
LA 
ORGAM DE COMBATE, ｌ ｅ ｇａｌｍｅ ｾＡ ｔ ｅ＠ CONSTITITIDO 

ESTADO DE SANTA CITHARINl FlORIANOPOllS BRAZll ... 
SABBADO 20 , DE ABR IL DE 1912 N UM. 36 

EXPEDI EIITE 

Assignatura mensal, Capital 600 rs. 
lO lO interior. 700,. 

Prevenimos aos nossos a;'1signantes que a da

tar <lo corrente mez de Abril em ueantc, o paga. 0 

mento da assignatura e toda a corresponrlenria 

deverá ser deregid.J. á ma JOSl<:' JACQUES 

N. 13 e não á rua Ｆｾｵ｢ｬｩ｣｡＠ n . 2. 

• tada, tão cheia e aureolada. de ouro e 8cnti!lnçõca 

de diamantes que intitulou-se para o mal da !tu· 

Illanidade-a Religiãu Ca.tholica Apo tolica Ro 

mana cujos chefes supremo>!. são os L eõel'l, Oi! 

lt-:-c 

Avisamos aos nOS503 dedicados leitores que 
o nosso jornal ouClarão.,desta data em diante,será 
vendido todos os dIas ､｡ｾ＠ 6 boras da man hã ￡ｾ＠ 3 
da tarde, na banca". 1 pertee,cnte ao Sr. ａｾｯｾﾭ

ti ll') no Mac ,L, desta Capital. 

o CHRI ｔｲａｎｉｓｾｉｏ＠ E O CATHOLICrSMO 

.Já urna vez, demoustrei a complE'ta de,igual

daJe exif\tente na accepr;ão etymologica de;;sas 

duas palavras, provando que ｃｨｲｩｾｴｩＺｌｮｩＺＺＡｲｮ＠ , a reli

gião pregada por Christo, li mui ､ｩｦｦ･ｲｾｮｴ･＠ do Ca

th· li('il:!mo Romano, invento maravIlhoso dOI! 

pad re::!, para u paz e tran'luillidade de sua. mo

､ ｾｴ｡＠ ｰｲｯｦｩ Ｘｾ￣ｯ＠ de ｣ｯｮｦ･ｾｳｯｲ･ｩＡＮ＠

Não obdtante, palra no e"pirito de algutlil, a 
duvida at roz da veracidade or minhliB palavra". 

E' ql1e, eurai."ados no l'E'rebro, o carolismo ah
!oluto que a tudo domina, uão 0::1 Jeixa />('nsar 

aceritadamente, e dizein: c ｨｲｩＬｴｩｬｬｬｩｾｭｯ＠ e Col· 
tLol ｾｩ￩ｭｯ＠ é o ｭ･ ｾｭｯﾻ＠ ｅｬＱｧ｡ｮｬｬｬｬ Ｎ ｾ･Ｎ＠

O homem ou todos dlea. ｾＬｩｯ＠ ｣ｨｲｩ＾ｴＮＧＱｯｾＺｬｬｬ｡ｾ＠ os 
padre urranCaUl fncilmente e,,:e Cln ｩＸｴｩ｡ｵｩｾｕＩｵＬ＠
Cutu o "CU Ｈ［｡ｴｨｵｬｩ｣ｴｾｭｯ＠ iuvenbl'!.l, que faz O elfel

to da ｰ｡ｬＧ｡ｾｩｴ｡＠ ､｣ｾｴｲｵｩ Ｌ ｬｯｲ＼＠ que intern.\Uclo t: ral."I. 

ficanr o !>na;,! raiz"" fia arvore b,,;\ e .t. a delxa 

por cilmplt'to ･ｾｴｲｩ Ｌｧ｡ｴｬ｡＠ e ｾ･ｬｬｬ＠ . lor alg,tll' . 

