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Prevenimos aos noôsos ｡ｳ｡ｩｧｮ＾ｴｮｾ＠ que mu
damoa a ｮｯ ｾｾ｡＠ Redacç1[O para a rlla GE:-:ERAL 
BlT'l'EXCO URT N. {} 7, onde deve ser derigida 
a correspondencill. 

Avisamos ｴ ｡ ｭｨｾｭ＠ aos dedicado leitores que 
o uossojornal o .Chrã')>> , continua rá a se r ven
dido todos os d ias dOIS 6 horas da manhã ás 3 
da tarde, na banra ｾＮ＠ 1 p·'rten,'ente ao Sr. Agos
tin bo, no Mercado d,'sta Capi tal. 

= 
o ACTU.\..L Ｈｩｙｾｌ＠ T,\S ro 

Chama a atteu 'ij, m 'XI ma dos intelligcnlea 
leilore" p:11'i\ :1 II' ; t li' I de-te minucioso) estud" 
wobre o Gymnasi .. ..., ,nh Catharina. 

Pro\'It'ei, 'lU" 11\11 "wz Ir do ｰｓｮＢｬｨＧｬｦ｡ｴｯｾｯ＠ re
dalll\' ､Ｌｾ＠ «utiliJ 1.1,· feIto pe!., ｩｲｮｰｲ･ｵｳｾＬ＠ c-tI' 
ｾ ﾷｴＭｬｨｾｊｉＧｬＧｩ ｭ ＨＬｬｉｴＢ＠ li· "n-in) ua,h veio a lialltllr O 
n'J"o aC:lllh'III,--iIlJO me'o de ｉｮｾｴｊＧｬｬｲｾ［ｪＴＩＬ＠ 1111<, 
ｾｩｬｬｬＬ＠ peiMar a tI i-t,s-illla ｾｩｴｬｬ｡ｩｩｯ＠ do ｾｭｩｮＨｊ＠
01'1'11 nd urin, 

ｈｩｾ＠ 1II11 ;t->S olle '''';mente por ･ｾＨ＾ｩｬＧｬｴｯ＠ reli,'io..;o 
.. l co. , 

､･ｲ｡､ｯ ｟ｾ＠ ao ｭ ｩｬｩｾ＠ alto gr.llI Ｈ ｉ ｾ＠ 11'11 ｦｩｬｮｯｬｴｩｾｬｲｯ＠ I)U 1-

,i que irraci 'll1:t1. hHlI O .)e"I'ahllnC'nto 110 tl'a.'\r , 
IPlI di:lboFl'o pal'alell) e'ltrC' o act llll gylllll'l9io 
e o antigo, e, dar a e-,;p li O, .. ). melhore" ('On.he
I,ões I' ＨｬｲｬＧｲｬｩｃＧｌＬｉＬＩｾ＠ l'nn l" '·ce, lore'. 

, E' i .• ｾｯ＠ 11111 nh<;onl,) illhll'I'ilVCI. O antigo 
!()'III1l:lsio, ('I) "l'0<;to de nh ｉｆｩｬ｡Ｌｌｈｾ＠ IC1I1 ｾ＠ 11 'ho-
ＱｉＱＨＬｊ｜ｾ＠ ('m ＬｫＭｴ Ｚ ＢＱｵ｜Ｇｾ＠ Corn,) r,)ram ｊＨＩｾ ￩＠ ll:'nzili l'io, 
l':Ju!o 81'ltidfre', t)clfll'inn, Lill'lllllent'l e Ct UI) 

ain! ｾ＠ o ｾ￣ Ｇ ＩＮ＠ Fernando ;\l I'I1iIdn EllO'cu i>l ｌ Ｌ ｾＮ＠
, " 

",lgts'p, ｜ｲｃｬ Ｇ ｉ Ｇ ｾｉＮＬ｡＠ Du::>no,ll :tor, A 111 II'U Pcs<oa 
J:Ffl1im :\Ltr;;lri,11 C ct,'. Lm 11m stal,plcC'i nuon
r, . ＨＩｬｉ､Ｈｾ＠ a ｮｮｾＬ｡＠ ii Igl1l 1110 e'a 6'1I$ill'lda por 
.. Ibniío, e "t(. 11 prOpr ia lati ,11 por U'1l a1l0wj,) que 
111:,1 ｾ｡ｬｬｬＧ＠ ｬｩｧ Ｎ ｾｉ ﾷ＠ ,1 '1:1.,,\ pal:I'II':I@ e lTl p"rtllgllC'l ('''mo 
IlI'O,lltel'clI e ai"d.1 ae utel'e ;qui 110 :lC[llll ｾｹｭ ﾭ

