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ｏｒｇｾｍ＠ DE COMBATK LEGALMENTE CONSTITUIDO 
ESTAD O DE SANTA ClTHARINA FLORIANOPOllS BUZll -SABBADO 27, DE JULHO DE 1912 N UM , 49 

, ' EXPEDIENTE 

Assignatura mensal, Capital 
, " ｾＬ＠ _ ", interior, 

600 rs, 
700 l> 

Prevenimos aos nossús ｡ｓＸｩｧｾＧ｜ｮｴ･ｳ＠ que mu

uilmos n. ｮ ｯｾｳ｡Ｌ＠ Rédácção para. a , rll(l G ｅｾ＠ ERA. L 
BlTTEiTCOURT N, 07, onde deve sor derigida. 

a ｣｣ｲｲ･ｾｰｬ￼ｬ｣ｮ｣ｩ｡Ｌ＠

, Avisamos t ambem aos ､･ｊｩ｣｡ｊｯｾ＠ leitores que 
o no sojornal o .Clarã " continuará a ser ven
dido todos os dias das 6 hOlas da manhã ás 3 
da tarde, na banca n, 1 perten.:-ente ao Sr, Agos
tlO ho, no' Mercado desta Capi tal, 

TUDO, OU NADA 
E' CIl\n orgulln, '1ue t'tmh 'n aHil'luamoi! ｮＧ･ｾﾭ

tns rf'IU01u:t9 dI! 1l1 '> S,l hUlllilde orgam um voto de 
illteiril sulidari ellule, c,m pl'ol (h patriotica di.i.,n. 
d,) .Tud'l 011 Na,la . e;clllhid; ag,)ra pelvfl catha
Jillen.cs de brio pa;'a a ｮ ＨＩｾｾＱ｜＠ defeza, ｮ｣ｾｾ｡＠ ｱｭ ［ｾ ﾭ

U'l do . accordn. (,n le prctende ,-e e,I,"1Ila1' a IlIln-
1:1 e 08 ｾｲｵｴｩｬｬｬ･ｮｴＨＩｾ＠ patriotic'lll d03 filho, (h ter-
11\ que é berço de Allnita, e ｴ｡ｬｬｴｯＬｾ＠ outrOH ｮＧＩｲｵ･ｾ＠

,ill u lre., qlle <io fulglll"lr,;iied il sc:intillarem mL 
Liblia hl .. tolÍ('a ｯｲ｡ｾｩｨＧｩｲ ｩ ｬＬ＠

Para que meia <Il1zia d" ｶＨ＾ｮＮＱｩｬ｜ｬｩ￭ ｣ｾ＠ e Isc;lI'io
te·,-e l'auglollit'lU (o ｰ ｲ ･･ｩｾＬ＠ 'Iue s.) Llxe de «c,)val'
(I" ao pn\o c:nthaliul'nse;e ｬｉￓｾＬＨｬｬｬ･＠ ｲ｡ｺ･ｬＱｬ ｬ Ｉｾｰ｡ｬＧｴ･＠
de,se pOI'O, de\'emo, (, .. 111 toda a 1'1IUj :II\Ç.L e fuI" 
t.' lpz:\ de ｬｉＧ ｬｾＢ｡＠ alma,n'lIm al'l'Iljl ｾｬｉ｢ｬｩｵｬ･Ｌ＠ n'lIm 
1'l'llllr en thll .. ;j ,Hi,:1) P patri til'O, prnl<',l:lr, l'O' 1! 
Hhemen 'ÍiI. p"'1 qlle ｾ･ｭｬＧｬｨ＠ Il1te e I'i! a 'e 11'.1 ,1)) 
ｪｬｬｮ｡ｩｾ＠ ｾ･＠ faÇl, E' c S l,',í P lil 11 lO; e((>rna I'l"g,) 
IIluI que ｾ･＠ <Ipi\\' ｦＬＬｾ｣ＬＧ＠ >emelhante villania. é plC
"i I) que o Jlobre (' IIltil'll povo IJ'H' ｾ｣ｬｬｴ･＠ c .. rl'el' 
nu. ｓｬｬ｡ｾ＠ veia. o .;1l1;;tte i1l1l-t1P de 11'l,ijOR atlle
p,a<;s,ltlo .. , ('0'11 ｉＱｬｴｩ｜Ｇｴｾｺ＠ 1"\,,tIlI 11 (',lhe,;a em at 
tllud" 1I011l'e"ed .. ra pala que ella lI .. io l'ai,1 aO "h,io 
uhiltida pdo pt"O da I I'I'/.(onh,1. 