j Ta religiiio catholica ha u/lla ｰ｡ｮｾｩｷ＠ ｾ･ｮＩＨＧ ﾭ

lh 'lJlte Que de3trre o sl'otimrnlAl ｣ｨｲｩＢｬ￣ｯｾＮＺ＠ é. a 
ｰ Ｇ｡ｲ｡ｾｩｴ｡＠ eternaroent ､･ｾｴ ｲｬｬｩ､ｯｬＧ｡＠ d'l ＨﾷｴｬｮｦＬｾＮ｜ｴＩﾭ

Ilario qlle euraizat!do'bc 00 ｦｲ｡Ａｾ ｴＩ＠ Ｈｾ＠ rcbro humnnn, 

o tran'itorna com plet.alUl'u te, ,lcllrand'l ｵＬ Ｍｾ ｾ･＠ eo

tado de cousas, digno de dó e la<tirna a p(lolo 

de nilo mai.!J saber diffel ･ｯｾ｡ｲ＠ a I(lhgiii.o que o 

N li aI euo Fllt'gtlll aH tllrb IS, ｲＬ＾ｬｩｾｩｊｯ＠ d'l::! pxem

p11\8. da'! mnxima9, <la verda,lr e d,\ moral, ,'U/II 

eS!'!a tão m,lravilhos:L1 0ellt.e in 'cut via, t,i-l pr)'D 
p\lsaruente pregada, t1'io c)rr_..:wment.u aU:i U')O -

Henrique8, os 8 õKtos c 08 Pi08 ! . 
PorloJue não dizrm-somos C hri8tãOil, mns sim : 

somos clItheliaos! 

E para que o ｡｣｣ｲ･ｳｾｭｯ＠ de Apostolica Romana? 
Porque o unico apostulo é o papa, e o ｾ･ｵ＠ re i, 

nado l em Roma! 

Porque R uma li o thE'atro de fluas aru hiçõcs, o 

･ｾ｣ｲ［ｮｩｯ＠ onde mora o papa, ｳｵ｢ｲ｡ｾＺｬｮ､ｯ＠ e empu

nlwuclo muno",; de dinheiro! 
Ma;;; uma ver,! "':(jamo. -chribtãos. eatholi

CO" ,i., ＮＬｾ＠ parl ·es p -"u ?" nt( s. 

-«:- -

UMA PROVA 
E,.tâo ｱｵ｡ｾｩ＠ prnmplAs IH\ (lbrM do Cirt'1l1n ('a· 

tbcli ('(). Quanto diul'l·iro não ･ｾｴｬｬ＠ "li elllprefia

do. E ､ｩｺ･ｲＭｾ･＠ que ｴｾｾ･＠ diuhciro li mui bem !'m · 

prel!;\rlo ! . . 
E' o dinheiro !Iog pobres e ｉＡｨｯｴ｡ｾ＠ I]lJe dfl

xando ｾ･＠ (-le, dI' pela eantigoH do:! l"dinl". tiram 

dI! "lIl\. farnJ!ia e de ... i, palil dar au Cit"ulo Ca
tholil")' 

Vedes a wa religião. Em \'E'Z de alevantarem 
pl'edi, 8 pa'à ｾ［ｬｧＬ＠ ... ｾｬｩｬＳ ｲ ｵ＠ ｬｉ ･ｃＨﾷ ･ＬＬｾｩｴＬＮ､ ＬＬ Ｍ Ｎ＠ e dar 

colOitL. '" quem tCIU f,nDe lel'ilO!<lm I'l'ediu>I ｰ｡ｬＮｾ＠

eine11la" p<lra ､ｩ｜Ｇ･ｬＧｴ￭ｮＮｾｉｬｬＭｈＺＱ＠ ! 
Ernfim, são ｣ｯｵｾＢＢ＠ da ! ehgião Catlwliw ! 

No! religião 0urietã, alevantam-sc ｨｏｾｊＧｩｷ･Ｘ＠ e 
azylos na catholicu. cinemas e tbeatlod ! 

»-!-« 

NO ALVO DA ｓｙｾｬｐａｔｈｉａ＠

(Escre'·em-nos um dos nossos) 
O .Clarão» 6 o facho da verdade, I]UI! tun aela . 

fead o . graças aos seus milagrosos reflexos,os pon
tos ｮｾＸｲｯｳ＠ e mysteriosos que tem turbado a paz e 
serenidade dos horisontes ｃ｡ｴｨ｡ｦｩｮｾｮｾ･ｾ＠ ! 