n,l'l t. ])l' lU .li"!, LI olltro ｾｲ｡＠ para ｴ Ｂｬｨｾ Ｎ＠ LI CS. 
ｬ｜Ｇｯ｜ ｾｖＬ ｉｬ｜ｬ＠ ｾ＠ 01';111('.) C () prl' to; o rico e o pllh , "; 1l ;10 
h.all a ｯ｢ｮｧＢｾｯ＠ ('m 8C ･ｾｴｬｬ､｡ｲ＠ u ｦｵｲｾ［ｬ＠ o ＨＧ｡ｴｨｾＭ
1"'1110, não ｾ･＠ d.tram b ,] 0 :5 , nll) ha,' i", a Yexa. 
lo,i,l ｾ｜ｊｌｖＡＧｮ｣Ｌ［ｩＨＩ＠ de ｬＳ［ｬＬｏｏｾｕｏｏ＠ nuuu&es, ｾ＠ O 

ｾＧｴｬｬＮｴ Ｌ Ｉ＠ CI'Il lin'\' t' ｾｲ｡ｴ ｩ ｳ＠ !\ matl'i..:1I1 \; ｣ｯｩ Ｌ｡Ｎｾ＠ c-s \., 
q,t.' 11 lU !lO!' Ｚ［ｏ Ｌ ｕｾ＠ ... 1 11'.' '; ' tl ｾ｣＠ ,-3. 

- -
E' portanto crasSa estupidez, comparar-ee o 

actual gymnuaio ao antigo, e ainda dar-se a. l-'Si6 

cjeSUltilil» condicçõt!8 vantajosas. 
Agora, passamos ao melhor. 
Penetremos n'uma aula de portuguez. Kão; 

ainda ｾ＠ muito ced" Retrooeclamos. 
Entremos na ｂ｡ｊｾ＠ de visitas, e esperemos. 
Uma pequena entrevista COm o r. padre di. 

rectur: ahi ficaremos sabendo que o gymncHio 
C(,Dta COID a I're ença de trezentos a mais alllm
no". FlraremoB eabendo que eleC8 alu01noll tocloa 
p Igll m, ('om excepçãode uma meia duzia, Ou nem 
taDt. '. 

OI! primeir08 preliminr\riatl\8 e @egundo8, pa_ 
gam (j mil relSj ｯｾ＠ tel'l'ciro , paga m 9. 

Ol! ｰｲｩｭ･ｩｲｬｴｾ＠ ｮｮｵｩＮｴ｡ｾＬ＠ pagam 10; 011 e
glll1UOS tambem, ｯｾ＠ terceiros e quarto8 dozo 08 

ｱｵｩｮｴｯｾ＠ e ｾ･ｸｴｯＸ＠ quinze ou vinte; sim _ coltor; te
mos ahi ｭｬｬｩｴｬｬｾ＠ cltnto ; IIgora 011 mein-p('n_ioui'l' 
tas e ＨＺ･ｮｾｉｏｮｴｾｴ｡ｳ＠ pagam IIU>I mais 10(1 OOU ou
ｴｲｯｾＬ＠ mnis ainda. ｾＺｬＨＩ＠ mai>! uma ｰｯｲｾＧￍｬｉＩ＠ ue con
tos. AddiôOlll'lU I1l1il:l, (I dinheiro que ° IIluml10 
ｧ Ｌ ｬｾｴ｡＠ em pllpel. tiuta, lilpis e livros vcndidcI 
n' stc ･ｾｴ｡｢｣ｬｬＧ･ｩｭ｣ｮｴｯＮ＠

S:Jlumem mnda 1.i:OOO$OOO por anuo qn. 
lhe pre>eJlt"ia o govcmo rnnid ｬｬｬ｜ｬ｡ｾ＠ ￍＱｨ･ｬｬ｜￼ｾＧ＠ , 
de ｩｉｄｐＢｾ｛ｻＩＡＧＬ＠ etc, etc. enão ha ciFras que dlegucrn. 

O dirpdltr no ent.anto lIinda nos di/:-ah 
ｰｲ･ＭＬｩｾ＼ｬｶ｡ｭｯＧＡ＠ maitl dinheiro, pnra is:,o e aquilIo. 

Agm,le;amOtl o di :'ecto!' ｯｾ＠ dallo;, que no deu, 
e eaminhemol! ltitlll'; r;lllliuhemlls. 