S ｉｉｮｴＩｾ＠ sentill"lIas ｡｜Ｂｬｮ ［ ｬｬＮＬｾ＠ d, t,)J'r.'i I lI'.! nu 1(' 
S,HUOS nato.; e, :l-sim (!üll;pellctr<ld ,,; do v,dnl'o, (\ 
devE'r dI) UIII filho , lIão podemos tleixa r qlle ｾ･＠
E'lI.x()v:llhe e \'t' lHi.! a ｮ ｏｾ＠ '1 m.ie, qu é a 
no!-Sa t fl'ra 

i ｴ ｡ｬＮ｡ｾＨＬｯｬＧ､＠ lI) . i J'izer, ｾ･ｭ＠ um :lIrvautall1ent , 
,IiCUl ula brado, ｾ･ｭ＠ um prote.,to c"j'JrOsl, f Orle e 

vibrante de nOB a parte, os tumuloB de Con elheiro 
Mafra, de Viaconde de Ouro Preto 11 de outros 
que ,comawn traba Iharam pela defesa justa de 
nosso direito, serão para n6s, tumulos pr9fanado 
pelas nOsSas propriaa mãos, e que nos servirão 
para que se nos apedere da alma, um remorRO 
t'terno, Os grandeil, 0<:1 uuctOres de vil ideia do 
caccordo)) nãO Et'ntirãO rcmOrso i pois sua cOnS
ciencias jd ha muito que e,tão contamiulldas pelo 
ViruA peçonhento da ｰ ｜ｬ ｬｩｴｩ ｣｡ ｾ･ｭ＠ torpe qlle chega 
até a embrutecer os cres, ' , ,", 

ｖ｡ｬｯｲｯ ｾｯ＠ povo ｣ｏｲｲ｡ｬｬＱｏｾ＠ ｾ ｩ＠ preciso for, IÚ! 

ｮｲｭ｡ｾｩ＠ e, munid,»! com ella, dcfendaIIW, pri
meiro o nosso brio, a m,s-a hon ra _e depoiS!, 
cÇlmo ja ､ｩＮｾｾ･＠ algUE'Ol, compremos uma «corda,; 
para que n 'uUl a ､｡ｾ＠ !l.nOre de no ｾ｡＠ praça ptloli 
ca, se enforque (l ｾｵ･｣･ￍＧＭｯｲ＠ de J ｬｬｬ｢ｾＬ＠

Altivo c n< bre pO\'ll á pOf-IOR com flrmen 
il.,.lJalavel e flll ＨＧｉＩｬｬｶｩ｣ｾｮｯ＠ q'll' defonJerno- no 
olho dOd h"meu; de honra, uma ｪｵ ｾｴ｡＠ causa, 

Viva o ｅｾｴ｡､ＨＩ＠ de ｾ｡ｵｴ｡＠ Cathari.oa, 
AOJixo oS I udilhões , 

N, da R, E te altigo não teru ｣ｯｲ･Ｎｾ＠ pohticasi elle 
ti a expans:Io da dor, que se apodera na alma 
doa filhos ､Ｇ･ｳｾ｡＠ inf li? terra, 

-'-c 

ｾＧ Ｚ＠ Ｍ］ ｾ［ Ｚ＠ :8:- ｟ ｾｾ＠ ｾ＠ ': _" _ _'ê: _":--: ({ l PARA ESCLARECnmNTO DO POVO I 
,. O § 7' do art. 72 da Constituição Brasileira ' : ' 

t' que nos rege, rliz o se!!,lIi nl e: -Nenhum cu), 1(( 
' _' to ｾ ｮ＠ igreja gozará de subven5ão officia,l,nem ,I, 
, " t era ｲ ･ｬ｡Ｎ［･ｾ＠ de dependc ncla, ou alhança, , r 
, , com o governo da União, o u o dos ｅｳｴ｡､ｯｾＬ＠ , , 
3: Ｚｾｾｾ＠ ｾ＠ :,:_' -: -= =----= • 

VI>:1 _\.O RELIGIO A. 
Eu sou Ilhli 1I:1 , a n!Oyluda (lo Orphanato 

hri"tov1io Colombo,l\ q1lal os ｣ｾｬｬｬｬＱｬｮｩｦｬｲｬｯｲ･ｳ＠ anti
tlE'lÍcaea a[[il m'l'u minha mOrte, apls minha des-
Lonra I • 

Yenlro confun(lilos com milJlra pre ença e 
arEirmar do Vil'i! ｶｾＬ＠ que tmll que se pn sa nOi 
'agradus u )'los e cOnventos de freiras, nad,\ 
tem de anOm: n I nem ｭｩｾｴ･ＱＧｩｯｳｯ＠ I 

A freira J ulieta foi nov:ça,quflnuo para o clau -
trO entrou I 

Já era freira quando sahio ､ ･ ｾｦ､ｲ｡ｵ｡＠ ･ｭｾﾭ

ada, para cumprir fielmen te alguma inl'llmben
｣ ｾＬ＠ rlllr ｾＬｾ｡Ｌ＠ que n:!,) .' ,\ 1111 ' ... mUIlJanos.o 