Que tem penetrado se us raios for te .. <Ih olu
ctos nos lares familia res, oede a batIna e as , an
dalias já macularam e turba ram o SOCCtgo e a 
tranquilidade familiar I E ' a lu z bur f al'f j, que 
penet ra em cerebros doentios e ･ｮｦｲ｡ｱ｜ｬ｣｣ｩ､ｯｾ＠ p{·lo 
caroli mo possante e t ee m conseguido ｴｲ ｡ｺ｣ｬＭＨＩｾ＠ ao 
uso ｳ･ｮｾ｡ ｴ ｯ＠ da ｒ ｡ｾ￣ｯ＠ I 

Salve . Clar:io., Salve I U m amigo 
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o CLARAO 

$C _ W4 O ..... L&& 

､ ･ ｾｴｲ＠ ,id·' ti 1. qu JI,! C vil de ｦ￩ｲ｡ｾ＠ embatinadas, 
Izab d a Catb,,!icot, da Espanha, a raiaha inqui, 

si,lora, ｰｲｾｦｾｲｩｯ＠ <1lorra a se deixar examinar pelo 
lJI edico; ｩｮｦｩｮｪｴｾＧｬ＠ wulhaes suicidaram se antes de 
｜ Ｇｾｲ･ｷﾷＬ･＠ "xpo,ta aos olhares dos bomens, 

O 'lu.! ｮｾＱｏ＠ f .. riam dIriam e ｣ｯ｡ｦ･ｾｳ｡ｲｩ｡ｭ＠ as mu
lher ... , \'i.::titU .. s da Inquisi .. ão em f.lce de um tal 
su p(ll1cio ? 
ｑｾ ｾ＠ lhe; im:nrtJ.va a morte, nem uma vida ro

､ｾｴ｡､ＮＬ＠ do! o"r 'tJ.D o! vergonba ? .. 
A ｹｾＮ＠ ,H ct ... "J nJo sabe o que era a Inquisi

ￇｾｬｖ＠ \- '-:1)5 liberac::.-, os pseudos Itvre·pensadorel1 

tem ."r.tc'Ciddo ＼Ａｵｾ￩＠ de pouco ·gosto fallar destas 
ｃｏｉＬ｡ｾ＠ ｬＧ｡ｾ＠ ... . i:l ,qu não mais volt",r;;'o .. , E no ea 
t anl(\. cOClsiJcro que uão ha mel o r propaganda 
que e. ta. 
ｾＮＢ＠ .... o!\has e asignominias perpetradas no 

S l'" ) ｃｾ＠ .i ""I) • 'i) tI ｧＭｲＮｈｴＮｬｾ＠ In \nch l da Igrejaj to· 
ti s ｉｉｾ＠ 1J ＼＾ｮｾｦｩｃｴＧｨ＠ qUe p.trV'entu!'"a, th e .... se realizauo 
nl) ttlllU I, • I,Hl 10 Ｌｬｾ＠ ... b trato qu: ｴｩｶ･ｾｳ･＠ realis;.ldO 

ｾｉＡＮＡＢｬ＠ 1 ..... fdL n l:l1·,e l' .... ｲ｡ｦｈｾ＠ f"""tl! nluono de infamia 
" "\.' Ｌｾ｜＠ I IrJ'r, ｾｴＮＺＮＮＱｴＮｪ＠ la.:; l'dil ｦＢｾｵｬＮＺｩｲ｡ｳＬ＠ ｦｩｾ｣ｯｳＬ＠ car
cer.., ... C t'lnu 'O t l,S J.1 IU-.Juisição. 

ｬｴｾｲ｜ｪ､Ｎ＠ ｴｾｭ＠ ;t .. "U'l' \,c!"ite .. tinta..; d f)ang-ue de 

milhü ｾ＠ li InnOCe tL', de cujas ｭｯｲｴｾｳ＠ O supplicio 
n;il) ... ｾ＠ p .J\! d u\'td.lf. 