Entremos n'lImu aula de pÇlrtugucz. 
Quem é u1ud1e prok"sot'? 
-« E' um llllemàll.-E cn,inll o ｰｯｲｴｵｧｵｬＧＮｺｾＢ＠
- cOra di l ta :lOS alurnno. e mand:i.-Oll ､｣ｾＮ＠ &1' 

reLrO ,lhcs de ver .. Oil e trechos tIa gralll matiea.» 
-:\hl ｉｳｾｯ＠ ｾ＠ um borror. 
-Entremos aqui. Ah! E' uma aula de reli-

gií'í l. O reverendo eu.ina. A mentira, ｾ＠ um c
cad ,j ma!! em certo! caSos njo , , 

Q lando não é pecca·lo? Qucm @abe?! t-m 
e,tnl ｾ＠ os dedos, e levantando por ordem ｴｬｬＱｾﾭ

qll ., ndo por ｬＧｾ･ｭｰｬＰ＠ o nos os paes não qUe!"m 
qlle tomam, l!I e o m ta u n ti õ e B e U8 lD ｾ＠

unlil conFIBscm; pode· 10 enr;ilual-os e tomar 
{\ communhílo e c ｣ｯｮｦ･Ｂｾｮｲ［Ｎ･＠ noSIOII pae. .:t, 
[,crgllu[!\'. [>011',_01 tlizer que nlo. Ahi ui. ｾ＠

Th'C<':1lc - ".í uma al'ção louv .. ,el II'lJ 

( 
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o CLÁRIO 

-
olho de Deu-, diz o ｲ･ｶ･ｾｬｉ､ｯＭ meu Deu!, 
que bl spbemin nito I itor f V,HJJO embom. 

Entremo' ｮＧ･ｾｴ｡＠ outra IlUln--O que é quo s(' 
('mina aqui? Ah Iiltim? Mas que horror; O pa
dre nito pabe e expre.sar eru porluguez 

Oh i. 80 é horrivel. Vamo Entremos ｬｬｃ ｾｴｬ｜＠

lllll; ouçamos o que diz o padre ·-Meus alumno , 
"manhã, nüO haverá aula por ser dia do IlIlto 

Ignac;o de Loyoln; ･ＮＭｴ･ｩｾＱｄ＠ todos aqui na missa 
Hlb renna de peld('reru dous pontos no compor· 
''lwemto.» 

-Santo Deu . Yamod procurar O {i,cal para 
uos queixar. 

Oh r. ｦｩｾ｣ｮｬｬ＠ r. fi CJ.I I Sr. fiscal Sr. 
fi. I? l.. 

Eu e o leitor podemo nos esvair em gritos 
ellc só exi8te no ｰ･ｮｾ｡ｄｬ･ｮｴｯ＠ e nns folhas do pa
gamento; rari< imo é vir no gymna io. Tudo iSdo 
Se faz fem que ､ｩｾ＠ elle saiba ou importe- e Po· 
､･ｭｯ ｾ＠ gritar debalde. 'ão nas ouvirá. E, caro 
ｉ｣ｩｾｈＮ＠ robrindo de yergonha nO' 3S ｦＸＨＧ･ｾＬ＠ aiuo 
vamO ouvir dnhi a pouco um carola dizer. O gym
na.-io? oh é um achad . Ah @i não fOSôe o gym· 
nai'io. Que respondam o alumnos e e!pecial
men l1 03 interno que até baratas e aranha, tem 
achado dentro da comida que lhes ervem. Ah 
f. :e são un martyres. 

A comida é Urna mh.eria e uma porcaria. A 
fa. :nha é da mais ordiudriai o café, é Agua pu
ra. O leite e a mAnteiga só por cheiro; só na 
imajinaçílo. Enfim ｾ＠ tudo por economia, tudo 
a rC3pirar mi_eria quando de dinheiro estão os 
padres cheIO. Tudo a respirar Ｎ ｉｮ ｳｴｲｵｾｯ＠ Vir
tu e ciencia,» quando é coi a que se existe o 
e:f2ctro. 

E' um hOrtor, é uma calamidade. ｌｾ＠ dentro, 
roncam bolos, descompo turas em allemão, para 
que não as entendam OS brazileiros; ca tigos in
justos, aulas fechadas por qualquer bobngem 

E' finalmente um gymnasio para comel' dinhei
ro, para dar representações theatraes, para ter 
banda de musica (desafinadi.ssima) e para con
vescotes e paneias. 

Eix o Gymnasio Santa Catharina. 