. 
;: 

J 
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o CLA.RÁu 

• 
direito de conheoer 08 sqredo, da Santa Ma· 
m Igrejlll 

E' da religilo eatholiea a apparição de Sl\ntas 
na pre.;ença dos deTotos em qualquer parte do 
mando, e, sendo reconhecido pela Igreja que aS 
,tirtuOS31 Eaposu de Chriero (freiras) são todas 
&ntu, nJo pode causar admiração a 8UI appa_ 
riçlo ea Coqueiro. e Cidade de ｌＧｬｧ･ｾ＠ I 

A Mademoiaelle Lourdes apparecida em mat
tu da França, tambem aqui al'pareoeu e a temos 
OOID residencia fixa I 

Eu ｭｾｭ｡Ｎ＠
-0-

PESCA. FRADES I 
J' era muito conhecida aS dil'ersas denomi, 

",!lei com que a fradaria allemil tosqniava 18 

imbecis ovelbu; Ora 80b fome que 08 santos 
tinham, para 08 quaes levavam· lhes repolhos, co
.ea, 0\'0iI gallinhas e etc. etc. outras Vezeil, re
presentações ｲ･ｬｩｧｩｯｾ｡ｳ＠ em Theatro profano obri
gando lIí! filhas das Marias, a se exporem em pu. 
blico veatidas de Santos barbudo.i; e até ven
dendo em rifa a Imagem do coração de Jesu9, 

De tudo fuiam arame (dinheiro) para se lo
cupletarem, a custa das ignoraute3 ovelhas, 

Sendo batidos e acossados "elos reflexos bri
lhant.eB do bemfasejo «Clamo» voltam de novo 
com novissima machina e mais aperfeiçoada DO 
f .. brico do c arame, li sob o titulo de POiIca' re
ligiosa do muito c)Dhecido e abaliaad,) inventor 
allemão, fradalhllo D\lmingllo, cnjo talento indus
t,;03O na arte de pre6tigita'ção, de tornar COUVe.l, 

repolhos, ｲ･ｰｲ｣ｳ･ｬｬｴ｡ｾ＠ religiosas e rmRgenR de 
ｃｯｲ｡ｾ＠ de Je3U8, em moedas de uichel. prata e 
ouro, alUda Dão achou competidor. 

Conto do Vigario 
_._« 

CENSURAS RELrGrOSAS I 
Nada men08 de trea cen8uras, se notam na 

cFulha do Commercio. de 22 do corrente á 
SuperiDteDdencia, sobre a hm peaa de rU88 e' 81 

mezaa do Mercado onde se retalha a carne, 
E' patente a creligiosa» censura, porquanto o 

povo encherga o nenhum valor, ou má ｦｾＬ＠ com 
que ee pretende ･ｭｰ｡ｾｮ｡ｲ＠ o ｢ｲｩｬｾｯ＠ doe lleniços 
prestad08 a esta CapItal pelo dIgno e iIlUltl1l 
Superintendente Durval Melchiadesl 

Acostumada a cFolha. a inventar melhora
mentos fcitos pelo então eHectivo anteceil80r do 
Sr. Superinteadente, n88 ruIU! d'eata Capital, me
lhoramento& esaea 56 enchergadoe 8 rendilhadol 
de encomios pela mesma .Folha» , não pelo 
po'fO qll8 Oi n§o encontrava em pRrte alguma du 
1'WIIL 

Vem, eem motivo, faliar até daa mezll do 
Ilereado que O publico 8 a mesma Folha Babe qll' 

d ｾ､ｾ＠ fl88e tli" as poeirAS marlllortl já .e aoba
vam eDgradadllS e de/>O@itadu ｢ｾ＠ lIIet!mo Meraa. 
do (lO lad,) da 8Mla do Fiaral. 

Qlando vio O publieJ e a 1ftei!I!I. FolbR ､｡ｾ＠

ronte O longo periollo dO actMI ｲ･［ｩｴｮｾｭＮ＠ ｯｾ＠ Ma. 
per.nteoJ"nte- em llIenOl ｦｬｾ＠ g meZM COm a sati..:' 
TiJnde ｩｾｕ｡ｬｬｬｔｉｴＡ＠ no ､･［［･ｭｾｯｨｯ＠ de 80ae tUbl''9\'fI'' 
assistindo It t'3piullçol'O dai rUIu que se Ilchnllll . 
em completo abandono cOmo ｉｬｴｾｴｵ｡＠ a !in. 
､ｾｯｵｔｯｬｴｗＧＱｬ＠ da veget!tÇlIo? a limpela do l\ltll\e, 