8' )l' "li.;, uma ﾷＮｉｾ｡＠ ｦ･Ｚｩｺ･ｾ｡＠ d' publicar o, pro
'h ...... o ... ｲｬＺｬｉＺＺｴｾｵｩＡＡｊＮＬＭ｜ｵ＠ com O::. St:!us hurrores e crimes 
inau ltto-. . 

I·,' um b1M til i.) ＼ｬｾ＠ ｣ｾｬｾ｢ｲｩｾｾｲ＠ no Brazil as golo
fI •• - d I ｉＮＬＮｲｾｪ｡Ｌ＠ JJ. cJ:np.mb, ｉｴＢｪｾＬ ｕＺｬ＠ e do Santo 
011 ov. 

Um Ex .padre, 
jl-: -< 

J.l.RDL'.l OLIVERA BELLO 

.I" ｾ＠ ｾ＠ r"p'a - c1 1 a d· rfuh"'.i" a f.lrl \,.;: - ｟ＡｾＧｬＮ＠ '11ora

Ih 01,) ｪｾｲｊｉＬｮ＠ ｬｴｶｾｩｮ＠ B<lIo; é h'O mais uma pro. 
' -'I ·la activitlade e prova de C) "1petencia, do Dr. 
ｈＢｉｊＢｉｾ･＠ R.Hlp Junior, ｓｵｰ･ｲｩｮｬｾｮ､Ｌｬｄｴ Ｎ＠ em exer
cicie quo! ｾｭ＠ ｾＺＮｴ｡＠ admioi3tra.;ã vem ja ha muito 
､ｾｭＨＩＺＺＭｴｲ｡ｲ＠ o quanto s . -. é amigo do pogresso e 
3("1;\'0 Iabulador emprol de nOSSI' ale\'antamento. 

O J rd,m ｱｬｊｾ＠ ultimamente está passando por 
um" gerdl reforma. ficaria ｾ･ｭ＠ valor, i ali coa ti
Ilua-.e 31lu.lIa muralha e gradeado velbo e ｾｵｪｯＬ＠

com·) d.lr un aspecto ｦｵｮｾｲ･ｯ＠ d'um cemiterio 
l"urc" flo ,Ip sepultura. e ｭ｡ｳｯｬｾｯＮＬ＠

A'rora felizmente, graçB a actividade do nosso 
SU)Jdll' ＬＬｾ､ｾｮｴ･＠ vemo; ｲ･｡ｬｩｾ｡､ｯ＠ mais um sonho 
qu e d ｾ＠ le <6 devemos at;radecer . 

Pod e·se chamar Sl'm mentir. 
d .rd:m Oliveira Bdlo._ 

ｾＭＺＭﾫ＠

PROHIBIÇ.lO 

O :Jr(l\..bj-tJo ､ｾ＠ POlio Alegre prohibio em 11 
rle ,etemhro de l!J 11 que (l qu.e acreditam na 
illfallibilida,le do papa, r.a ｳ｡ｮｴｩｊｾ､･＠ dos frades 
n3'3 \ irtuJ da ｣ｯｮｦｩｳｾ￣ｯ＠ e em outras tolicea ､ｾ＠
meilmll quilate, le3Bem Od jornaea que dizem li! 

\'erd.ldes nua e cruas e põem a mostra a corôa 
de ｾｬｕｩｴｯｳ＠ santos que Im,la alli seduzindo moças e 
praticando outras band'llheiras ainda ｭ｡ｩｾ＠ feias. 

O sauto homem quer talvez que todos asai
gnem o cA\'e-l\Iar:a- a Pipoca e outra3 xaropa
das semanae3. 

s-_---= 
O .AVE MARIA-

O ＮＬ｜ｶｾ＠ Maria- é umjornal ｮｬｩｬ｡ｾｲ･ｩｲｯＮｵｭ＠ jornal 
ｱｵｾ＠ cura toia. a molesti" . ､ ･ｾ ､･＠ os ataques de 
｢Ｌ｣ｨ｡ｾ＠ dté as d 'H? " de barrtga I 

Já re(lararam que quem quer curar:se de qual. 
quer ach;Hl ue, manda t o rnar uma asslgnatura do 

cujo , e ric" logo bom? 
·Poi. é assim mesmo. 
0.5:3.101) vão cabindo, a 'ool<a dos tolos vai ｾ･＠

e vaslaodo enquanto os "an tos frad es vão pas ao
do.r r ·g".ddda 0'1 mais cornpl.:ta malandrice fra. 