-§:§-

ｾＡｊＡｩｩＡＨ｟ｾｾｅ＠ ｾ ｩＧｊ ＡＡＡＡｩＡ Ｈ ｾ ｴ＠ ｾ Ｌｾ Ｚ ｟ＧＮ＠ ｾ＠
PARA ESCLARECIMENTO DO POVO I 

_ O § 7' do art. 72 da ｃｯｮｳｴｩｴｵｩｾ￣ｯ＠ Brasileira. 
que nos rege, diz o seguinte:-Nenhum CUI- I 
to ou igreja gozará de aubvenção offieial nem 

ｾ＠ terá. relaçõea de depen ... encia, ou ｡ｬＱｩｾｮｾ｡Ｌ＠
com o governo da Uni3.o, ou o dos Estados. 
ＱＱＸＱｾＬｾ＠

CASULO DE MARIBO.·DOS ｐｒＢｾｔｏｓ＠
Continúaçilo 

A curiosidade ou desejos de experimentar ai ba
"ia ｶ･ｲ､｡､ｾ＠ no e.!Ipalhafatoso reclame dos jornall, 
enchfll o edificio de alUnlnOij ! 

Não ｾ･＠ pensou; ol,'idaram ｭ･ｾｭｯＬ＠ Ｎ ｱｵｾ＠ ｮＧｵｾ･＠

ｇ ｹｭ ｮＳｾｩｯＬ＠ a pouca 'u trucçllo que al1l ｾｲｬＢｭ＠ rece. 
ber de mestres alie mães, sem pronuncIa e conhe_ 
cimen tos de nosso idioma, custaria enorme dlspen. 
dio men ai a seus paes e tutores , af6ra o fatda. 
menlo do alumno e o excesso de cxlraordinarios 
comestiveis COIDO fru c los e etc. etc. que acompa. 
nh a a conta mensal. 

No verdadei ro Gymnasio Cathari nense, que fora 
arra,tado e extinto, offerecia vantagens dfic:lzes, 
não só no desenvC'lvimento da instrucção, pelos 
seus provectos professores, como o gratuito ensino 
quer a pobres quer a ricos , niio cUlDulando dcs
pezas aos relllcdia,los, e ain la a economia dos co
fr es publicos por quanto não attingiaa ＱＵ ＺＰ ＰＰｾｏｏｏ＠

annuacs! Que não prejudicava ao commerci.), 
cowo o actual Gymnasio jesuitico, prejudica que 
obriga aos se us alumnos a comprar na livraria 
monlada que existe u'este Gymnasio, que não pa
ga os direitos ･ｾｬ＼Ｎ｢･ｬ･｣ｩ､ｬＩｳ＠ em Lei, os livros e 
objectos necessari<,s taes como: papel, penna, ti:l
ta , lapis, e etc. etc. objecto estes Que ali são 
vendidos pelo custo ｱｵｾ＠ os vende o comme rcio que 
paga o imposto para ve ndei-os. 

Encarado por todos os lados, este Gymnasio 
jesuitico torna·se prejudicial ao adiantamento io
tellectual da mocidade, oue ab. orve mas horas de 
ensin o religioso.que do ｉｾｩｧｯｩ＠ que estabelece mo· 
nopoho ｰ ｲ ｾ ｪｵ､ｩ｣｡ｮ､ｯ＠ o commcrcio; que fr .. uda ros 
cofres do Eslado não pagando o imposto de Iiv.li
ria, ･ｾｴ｡ｴｵｩ､ｯ＠ em lei, e finalmente um a subvenção 
8uperflua e eno r.ne, que defrauda os cofres e!ll 
ＱＵ ＺＰＰＰｾＰＰＰＬ＠ que melhor resultado tirdr-se·hia ｾｩ＠

applicados em escolas publicas ｬ･ｩｧ｡ｾＬ＠ cre· 
adas em maior numero em todos os Municl
pios, recebendo a infancia ｾｲ｡ｴｵｩｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ a instruo 
cção necessaria que a habita. e a inscripção naE,· 
cola ormal Catharinense de provectos profes· 
sores como os tem. 

Agora intruduzamos nossos reflexos dentro áo 
casulo . e vejamos o passadio, os máos tratos de 
q\'e são vitimas os alumnos : o alumno que tamanha 
importarcia paga para matricular-se como meio 
pen ion ista, encontra escassa alimentação e como 
sobremeza uma uDica banana. ou uma pequellíl 
chicara de camarinhas (quando na epoca d'ellasi) 
assim obrigando ao alumno que se levanta da me
u, a ir comprar por 20 reis cada uma banana na 
venda 00 taboleiro de fructas levantado dentro do 
Es.abelecimento, a quantidade de banauas que 
possam prehencher o vasio de seu estomago pel. 
escassez ､｡Ｎ｡ｬｩｭ･ｮｴ｡ｾＱＰＬ＠ a que tinha jus, relo alto 
preço que ltnha pago como meio pen8ionista. 