ciJo rio que atravo ｾ｡＠ Il nl!l tr O!' Ja(J(}ues, dOl
curado pelo" seus Int.8Ctts.OI'0ll durante IlUDOS t 
o calçamento de ruu principaes do coraçllo da. 
Capital? a ｣｡ｮＢｬｩｾ｡￣ｯ＠ dAi! lagõas noe logar81 doe 
portÕOll do Jardim? O aperfaiçoamento e em bel , 
loz:amento com 8Ul\d lJauu6trad.u no trapiche dA 
Praça 15 de Novembro r o calçamento n'esae lar 
go; a canalil8çio àas qnaa auvias nos diTersOl 
pontos da mesma praça 7 o calçamento do largo ao 
ladll esquerdo do Mercado oude se collocam OI 

vendedores de (ructae e verduras? a cllnalieação 
D'esse ponto dna aguas fluvias, qno impedia o 
traosito publico? a caiação e pintura do Mercado? 
a canalisação do riacho da prHça General Oao. 
rio? o outros lICrviços que de memoria plslam 
ter escapado, 'lem da varredura das ruas que i' 
se notam limpas,indo e888 serviço abranger a Rua 
General Bittencourt,onde a va890ura municipal 
nunca pa8sara ? I r 
Todos 88sea sernços que o incaosavelactivoe in. 
telJigente Superintendente ｍ･ｬ｣ｨｩ｡､ｾ＠ ｶ･ｾ＠ de 
prestar com a lhaneza e deliC<ldeza proprias de 
Bua ＸＸｕＱ･ｲｾ､｡＠ educação, tem cllneeguido captival' 
a lIympathla bem rrcredda de seus municipea e 
dos ｾ ｭｰｲ･ｧ｡､ＰＸＬ＠ que o collocam acima de censu' 
ｾ＠ sem ｣｡｢ｩｕＱ Ｎ ･ｾｴｯＬ＠ com que querew empannar I 

onlhante ｡､ｭｬｄｬｾｴｲ｡￣ｯＬ＠ tal ve1. com occult08 in
tuitos de não frequentar as explicações do cathe
cismo religioso I 
, Nilo é bico de chaleira, nom tllo pouco 

bICO de, botTacha ｰ･ｾ｣｡､ｯ＠ na Religiosa pesca, o 
ｱｾＮ＠ aClml n088a penna escreve; é a verdade qu. 
･ｸｾｭｯｳＬ＠ ｾｭｯ＠ sempre, em contradita a imagi
nan08 ｳ･ｲｶｬｾｏｓＬ＠

Um municipe 
"-:-c 

RELIGIOSÁ PESCA 

Haveado (rande coacurrencia de pelcador" 
aos aabo ' , b , rOlos pelxla os .religiolou no ('aixlo-
ｭ｡ｾ､＠ ｉｮｬｾ｡ｵｲ｡､ｯ＠ ao edi6cio da esco'la religiosa e 
resl . eOCla ､ｯｾ＠ .Santissimos lradu, na cidade qui 
, bOJe padroeIro, o loli feito da Do(neira' daDde 
caUta a qu t' ' , , e ex IQguIsse-Ie a I'eraçlo ' o iaTelltor 
ao !ateren,. de bem servir a ｡ｮ｣ｩ･､ｾ､･＠ o nla; 
ｾＺＺｾｾｾＺｾｉｦ･ｳｴ｡＠ por tudo qne i rotulado, ｲｾｊｩｾｉｏＬ＠

reYemente otferecer ao re peital pnbli. 
co aova puca tranlf d - , • onaln o eaecas de 01'08, etc, 
em pelxiabol reli(iolOs Ao 1 R I' . 

• 110 e ｉｾｏｉｊｏ＠
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o CL.A.KJ.O 

4 
CLAREA, CLA.Rl0 I 

Nlo tem dUTida, lempre prompto, a fanr bem 
a humanidade 1 

Assim como Galileu expirando sob o. tormentos 

lia SA.NTA INQUISIÇÃO, sustentou que a terra 
movia· se e nlo o S61; os reflexos nossos susten· 
tam perante a Madre Abbadtssa, que Julieta era 
freira e do Jloviça I 

Corrobora esta asserçlo Terdadeira, as provas 
leguintes: a 18 de Junho findo uma discípula de 
piaDo recoDheceu na suprosta Helena criada, a 
alia professora Irml Julieta, do collegio do Sa· 
grado Coração de Jesus; no seguinte dia - 19, a 
freira Julieta. com o supposto nome de Relen", 
nndo.se aSSim descoberta e reconhecida pela sua 
ex-alumna, que o acaso lh'a deparou, fru strando
lhe os planos mysteriosos, architectados com se
gunda pessôa, tratou immediatamente de empre
gar a arte ie mystificaçlo, indagando dos patrões 
quando tinha vapor para o sul e dizendo a eiles 
que tinha recebido participa,ão da morte de s ua 
cunhada em Pelotas ( Jcmpre, como a Madr.!, 
omittindo o nome do signatario do cartão e o da 
lua cunhada) dando por tal modo a entender que 
pretendia embarcar para o Rio Glande Ido Sul I 