､ｾ＠ ... ｣ｾ＠ I 

Che ,r. , meu povo! 

Cae :010 os 5$000 I 
Aquillo não éjorllal . é uma g avet a sem fundoi 

não In diDbei ro que a encba ! 

O MILHO- O «Dia», em um dos Beus ulti
mos numeros, querendo engrossar o papa, que 
não morreu, e morreu e não morreu contll. que o 
dito pap;\ lima vez que um pobre pedio-lhe uma 
esmola, não tendo dinheiro para dar, levou o po
bre ao logar onde tinha guardado o milho, c 
disse:- -Aqui ten': leva metade para ti e deixa o 
resto para mim! 

H )m'e3'l:l! Se o pobre não e tuva :\costumado 
a cume .. milho. havia de ficar dalDnado e sahir 
deixando todo ... no Iogar onde eatava, 

)o-:-i( 

A COc'Ff SÃO 
O Ave Maria nH. ｾ｣ｨｯ＠ da hypoc risia e da ex

ploração, traz no eu numero de 2 de julho um ar
tigo intitulado _Religião» em que se diz que a 
confis_ão foi insti tuida por Deus e que é a humi
lhação do sabio e o freio do igno rante, a luz para 
o ｰｲｩｭ ｾｩ ｲｯ＠ e o arrimo para o segundo! ! 

Torpeza I Vê se logo ql.1e s6 um frade qualouer 
podia dizer tal barbaridade I • 

Mentin I Deus não instituio a confissão,foi in
ventada pelos padres para terem armas contra. o 
povo e dominarem a humanidade I 

ｃ｡ｴｨ｡ｲｩｮ･ｮｾ･ｳ＠ ! Não leiaf's esse «Ave Maria,_ 
porque é um jornal bypocrita, mentiroso, falso, 
solapador da vossa dignidade de sêre! pensan

t:s I.Tudo o que diz, todos os milagres que narra 
ｾ｡ｯ＠ In venções dos frades para ganharem dinheiro 
a vossa custa. 

.D!z es.se me3WO artigo que a confissão serve para 
prtvlleglar as almas e evitar os erros lio mundo I 

Que farça I 
A cOl'fissão serve para iIIudir a boa fé dos ou

tws I A ｣ｯｮｦｩｳｳ￣ｾ＠ é uma inven ção inspirada pelo 
diabo para escra visar o povo e bestialisal- o I 

A confissão é o meio de os padres apossarem-se 
dos segredos do P(\vO e trazel.o de rastos a sews 
pés I 

Povo I N.ão creiaes na confissão «que é o viru! 
que contamIna a humanidade corrompendo I 

Os p d ' _ a res mente m quando dizem que a confis-
8ao ｾｯＬ＠ creada po r Deus. 

Lede ｾ＠ historia e verei. que Deus inventou tanto 
a confissao, como Pila tos entra no Credo I 
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, EM QUE FICAMOS? 

ｾｯ＠ sUbado ultimo, Da igreja ia Trindade. de
pois de ter feito um caaamento. um frade, tirou 
de seUB cuidados para insultar as Leis de n0880 
Paiz. dizendo que o casamento civil para nada 
vale. 

N6sé que dizemos e affirmamos que o casa
mento religioso é que «não tem valor juridico» e 
que se deve fazer em todos os lugares onele elles 
pregam dessa maneira, j' que «as autoridades 
não cumprem com o dever, é dar uma formida
vel vaia, como se fez aqui na capital, «embnra» 
uma alta autoridade, que desconhece a Consti
tuição Federal, vá. no dia immediato, ﾫ｡ｳｳｩｾｴｩｲＺｯ＠

alguma ceremonia religiosa comana,para desaggra
TO de seus «vi rtuosos" ministros. 