A manteie-a para o p'1o, nl0 fu parte da alimen' 
ｴ｡ＮｾＱＰ Ｌ＠ e o alumno que a. desejar, tem de compral-a 
na venda ou confeitaria, dentro do colleglo ond. 
t ambem se vende aos alumnos, amexas a 100 ｲ･ｩｾ＠
cad.a umai tamaras a 100 reis uma i e assim tudo. 
mata q.le o neoociante ｶｾｮ､ｾ＠ por menoa, ･ｭ｢ｯｾＢ＠

lobrecarregado dos impostos, ali se vende pelo' 
dobro I Contida 
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SEI9ACIOln IOTICII 

ｃｯｾ ｾ ｉｬ ｾ＠ que f6ra pedido em ouamento. 
pelo Sr. 'Firmino cBeliscio,. a Sra. Beliequinbll 
por haver eneontrado quem seguisse a sua religillo ! 

E' o caso: «Deus os fez e umErade oS unirll 
para sempre pelo casamento roligioso. 

, Amen. 
- § - §-

Pedimo. venia ao autor dos cCauterios» da 
.Lanternu de 27 de J ulho findo, para reprodu
zirmos aS impagaveis q uádrinhas que n08 cahio. 

110 ｾ ｴｯＮ＠
cNão precisamos de escolas, 
Basta ensinar- se a rezar, 
Bastam s6mente as estolas, 
E eis o Brazil a marchar! (1) 

Frades importem-se as grOil!\S, 
Venham freiras em ｴｯｮ･ｩｾＬ＠
E aS ｾ｡ｶ｡ｮｒＮＸ＠ arenosas 
Mudam-se logo em vergeis! 

E 'um convento reverente, 
De cardeaes e sachristães ... 
Vão 8er lanto8, brevemen,e 
Até 08 porcos e os cães. (2) 

(2) Nos cá na cathedral de Florianopolift, ja 
possuimos o .Santo ｂｵｲｲｯｾ＠ no Altar-mó', onde 
S. Eminencia ao celebrar a csant.'\ missa,»offere-
1'6 o calix com o sangue de Cltristo, ao 'i!agrudo 
t.urro!» 

(1) E8tá de acordo COm o que disde o bisl O 
allemíIo em seu discurso;-Abrir ･Ｓ｣ｯｌｴｾＬ＠ é Ilbrir 
radêas-. 

- + -
SEMPRE A FATAL ｂｅｾ＠ ÇÃOl 

Porque o cTitanic» naufrllgo u I 

, 

E tá descoberto o moti vo da terri vel cataatro · 
phi qUi horrol'isoll o mund,) inteiro, - o n }
fragio do maior navio a vapor du mllndu,o .T,l .. -
nic,. victimand() cerca de 1.600 ｰ｣ｾ､ｯ｡＠ . 

ｅｾｴ･＠ moti vo ･ ｾ ｴ￡＠ indicado no factn !le que 
ｉｬｾｾ･＠ navio viRjava o maj ,)r Butt, aj 'lll.lute 
de ordens do presitlt>ute Tllft dos E-tad"B 
Vnido da America d, Norte. Ora eilto major 
ｂｾｴｴ＠ era pprtador da benr;a1U do P.Lp1\ p;lr6 o 
mesma ｰｲ ｾ ｩｊ･ｮｴ｣Ｌ＠ e tambelU morreu n,) p4VOl'Ol 0 
Rccideute I 

E o povo não quer ('rer que O pn p" e 0 « je
fatura. du ｾ ｯ ｢ｲ･＠ hu 'nauiJ'lde, ｌｄ･ ｾ ｭｯ＠ di,ute dut! 
det1gTIlÇtlS que ae benç;Hn$ pap!llllli8 occa.ion ' lu.l 

Qlle os diabos 1103 {I'"des a C<\rr<'glleru! 
Ou sobre elles r6í..,iliiam !!eU :! ･ ｦｴ ｾ ｩｬ＼ｬｾＬ＠ pll'<l 1\ 