Logo cm ｳｾｧｵｩ､ Ｎ ｡Ｌ＠ no dia-20, apó5 a longa 
rntrevIsta, entretula em allemlo, com a creada 
allemã, que ali ｣｢･ｾｯｵＬ＠ sabida do con vento da 
Capital, não farÁ ｦ｡｣ｩｬｭｾｮｴ･＠ acreditar-se que o tal 
cartão ela noticia da morte de sua cunbada em 
Pelotas, era uma evasiva de pouca duração, em 
quanto aguardava a resposta de alguma missiva, 
para d'onde sabi ra Jesfarçada, afim de instru il-a 
110 modo porque so! emmaranhasse a pista, no caso 
de uma suspeita? I 

ｅｳｾ｡＠ ｾ･ｮｨｯｲ｡Ｌ＠ a frei ra Julieta, reconhecida pela 
lua dlsc'pula como tal; apresentada eJl publ ico 
pela Abbadessa, como noviça; que fui tu a ca'a 
do Sr. ｌ･ｯｮｾＱ＠ LU2, para alugar--e como crcada, 
com o supposto nome de H I"",,,; e al{ora sua che· 
arada em Lages " ca-a malerna. cum o tucdro noma 
tle Sophia, segundo di .. a • h' 'g iã) Srrrana. J e 6 
do corrente, n!io faz lIu"peildr--e com loJa a ｲ｡ｳｾｯＬ＠
baVH my.teri o, que á P<lli ci a comvete eSl'c,l
Ilhar? I 

Por mai que ｡Ｇｾ･ｳｴｾｭＧｬｾ＠ n \0, ,1' rdl cxoo, para 
dentre da Cathedral, não Jcsco urimos inJicio "I
ｉｻ｜ｉｾ＠ que nos mostre o iuicio ue I'rcparalivos p.lTa 
11 CI Beata igrej a I 

ｃｾｭｯ＠ explicarilC) 05,'atbolicl) ca r'1101Q, a <lia 

ｾ｡ｑｴｬｬｬ｡､･Ｌ･ｳ＠ se ueHe pt!ito sf _ sua. ｓｬｬｮｬｾＮ＠ O,J,'II" 
quando, ｬｩｾ･ｲ＠ ｾ｣ｩ･ｯ｣ ｩ｡Ｌ＠ pelo anti ·,· l, I iru., que 
; a8 Ｇｉｯｶｬｯｬ｡ｶ｣ｩｾ＠ e Sanlas> d<,l('rll)ioa,ii 's, não 
,)raIO ｣ｕｬｄｰｲｩ､｡ｾ＠ ､･ｾｩ Ｈ ｬ Ｌ Ｇ＠ ás ｧｲ｣ｹｾｱ＠ I' ct'lll,icio. Je 

protes,to que o'eota C,lpilal ｾ｣＠ trgucran:, C\lnl,a 
esse CloelUa i,reja I 

d' O pohresinbo '\0 ｐ｡ｰ ￡ ｾ｣ＨＩｭｯ＠ 0:\0 I'Icntirá a falta 
･ｾ･＠ arame qlle a malvaolt'Ó! Je ｾＬｉｉｾ＠ c,ente ,im. 

pede que ｬｬｬ ｾｾ＠ ,fi ta ás mãod I 

E o •• nto Burro da catbedral oue tIo contente 
se mostran, ｾＰＧＡｬ＠ a infallivel pastoral Papal, que 
､｡ｶ｡Ｎｬｾ･＠ 0« ､ｬｲｾｬｴｯ＠ de assistir, gratuitamente, a 
esta dlvusGo ｣ｬｯ･ｾ｡ｴｯｧｲ｡ｰ｢ｩ｣｡＠ religiosa; ao sa· 
ber do nllo cumpnmeoto da tal vaticana ordem 
ficou tão triste e pezaroso que baixou as orelha' 
e a cabeça, receiando ｳｾｵｳ＠ devolos que elle Uh-jd 
arreetado da epizotttia I ' 

.-0-« 
A GRANDE VERDADE 
Ha no Universo duas ｣Ｎ Ｇ ｵｾ｡ｳＬ＠ que e tabeleci. 

､｡ｾ＠ ｾｭＬ＠ paral.elo, demonstram exactallleute, o 
pnnclplO, e o extremo. 