Felizmente o tal fradl'e não foi feliz com a 
pratica inõultuosa para a nossa Lei, porque um 
Cidadãe,' homem respeitavel por seu caracter e 
bemquisto de seus conterraneos, protestou ener. 
gicamen te. 

E' bom que o povo fique sabendo que os Zing
Zangues-sempre apparecem e P preciso ter á mão 
uma acha de lenha, para quando for preciso ... 

Ah! tartufos! 

-«:1>-

RISOS - (Ao «lyl:ico» Trajano Margarida au

etor do Recordando) 

O riso, de uma mulher bonita 

bem catita, 
Alenta, e dá vida a um coração 

Oh tentação! 

O riso d'uma mulher feia 

n 'uma ceia 
Faz a gente perdar o appetite 

qual gastrite 

O riso franco d'uma morena 

qual Phalena 
Como do campo o nascer da flor 

Traz o amOlO 

O riso da mulher clara, mui singélo 

é um anhêlo 
E' um riso puro e mui sincero 

Como eu quero 

O riso dos anjos é o unico riso 
E' la no pnrai;lo 

Mas é preciso rir e muito labutar 

Para lá chegar 

Lé K. G T 

Â TTITUDE ENOBRECEDORA 
Do cLive Pea •• dor. 

No meio de tantas incoagraeaclu, apClstaaiaf, 
cobardias e desfailecimentos dOIl que se dizem ｾｪＭ • 
vre-pensadores em face das insolencias ou da, "io
lencias da Igreja Catholica, é eminentemente con
solador vêr ｾｵ･＠ ha homens e jornaes que não ｳｾＬ＠
rendem perante as acct'metidas dos clericaes e res
pondem as suas provocações com novas e valen
tes campanhas. Tal é a que empreendeu esta folha, 
começando a publicar vs autos da Inquisição. No 
wumero 33 de s te jornal descreve ｾ･＠ o tormento de 
uma infeliz muJhflr de22 annos, esposa e mãi, que 
não !e p6de ler sem que as Jagrimas aeixem de 
accudir aos olhos e sem que o peito arfe de indi
guinação. 

E ainda ha catholicos iJlustrados que acham 
santo e justo aquelle tribunal! 

0li,gritos desgarraclores lançados por d. Maria 
de Carlos na camara do tormento da Inquisiyão, 
repercut<!m, todavia, nas almas rectas, e doiq se· 
culos ap6z erguem tempestades de odic> contra a 
Igreja. E ainJa ha quem diga qu e é ob30leto fal
lar do poder do jesllita e da Inquisição 1 .. 

Cont emplai o quadro de uma mulher jovem e 
bel la, rodeada de' um bispo e tres padres e dois 5'
cari os do Santo Offi cio,e ste ndida so bre o pótro do 
to r f' nto. num ｾ ｬｬ｢ ｴ･ ｲｲ｡ＺＱ ･ ｯＬ＠ ｴｾｲｊ､｜ｽ＠ ｾｩｲＧＬＮＮ＠ forç<l c1 a a 
､ ･Ｎｾｰ ｩｲＮ ｳ･ Ｌ＠ a fIcar nua, o maior ,upplicio para. uma. , 
mu lher honesta, que se ve devorada pelos ｯｬｨ｡ｲｾｳ＠
daqueIJes infames sadis las, para os quaes a dór' 
um aguilhão pa ra a sua descomedida luxuria. 

A pobre victitna, ao ver-se profanada exclama:
De us tenha mi sericordia de mim! 

Ai fi lha da minha vida, que tenho de des pir . me 
e sou forçada a fi car nua! Meu Deu s I Quando 
fui au de.honesta para me ver assim tratada? 

Me u Deus ! P elo a,n or fie Deus I Matem·me pri
meiro , a ve r· me núa ! Enfo rquem.me autes de me 
obrigarem a despir ! Nun,'a me de'ipi na frente de 
meu marido e agora obrigam .me a fazel-o na vi sta 
de todos! ... 