･ｸｴｩｮ｣ ｾｯ＠ do flag<.lllo e . àtraSO do B rasil, 
Amem 

PALMATORAOASI 
Enllo em que ficou o • •• ｡ｧｲ｡ Ｌｊ ｾ＠ ｨｯ Ｉ ｾＭ • • p

plicado. ao .lomao do Gymnasio pelo ﾷ｣ｾ ｲｩｮ｢ ｯﾭ

la' jeeuita Padre Pref('ito ? I 
,Em quanto aílo 80ubermos que foi punido Cl'tt' 

imperfeito, clamamoil contra o ｪ･ｾｵｩｴ｡＠ que cal
cou aos p4s o regulamento du ｉｮ ｾ ｴｲｵ ｣￠ｯ＠

Publica. 
-§-§-

CL A R E A c r. A RAO I 
ｏｾ＠ bolos de palmatoria, condeDlnado, pelo R '!l'U
lamento da Instrucçl0 Publica e ･ｸｰｲ･Ｌ ｳ ｡ｭｾｮｴ･＠

prohibidos, ｾＢｯ＠ applicarlos aos alumno. do Gy-n
nasio Jesuitico, pOique entendem o, «bondosos e 
carinhosos> padres je uitas e alie mães assi'lin m
lhes o ple no direito de ､ｾｳｲ･ Ｇ ｰ＠ .. itarem a, leis brd ' 
sileiras, sem receio de punição, como OI seus co.
legas frade, o fazem, preganllo contra a. Ccnsli
tuiy10 na parte ｲ･｛ｾｲ･ｮｴ･＠ ao ｣｡ｳ｡ｭｾｮｴｯ＠ ci.ill 

E muito felizes nOil devemos considHar com 
es-e proceder de desrespeito ,. nossas Leis. em 
quanto os ｣｢ｯｮ､ｯｾｯｾ＠ e ｣｡ｲｩｄｨｯｾｯ Ｎ ｟＠ je uitas e 
frades aJlemães. não resolvtm traze r dependurad. 
ao lado do c,anlo rosario,- um a -ola .\a , ;. u '.a Lu
ｾｩ｡＠ de 5 olhos para, ppl icar sag rado b,)los. "m 
plena rua, em qu em nã,) ｴｩｲ｡ｲＭｬｨｾ＠ o c. hapéo e bei
jar.lhe as fedorentas sandal ia. I 

Na Bolivia os padres ｯ｢ ･ ､ ｾ ｣ ･ ｭ＠ ｡ ｾ＠ Leis CIYl'j no 
ｂｲ｡ｾｩｬ＠ a Leis civis obed ecem aos fraJe_ e j.:,u
itas estrangeiros que primdm no ､･ｈ･ｾｰ･ｩｴｯ＠ a 
todas as leiS brasilei ras. 

No Brasil faz ·se le i para ingltz lêr . n I lloli .. ia 
decro!ta-.e a lei para fiel ex ocu.;ãv em M ' U P.LÍz! 

Ai instrucções ｭｩｬｩｴ｡ｲ･ｾＬ＠ prohibem , ,, praças de 
pret e inferiores de e ca art'mj na cidade de S . 
J osé os frades allemlies em obdie.cia e te . peito a 
t aes instrucções, teem feilo diversos casamentos 
chamados religioso. 

No tempo do Imperio a igreja do! braço dado 
com o Imperio, na qualidade de ･ ｳ ｰｯｾ｡Ｌ＠ havia 
respdto e obediencia ás Lpi. do marido; depoi. 
do divorcio, da separação da mulher igreja,do ma
rido Nação. a Olulh, r subjugou o Ularido e n!o 
mais attende suas orJellll ! 

EJla, a mulher igreja, ra'5;:-a todos ｡ｾ＠ arde.s ･ｾﾭ
criptas, apodera. se d U5 b D de raiz Ｈｾ ｯ ｮ｜Ｇ･ｮｴ ｯＮＩ＠

bate com o pé no -6io amca ça nc\ o ao ro .. ri,I,) N •• · 
, fiO com as tortura, da .lmm ,c ul ada ir.qui.i,ão .• 
e o pobre marid,) ､ ｾ＠ cabellos Iri;;a .1us C" tremer 
de lustO, ddxa se governar pd a mu lh t r I 

ａｾ＠ nos'as ｰｲｯｰｨ･｣ｩＮＱｾ＠ ｾ￣ｯ＠ waia , crtu de que li 
do padre J Llho !\l.ma. 