E' o estribo que servio de teoda a Christo, a 
mangedoura que lhe servio de berço, e o Vali· 
cano o soberbo e luxuoso Vaticano de Roma t! 
toda a immensa e incalculavel riqueza que ce;ca 
ao papa, 

,E,slabdece r portanto um parallelo entre a ｾｩｭＮ＠
pllcldade no meio da qual ｮ｡ｾ｣･ｵ＠ um ｄ ｾ ｵｾ＠ (Chnb' 
to é ｄｾｵｳ＠ e Homem) e toJo o thesouro ､､ｾ＠ H tn
riques, dos Sixtos e dos Pios, é um ab' ur lo, 

Onde tudo alh ｾＬ｡＠ pobreza, humildade e sim pli. 
cidade, aqui tudo é ouro, luxo, soberba, i 

Isio bem nus demoo tra, como acima de!.t.: 
ｃｨｾｩｳｴｯ＠ todo humildaJe, ba outro deus no Icatuo' 
ｬ･｣ｬｾｭｯ＠ Romano; o deus Ouro, a quem elles tnbu· 
tam adoração. 

J uI i('to e Hdo:no 
-0-

A VISO AOS INCA U1'OS 
Lei do Ca,amento ｃｩｶｬｬＮＭｄｾ ｣ｲ ･ｴｯ＠ n. 181, de 

24 de Janeiro de 1891) , - .Artigo ＩＨＡＸＮＭｅｾｴ｡＠ b 
｣ｯｭｾ｡ｲＯＧ＠ a ter ･ｸ･｣ｵｾ￣Ｌ＠ ､ｾ ｳ ､･＠ o dia 21 ､ｾＬ＠ Maio 
de Hg') , e de&\a data pt)r diante .6 ｾ･ｲ￣ｯ＠ C011 ｩ､ｾﾷ＠

radoi váhdos Ob ｣｡ｳ｡ｲｮｾｮｴｯｳ＠ celeurados 00 Brazll 
si o forem de accordo com ali suas ､ｩｳｰＨＧｳｩｾￕ･ｳ＠ .• ' 

Todos 08,casamentC"s s?:nente religiosos ceIe· 
brados depOIS de 24 de MaIO de 1890 são conside. 
rados não válidos, não tendo os filhos delles na -
cidos direito algum, visto que são tiJos como na· 
turaes e não legitimos. 

-+-

?I 
• • 

Onde está Heleult, JlIlieta, S phi ,l ? I 
Estará ('111 Coqueiroi, nO convento de Santo 

Amaro, em LRged, em Pelot.1s , em Blumenau, Oll 
no convento de freiras d'cStll Capital. lecci.,uano,) 
piano?! I 

.-:- . 
IKSTRUCÇÕE, I'ArAFS , OBRE C'INE
MAS NA IGREJA 

A-sim N'E3 um de ｓ･ｵｾ＠ :tl'tig" : -Os ｨｯｭ･ｬｬｾ＠
Fepamdl ｊＳｾ＠ Innlhere< e-Ia" ,,0 Ill'nte /lO lati , 
Jus ｦｬＧ｡､･ｾＮ＠ E IIS freir oi 'au bd\l ti I,. llJllleUll, re
conhecidamente carola,,! 

Ｍﾧｾ＠

ｾ＠ Entre o pltdre e entre o hul'ro 
Ha tonla conrormhlnde. 
Que o pHdlO ｾ＠ pai d" burro 
Ou o burro ti p:li d \' IUlé. 

I 
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o CL RÁV 

--, 
SERMÃO 

Meus resptitavei ou.iote3! 
Ainda hoJe. continuarei a ･Ｌ｣Ｑ｡ｵｾ｣･ｲＭｶｯＡＬ＠ sohre 

<l tbem. de meu ultimo ermão-A amancebia 
religio a-o 

O cbamad, ｣ｾ＠ amento religio o, como jÁ ｖｾ＠
cspllqlltl. 0"0 Ir'lrante direito ｡ｬｾｵｭ＠ perante ｡ｾ＠
c)os as Leis, .i1 pC. 0'<3 quI.' Ｕｾ＠ julg-am uo.das e ca
.da pela re ltglào de qUllque1' ｾ･ｩｴ｡ｬ＠

O que Ｑｾｾｬｴｬｭ｡＠ o aClo do consorcio e da,lbes 
lodu ai gauntia , , a Lei do ca amento civtl, 
unico c •• amento que é acatado e re3peltado pelas 
autoridades e pela sociedade, 

O cbamado (' .. alllento reliKioso, tão aconselba
do pdos r, frades nltemãe " não é Ulais do que 
orna indu tria de que elles h Ｌｪｾ＠ lançam mão, par" 
. e locupletarem d'" SOl fvnte de riqueza, que Dão 
convem que fique exbausta I 

