima considera,ão. 

Ao eu enterro que realiiou-se no mesmo . dia 
de l'a worte, co mpareceram tod,'. os seus Ilmlgos 
e parente, vendo-se sohre o caixão qu e en.-errav , 
l eu corp", um sem numtro de grinaldas de tlores 
artdiciacs e naturaes . O Papa! C' "':upremo Chefe da Religião ! 

ua 8antidaue o Pio X ! Ellc, em vez de lc
yantar éuai mãos ｡ｬｬｾ＠ pus para implorar de 
Deu. a paz -o niío derramamento do ｡ｮｾｵ･＠ le
vanta-ai ridonho e all'gl'l>, pleno d'um ｧｏｒｾ＠ ,Ra-. -

tanico e pede :t benl,'ào pl\fa as armai! ｾｏｏｩ｡ｮ｡ｳ＠
que tom de er .. bebert!ll1- o e no !Iauglle do, ' proximli 

O .Clarão_ compartilhando das dores qu e ･ｾｬｵｴ｡＠
a familia -\(' ｾｾｴＮｬｬ［ｬ＠ ｭｩｾｴｵｲ｡＠ _a.s suas lagnmaa 

r I ｾ＠ i . L '-" ｾ Ｍ ＭＭＭＢ ＢＧＢＢＧＢＧＭＢＭ __ ｾ｟＠

com a ella e enVl:l pezatpes. 
.<'" 

-«»-

'I' I ,_ 
mDA O !tOIE DE CH81STO 

que fará c;úr por tCI'l';( ｏｾ＠ llrC,) . ,<, 

ｾｻ｡ｩ＠ um c(oi(;e R I)"; 111:111' ｌｬｉｬｬ･ｾｴｯｾ＠ de Deu ! 
• ＮＮｌｾ￣ｬＩ＠ ruatariÍ .... ＡｉｾＭ ＮＱ＠ ja naO f'gl'rn no 10 man-

dSlllentc . Horror. n"IT Ir. E:" 

Pobr _ It'llill. 
A Turqrua vellcer,í. _ .. 

1"'- .\(, 
•. ｾｊＨＩ＠

Pela a ｣ｆｯｾ ｨ｡＠ ｾ＠ ｾｭ ｭ･ｲ｣ｩｯＺｴ＠ oe 3 U" ('()I'ren
te, o r. p. PIUO . :cu II n "uo d'uro litterato c 
poeta) TCloIl redan', li '0 DI 11.. "ec ão Y'lriando 
!'ler ;;eu o que pl.11 , '0'1 a :" 'lp,tthica re\; ta r..ara-
naeu .e coro o ti t ＧｾｾｊＭ t :t!l'into 1 nony\Uo e diz n
do ser pr to ('!li'; :n' paI I I) . Olho! 

O facto ('lIU'lOI,. "I ｾ＠ 1['>1 ,; (I Olho da Rua per-
. ｾ｜ｏ＠ [4. ' t nÓi deu a mu, pouq , ('oll"i.leração que en re 

.:o .... va! '1 . ｾ＠
A.!J im, mui (:,CI. e (t-r-se uma Reü ta ! 
Nadll.como c)pmr ; publicar, producçõee de 

\Ull outro! . ｾｬ＠
Na Cru a FaJ'Illhal 1\ RI. Republi('.I. n. 2 

ach&- e a Tenda -essa J !?e\'i t d E' bom que o pu· 
blico procure compr:1 .. :1 ｰＬｾ｡＠ que com. • ｾ･ｵｾ＠

proprios olhol vejam que ui ') é de m'lJ: o quo 
di,ue o liam ta 

, 
• .. 

o 

Oueres ｳｾｧｵｩｲ＠ a rel igião ve rd adeira? Desprezas 
os padres, \)s monstros da maldade, e ｣ｲｾ＠ ･ｾ＠ .qua 
Chri,to di se pcntnte uma turb.a e a seus dlllpU ' 
ｊｯｾＺ＠ .Amae ao proximo como alt mesmo,- e 

POIS ｃＮｩｲｯｾ＠ leitores , os padres não see-u: m ･ ｾ ｴ＠
exemplo '11le nas linhas antecedentes se le; ellea 
não ｡ｬｕＢｾ＠ ao I'roximo com" Chnsto disse; ell u 
querem é, tll)tnmar o mund,o pa.ra ｾ ･Ｚ･ｭ＠ os sen ho: 
res mais fotlla'lo na histOTla, Sim, sao e serio ｴｾｉＬ＠

. . - cohnra lados ｾｾｭｬＧｲ･Ｌ＠ porque a hlstona na,o en 
os &eus molrtyrios para com a Human idade, como 
na' pagInas do immorlal ｃｾｾ Ｂｲ＠ Cantu, se le o, 
ｨｌＱｲｲｯｲ･ｾ＠ ,h inquisição! (*) de 

Elles 'luerem como d'""te gOTernar a gr:ln 
Humllni õ, ri ,e se hoje um homem,. uma nll .. ｬｨｾｲＬ＠
ou uma ,u .uça.,lhes ､･ｾｯｨ･､｣｣ｾｲ･ｭ＠ a ･ｸ｣ｵｭｵＬｮ ｾｾＺ＠
ｲｯｪ｡ｲｾ＠ l ' ｾｵ｡ｳ＠ {acCl, c,.mo um catharro nOJc 

• I 
rolando \,c"" areia. . ? 

E' isso. amaveis ｬ･ｩｴｯｲＢｾＬ＠ amar ｡ｾ＠ ｰｲｯｾｬｭｯ＠ . 
E' ｩｳｾｮ＠ 'Iue o pobre Christo ensinou. _ 
Não' Christo ensinou () ｨＨＩｭｾｭ＠ e a mulher se 

uir o ｾ｡ｭｩｮｨｯ＠ do bem e da verollde, e os .padres • 
fos pierrot.)ainda com o seu n')lIle ｮｾＱ＠ ｾ｡｢ｬｯＮＬｖ･ ｬＱＭ
de-o como se fosse UIl1 punhado de o.ro, 

'.l'itus-Tintus 

no tnmo XII, ca.pitulo VIU, (*) Encontra-5S 
pag 126. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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