1'45 di ｾ･ｭｯ Ｌ＠ que o Sr B ispo i .. \lOS ､ ｾ ｩ ｸ ｡ｲ Ｎ＠ toJo 
saudoso de DOS o «Clarão inbo - e u. leitore3 YI-

ｲ ｾｯ＠ em breve a realidaJe lia nO-Ia J.>ro l'be,·ia. 

catholicos IOIll ... nos ; cTuJo qne 
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• ＧＨ｜ｮｴｾ｣･＠ ｾ＠ lnalld •• I" por Deu I 
O 'r. ｢ｩｾ［Ｇ＾ Ｇ ｊ＠ ..t:_ j ,rOl U ､･ＡＢｰｰｬｔｾ｣ｩｭＡＺＱｴｯ＠ do 

.. l:lar5t..h : 

• ., C l..U,;il) . li · . (llie ti '1't " '1" .. tU tl)"'ràl nat J\ l, e 
.. 5. Eli . > ､ｾｾ､ ｩ ＢＬ＠ .. ｲ ＮＬｾ＠ do) 5111" c .. ｴｬｊＮｈｩｮＮ･ｮｾ｣＠ I 

GRAÇAS. DEUS I .' . 

Cum prill ·<e IinôliDlC"ote. 3 ｰｲｯ［＾Ｑｴｾ｣ｩＳ＠ do _Clarãt •• 
O Sr. ｈｾｲｫ＠ 'r , ｶ｡ｾ＠ d .. ix Ir Ｇｾｬｩｬｬｄ＠ .. nte a o 1 ' SOl ｴｾｲﾷ＠

rOl, f ,,'lItn v'\o m'gnifico. irá c" hir n'<llDa c .. deira 
de aree .bi,!! '). lá . 10 ('>,>rtn.Ai_gr ... 

E depoiJ, proeiam \ Ul qL'e u _Clarão> ｾ＠ um meu· 
llrosn. 

Foi o IIDic" j ornal ｱｵｾ＠ com a1tecedtu,ia, pu· 
t.hcou ･ｾ＠ a proxima e Ului ou,s" desejada rdi ra· 
da. O Sr. ｮ Ｌﾷ ､Ｚ ｾ ｲＬ＠ ulDa \'Cl em ｐｵｲｴｯＮａｉｾｧｲ＠ .. , res· 
pirará, , ali. felto . 

Poi., 1iÍ. cào ha um _Ci arjo> que o atormente; 
ｭ｡ｾＬ＠ fique ao men.Js. sabendo o bom prelado, que 
(l I renexo de uossa objecli"l'a , hão de fazH·lhe 
companbia; ora se irão; at6 Dlais looge, tem peDe· 
trado ellu. 

'. S., bem ｾ｡｢･＠ que isso ｾ＠ uma verdade. 
A té mesmo fechado em ｾ ｵ｡＠ ｲ｣ｾｩ､･ｮ｣ｩ｡＠ .. pisco . 

pai. a quatro chaves ... falland o algo em segredo 
com feroS:li3sinlo carolas. ainda ｡ ｾ ｳｩｭＬ＠ os nosso, 
.d:exo , lá penetraram j já vê que ' cito i 50 , o 
m:!is ｾ＠ fac il imo . 

E no ('ntanto, por desejar fi car tranQuillo e sem 
receio de a lg uma desgraça. devido as bençlloa que 
por ｣ ｡ ｩｰ ＯＩ ｲ ｩ ｾｭｯ＠ S . Emi nencia po .. a faz er as 
ua, offici nas. o _Clarão. deseja·"os f li, ｙｩ｡ｧｾｭ Ｌ＠

tempo excellente. e permaneacia eterna clá em 
Porto·Alegre ° no . . . . . ,.; e que nem siquer lhe 
passe por mente em ri ,"oltar. 

Ainda sr. bispo, duas palavras por despttdida. 
Aquillo tudo que disstt ° _Dia>, é ｭｾｲ｡＠ pataqua. 

daj é litteratura da abalisada penna (que faz pena) 
do conde de S. Thiago. 

Bem sabeis que tudo aquillo é choradeira de 
quem vos filiava alguns ｣ｨ｡ｲｵｴｯｾＮ＠

Olha 6 que tolice:- . 
cO seu nome jj( 'ra repetido com respeitosa estio 
ma e admiraçl". mesmo por ｡ｱｵ･ｬＱ･ｾ Ｇ ｱｵ･ Ｌ＠ EMB)· 
RA DIVORCIADOS da Egreja. não de ixam de 
fazer jusli •. a ao qae d'etla se tornam d ignos.
Ora que tolice. Ques são esses divorciad os da 
Egreja 7 

E' claro que são os Herculano , as Julietas , as 
Hell.enas, as Sophlas. os Faustinos e etci pois n6,. 
não somos divorciados da Egrej a i somos os seUl 
defensores; e COOl essa u. bispo ｡ｴｾ＠ a volta.. 