E pauhadamcntc , peça a peça. para maior recre
io da qu ell es canalhas , véio tirando a do lla Maria de 
Carlos a s suas ves tes, a blu sa, as ｳ ｾ ｩ ｡ ｳＬ＠ o espar
tilho, os sapa tos as meiai . a té a cami sa ... E u ma 
vez nua em a bsnluto e es ten dida ､ ｾ＠ bocca pala, 
cima, com mãos e pés amarrados á máquina. da 
tortura, rodeada de toda aquella canalha de san
tarrões, o s icario colloca-lhe umas bragas, como 
os ｪｵ､ ･ ｵｾ＠ fi zeram a Christo,sobre os orgãos geni
ｴ｡･ｾＮ＠ Hipocritas ! 

Depo is que a besta inquisitorial com o seu olhar 
Tiolou tod a. a houestidade da sua victima-é que 
apparecelll os pannos ! 

Ponha -se uo ca o desta infeliz qual,!uer das mi
nhas le itúras e perceba si póde haver maior suppli 
cio para uma mulher honesta do que eUe. 

A Inquisição nunca ' se valeu para estes misleres 
de mulheres ; tudo fazia por meio de homens e 
para homens ｳｯｭ･ｮｴｾＮ＠

Os puros e moraes inquisidores queriam tudo 
para si, sem a intervenção de nenhum olhar, nem 
mão profanas. 

A nu<4ez alem de ser o maior torme nto, o d. 
pudor, era apenas um preparativo para o tor ｬ･ｮｾ＠
to. O instin'to do pudor, que na mulher predomina 
sobre o mesmo instinto de conservação, era abi 

• 
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o CLARl0 

EMBRULHOS 

O venerando Sr. Conde de S. Thiago perdeu 
& cabeça. 

ｍｩｾｴｵｲ｡＠ proci são de Eoterro com carnaval, 
que li mesmo um embrulho le\'ado da breca! 

Disse que o papa tioh:! morrido, c depois ､ｩｾＭ
8e que o papa não tinha lUorridú, e iuventoll 
uma historia de pap' e papa que é uma fita que 
nioguem eogole! 

Pois si 03 Sllntns não morrem, como li que 
morre o papa que é ｬｕ｡ｩｾ＠ do q\le Sllnto, que é 
lantiSt!irno e aiBda p r cima infalli vel ! 

O . ! ra ... pIpocas. 
O venerando Sr. Conde dis8e tambem que 8 

noticia da morte do papa provoco. uma gra .. 9de 
con "ul:lão ! . 

Houve até um terremoto que fez o respeita
vel "". conde ficar idiota e ver essa convuldão 
que nunca houve! 

E' BOA! 

A «Leitura para todos-, correspondente 8e mez 
de Março ultimo está di um espírito 8em iguaL 

Principia assim: 
" empre foi sina do Rio de Janeiro lidar com 

｢ｩ｣ｨｯｳｾＮ＠

E ao lado d'essa piada estampa o retrato de 
monsenhor Guiseppe A versa, nuncio apostolico, 
ch ado á capital Federal no dia 17 de Feve
Te... ú I 

E tá na verdade de um espirito sem igual a 
«Leitura para todos. cotrespondente ao mez de 
Março ! 

ｾＭＺＭ｣＠

o OUE ｾ＠ O DIABO 
(Continúação) 

Diabos são os padres que dizem que Maria San
tissima apparceu ao papa Pio V ! I I 

Diabo 6 o padre Serafim Geraldo da Silva Vil 
leia, que deflorou, em S. Fetix (Babia) em 1909, 
Lydia Isabel de Oliycira-da Coogregação das 
Filbas de Maria I I 

Diabos são os padles que dizem que a confissão 
foi instituida por Cbristo I II e que os padres 
por delegação divina podem condemnar e absolver 
40s peccados ! ! I 
Que ratões! 