EUes não lo de tão cra, a ignoraocia que não 
encberguem.o nenhum valor que .. ｱｬｬ･ｬｬ｡ｾ＠ palavras 
proralda. em loltim, embora dentro de uma igreja, 
6 seroea1 para engasopar AOS ingenuos ou igno

rantes, que acreditam n'a'luella paotomima co:oo 
se lúra uma cou a seria e de effeitos juridicos I 

Meus querido ouvintes I 
Ajudae-me na cau a sagrada que venho de ad

fogar' bem da moral ocial e em respeito " Leis 
que temos obrigação de acataI-as em beoeficio 
commum; acoo-elhaodo.com a sinceridade de um 
bom Cidadão 'lU ! 0:1. ,) se pro(doe iropunimente a 
LeI do ｣｡ｮｭｾｮｴｯ＠ civil. qu<! no:! ｣ｾｲ｣｡＠ de ｴｯ､ｯｾ＠ ｯｾ＠

direitos jIHI<l icos, sub-tttuiodo-se esse ac to. de 
moral social. pda ｡ｭｾｮ｣･｢ｬ ｡＠ relIgiosa que dpsvir
tua a socied,lde alastaodo'a da ｣ｬｶｩｬｩｳ｡ｾ￣ｯＮ＠ e tran
cando·lhe ai portai do direito juridico, quando a 
elle recorrerem . julgaoJo se legalmente ｣｡ｳ｡､ｯｾＡ＠

E' pre is o . abem da moral ocial á bem dos in
tere . ses de DO a Incautas co-estadaoas, lII ostrar 
J eVldencil q e embora fanatisaJa. pelas mal eficat 
eo iouaçàe fraJesca •• que ｾｳ＠ le"am a 56 se julga. 
fem ca ada quau ,I,o no religIOSO. e não no cival; 
que es e tal procedimento ou creo.;a, só . accarreta 
sobre ella ､ ･ｳｰｲ･ｳｴｩｾｩ＠ o peraote os olbos da saCie . 
dade que ｶｾｬｉＧ､ｬ｡＠ ,n1 ,um a 'e::abora d" respeito,c:. 
ada legalmente oa unlea Lei (casameoto civil) 

qU,e a ･ｭｰｯｾｳ Ｎ＠ ､ｾｩ＠ regalias de uma Esposa e di: 
re\tosa. que tem JU , ma • uma amante que illegal
mente Juntou-s e ao homem com quem .ive sem 
direitos que lhes faculta o legitim o casamedto ! 

Cvntinúa 
-§-

A QUED DA RELIGIAO FRADESCA 

ｾ＠ eepoca. sem o h, pasquim sujo, como sio 
sUJOS? calcanhares de jesuitas. diz que em rea
posta a uma consulta que fez' Directoria do Cen
tro ｾ｡＠ ｂｾ｡＠ lln;>ren, a> ､ｾ＠ Petropoli., é permittitk: 
Das ｬＧｲｾｊ｡ｳ＠ o uso de clnematograpbos, puramen
te rellglo Oi com o fim espeeial de, por meio de 
ｳ･ｾＬ＠ re ultados. obter·se a propaganda do Calbo
ｬ･｣ｬｾｭｯＮ＠ e que durante tal divertimento: os ho. 
men estario separados da mulberes. 
ａ ｴｾ＠ que ponto chegou a profana,lo I I 

_ Com ｣ ･ｲｴ ･ｾ｡＠ esta, no entender doe Centro,.fa
tao cOlllpanhla aos padre e aquelles ,. 5a t ' , " f' > n !.sal-
ma e ｾｵｲｬｳ＠ Imas , ｲ･ｬｲ｡ｾ＠ espo as de Cbristo, des-
te Cbnsto que fOI crUCificado no Golgotb 
dele a da humanidade, e no entretanto • ah, ｾｭ＠e ale, 

- • 

t'cndi.lo l'M cs,el J:suit,l" cu 111 h I tCt1ll''S e<a. 
venllldos ",tI h.l- to r"·lh e.I, o .. ｣ＢｵｵｾＮ＠

O Ｇｩｬｬｾｉ ｃｬｬ＠ n.' 'K'r,j,,'!! 
ｾＮｬｴｵｲｬｬｬｬｴＩ･ＢｖＮ＠ e,$d rr ,,, \ tlhacla au),ilin,h, I'el 

. I f [,.' 
ＡｩｏＺＨＢｕｾ＠ ｴＩｴｾＮｈｬｾ＠ \! pl.:'u -ItU C 1 t: ..: o qu,n 0>1 Ul· ... Ut l 

aotu p.Jr .. ･ｾｴＮｬ ｬ Ｂ＠ J.: ｡ｬＧ｣ｾ､ｵ＠ 'lce 1111. ｩｩｲｬｪ､Ｇｾ＠
ltl!(flrtc\ (", .\''"\, ;u:tu .dmi!nt.:. ｨＨＧｕｾｬｾｾ＠ .tU lht:dlro ＢＧＩｾＮ＠
.!lI tr.b "lo Ir a · : com ".nhi." lI, l! .. ｶｾＱｉｉｮｨＧＩＹＮ＠ li. 