Apparai ｾ＠ e tendei a "ona mitra, (porqne OI 
0ls08 ji vão.cheios) para guardades as lagrimas 
d03 vossos carolissionos e carollissimas ovelhas . 

Ató a vo\.t.a.. L embrai."os d'aquella o;anifesta. 
ção de desagravo que o povo fez empunhando a 
balldeira nacionat . o que voz fes tremer de medo 
e.iutprovir liado discurso que principiua -Alerta 
moci4a4e. que a patria V05 c1tama, 

LembnJ...,os da Ｇｲ･ｭｾｮ､｡＠ vaia que se deu aqui 
IIOS padres e frades ｣ｨ｡ｭ｡､ ｯ ｾ＠ por". eXI. 

Lembrai·"os das inesquecí veis paluras rrod •• 

ciJu pElo "O',. eerebro pk •• ta\tico-Ábrir •• 
colJ. 'abrir cadeia". 

L In Hai·\'o cm6m do ｡ｬｊｬｩＭ｣ｬｾｴＢｩ｣｡･ｳＮ＠ 40 .01 • 
au ｩｮｾＮＧＱｵＬ｣ｩｶ＠ 1 .Clarlio. e .... adeua . 

- -§ -
Tmll'LO PRE 'D\"ERIANO 

No din 7 do corrente, as 12 IUt'u d" dia foi 
COm toda a 1I'lkronid;v:\e. ('I conforme o .. grado 
)!auuiil ｰｲ･ＺＡｨｹ ｾ ･ｲｩ｡ｵｯＮ＠ ｾｳＬｯｮｴ｡､ｬ｜＠ a pedra runda • 
meutal, do uuvo temphl da pogresdÍllIA rolicilo 
prol e!tll ule. 

A es-e ncto que e ｲ･ｶ･ｾｴｩｮ＠ com po:npa li 

h .. ilhllntidmo, ｣ｯ ｭｰＮｬｉＢ･ｾｲｩ｜Ｇｮ＠ a.J repr83entaçlks So_ 
ciaeJ! de nossa Capital. 

PI ･ｾ･ｮｴ･＠ todo,," deu·se principio ao mui bem 
elllborll,lo pl'ogramma que fui rigorosamente cum. 
prido e satiefeito. Foram ent01dos religiosos ean. 
tle.>s e lida ｡ｬｾｵｲｯ Ｚ Ｌ ｳ＠ passagens da biblia Chril
tlI. Acabado ･､ｾ･＠ rito cerimonioso, o Exmo. Sr. 
Tenente Camera, depo itou em UOla urna, algung 
dad03 historicos, lavrando-ee por essa occasilo 
uma aeta. 

Pronunciou então 11m ｡ｧｲ｡､ｾｶ･ｬ＠ diseurso o i •. 
telligente e estimada pastor Landes; seguiu·o com 
a ｰ ｾ ｬ｡ｶｲ｡＠ o Sr. Romão Barboza. 

Novamente fallou O Sr. Tlluente Caroera em 
nome da commi são encarregada da construcção 
do templo, agradando bastante. 

Terrnin lU li exeUente festa com um cantico , 
uma invocaçilo religiosa. 

Pnrabons portanto ao Sr. Landes e a essa plei
ade de cavalheiros distinctoa que pugnam com 
ardor pela ramificação da religião protestante. 

E' o assentamento desta pedra uma prova q'oe 
o protestantismo adquire terreno em n088a Ca: 
pital, mui apezar da 8l!sanhada campanha que I, . . 
vantam contra cUe, 08 batinas despeitados. 

ｾ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｯｵ＠ essa redacçã I o n0880 compa. 
nheu-o Sr. ChrYS&DlO Eloy de Medeiroe. 

-§ -

AO SR. FISCAL DO GYMNASIO 
. Poderá o Sr. Fiscal do Gymnasio, do Estado, 
Ｌｾｦｯｲｭ｡ｲＭｮｯｳ＠ a rasilo pela qual deixou de fune
C10nar as aulas do dito Gymnasio no dia 31 d, . 
Julho, I1lro sendo eSse dia santificado pela ｩｧｲ･ｪｾ＠
l1em feriado da Republica 1 ? ' 

-§-
NUNCA ESQUECIDO 1 
ｾｮ､･＠ está a JuJieta, Helena, 

nonça» e creada? I 

. , 
Sophia, cfreira· 

-GoL 
E a evoluçiO 111'0 estaca J 
No andar como u ' cois8Ivão 
Temos bispos a pataca, , 
Monsenhores a tostlo J 

, 
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