Diabos são os padres q1te em Aogers, em 1910, 
condemnaram uma mulher a 24 horas de jejum por 
ter embrulhado um objecto em um pedaço de pa
peI em que havia a careta de um santo feito pelo 
Vaticano . 

D ia.bo 6 a freira do hospital Saint-André, de 
Bordeaux , que tendo ficado gravida, provocou o 
aborto e atirou o feto n 'um cano de latrina I Isto 
delVse em 1910. 

Diabo é papa ｅＸｴ･ｙｾＰ＠ VI que mandou citar o 
cadayer do seu alltecessor, desenterraI-o, ves
til·o com as Testei pontificaes, levaI-o perante OI 

.' e cortllr.lhe 3 dedos e Il cabe,a ! 
ｊｕｾｾ］ｾｯ＠ éo cooego :'oaquiru .Rodriglles que e .. 
1910, 00 Rio de ｊ｡ｮｾｬｲｯＬ｡ｴｬｲｩｬｨｬ｡＠ as moças a irre. 

ja paril deshoaral-as ! '. 
D· b c· a freira Therer.a Salvaton, que duse 

la o O' 
ue vio No,sa Seohora, et? 191 '. 

q Diabo 11 o padre 19 naclo DomlOgos, qu.e eal 
Jubera , na Hespanha, foi preso como assaiS] no ue 

L eoa Hermandez em 1!!10. 

D· bo 11 o padre Aveliao de tal, que em Pirajú, 
la . h ti" J em peaho u por II$J .lO a batina ao o e I!l ro OJO 

Pedro Ro lha ! . . 
Diabo é o padre hauro, da eg-reJa de S. Joaquim 
ｾ＠ ｃｨｲｴｾｴｯｶ￣ｯ＠ que deflorou uma moça (na . 

e.n . , F ' I d M . 
turahn ente da congregação das I has e ana!) 

em 1910. . . 
Diabo é (\ papa que oegou a hccnça que peulo o 

padre hauro para casar cOtO a moça. 
Diabo 11 o padre que em Guimarães ＨｐｯｾｴｵｧＭ｡ｬＩ＠

em 19 O,cohabitou com uma mulher que atirou ao 
meio da rua a criança que tivera I 

Couliouil 

HO 1 PIPOCA PIPOQUINHA ! 

Continuação do n. 35 

21-Um padre do convento de Barcelona, na. 
Hespanba rapta e foge com a fiilha de um banquei· 
ro chamado Llorens. Vid-: .A Lanterna. ､ ｾ＠ 1. Ou
tubro 1910. 

22-0 padre !sauro, da igreja de S. Joaquim, 
de S. ｃｨｮｳｴｯｶｾｯＬ＠ no Rio de Janeiro, deflora uma 
moça. Vide «Gazeta da Tard e» de 3 Outubro 19 O 

23-Frei Gregorio, n,) convento dali Carme
listas. 

24-Frei Thomaz, deshonra uma moça que en
louquece ap6z a deshonra. Vide as ﾫｒ･ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｂｾ＠
de 22 e 24 de Outubro de 1910, que trazem o 
fallecimento da victima). 

25- Madre Bella (esposa de Christo) amazia
da com o cocheiro do Bispo de Cordova, D. Fray 
--Toro. 

(Vide «O ｐ｡ｩｺｾ＠ do Rio, de 16 de Maio e Ga
zeta da Tarde 22 Outubro de 1910.) 

26 Um monge que estrangula um irmão, de
poie de o ter confessado e ｡｢ｾｯｬｶｩ､ｯＮ＠ Vide A «Lan
ｴ･ｲｮ｡ｾ＠ de 26 Novembro 1910, eob a epigraphe 
-Tragedia em um convento-

27 Montserrat Iguignez, de 6 annOB de idade, 
no convento de Santa Isabel, em Barcelona, Um 
padre esturpa e infecciona de syphilis a dita 
menina I ! 
(Vide a «Lanterna" de 17-Novembro-19HI.) 

28-Um virtuoso frade, com uma viuva, em 
Petropolis, no Rio de Janeiro. 

Vide a'lA ｒ･ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ de 5 de Novembr8 
1910. 

Coatinúa 
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