optr\.'l.\"', a') dan..; .t>\ llt! t lHHl) ｾ＠ \lc bui. t:", ｯｕｬｲ｜Ｎｾ＠
｣ＱｉｖｾｲｬｩｉＱＱﾷＱＱｴ＠ '-i, ti..! ｾｵｪＩ＠ f\! ... Llltit I·}" ＱＬｲｽ､ｾｲＱＰ＠ lrat r 
O" viut 'u3iullU1 , uniC4 ｧＬｊｬＱｾｮ､｡＠ ｜ｬｾｌ＠ tehgi30 (rd. 
dese ... 

E ｡ｾｾｩｭＮ＠ c,lIn m.ti .... Ut11 u'clt ·I·dnhn, ｾ＠ 1111i .. u'" 
ｾＧｓｾ･＠ ...:onlro.lu inlhla ... d\! ＼ＮＡｨｾｨｬｬＩＬ＠ enchem o .... ｾｾｕｾ＠
fi 10raJo, ｢ＢｉｾｉＢ＠ 6 t:J'ta d,,, 11{ I Ir .. nte_ e ｾ｡Ｎｩ｡Ｂ｟＠
do dO :, c U ..:hl.!fc. prhi""êl ' (l .. lo V ,lt icdnu sorum,f,i 
lle dinheiros , vã. nnJt) ｯｉ［｡ＨｃＮＱｾｴｬｬ［ＨｬＺｵｴＢ Ｂｴ ｜Ａ＠ dos bot. 
bv ' carl.la-. ｱｵｾ＠ aio'!., "d"rilln nu altar mór doi 
Cdthedral. n;\n •• im.it:"' n .10 Ru,lt!lIlptor.ma .sim 
aí. fi!('ura de um lJurro. ｾｾｯｴ｡ｭ･ｵｴｬＡ＠ bartisado I . 

Que ｶｾｲｧｯｮｬｊＮｉ＠ ! 
l'urern. dia. v I r:í '! ue O Brasa! de co rd ri ro coano 

é se lran-forlllarú em féra. e. ent_o com as sua, 
garras atirar .. prlfa bl!ID longe. esses abutrrs Dt

gru', ｣ｯｲｲｵｬＧｴｯｲ･ｾ＠ do lar. que t"1O I'0r seu alicerce 
a lromunda cuofissão, porta abe rta de todos os 
vicios, 

O que 1irão, sobre a re.poota da coasulta,1'5 
carol.s. ･ｾｳ･ｳ＠ que não podiam .;Icreditar nos cioe. 
ma nas Igrl"ja.? 

ＮｾＬ＠ ti tamhl! Dl :nenlira da. cepoca. sem o h ? 
O ｱｬｬｾ＠ di,ão ? 
E ｾ＠ por isso. meus leitores, que a religião hade 

tombar, e que o denuJa·.!o .Clarão > apontará 
s ,· .nprc á humaniJad c o quanto é ｰｲｾｪｵ､ｩ｣ｩ｡ｬ＠ os 
fillJo de um falsariu, qUe tinba por ｡ｬ｣ ｵｄ｢ｾＭＨ｜＠
Loyola. 

O seculo XX 
-'-

DESPEDIDA BISPAL 

Lagrim8s I Despedida Bispru. 
100 titulo Sur p . to I 
.eoos veotos o levem I 

Inundação de lagrimas já pe tOrna visivel ' ptla 
retirada Biepnl-allemll, para Roma I ' 

Sob supposto manto de vieita canonica a. 
igrejas. os reflex08 do Ｎｃｬ｡ｲｩｬｯｾ＠ encherga:n o 
adeu8 de despedida, &s o\'elhas. 

Que bona ventos o conduzam ti Roma, I 4. 
lú. eleTado ao arcibiepado cargo, novamente.o col 
J lquem em Bua Allemanha-Patria I 
, Os ｲＨＩｦｬｾｸｯｳＬ＠ 11m curvRtura lamLem de dupe' 

(lida, de _ela-Ih. bó& viagem e que jamai. esquf{'l 
c O Clarao. ｾ＠

"-:-c 

,No proxiano enbbado 88tampareJD 0fI arl\gt'f 
･ｰｬｧｲ｡ｰｨ｡､ｾ ｩｬｩＮ＠ cCa. ulo de Maribondol Pr, tQl'r 
«&108 ｒ･ｨｧｉＰＸＰＸＬｾ＠ cA Pesca d ... . S. DoIIIÍJ1: 
ｾｯｵ＠ • a «Sempre Fatal Bençlq .• 
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