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OCLARÃ 
ORGAM DE COMBATE. LEGALMENTE CONSTITUIDO 

ESTADO DE SANTA CAlHARI.. fLORIANOPOLlS I.lZll -AN 'o II ABBADO. 11 DE J NE:tRO DE ｬｾ＠ NUM. 71 
: 

EXPEDIENTE 

Anirnatura mensal, Capib.l 
» »interior . 

600 fi. 

700 » 

Pl'evenimoe aos n OSS08 &sliguantea que mu-
• lamos a nos a Redacç1to para a rua GENERAL 
Bl'lvfENCOURT N. G7, onde deve ser derigida 
a cOl'I'espondencia. 

Avisamoll tambem aos dedicallos leitores que 
o nosso jornal o .Clarão», cont inuará a ser ven
diJo todos os d ias das 6 horas da manh:l ás 3 
da tarde. na banca n . 1 pertencen te ao Sr. Agoil
\iubo, no Mercado desta Capital. 

CHORAI TODOS I 
Chorai, carolasl 
(,horai , beatosl 
Chorai l lambedore. de hostias I 
Chort\i, freguezaa dos confe >lionarios! 
Chorai , Ti.itadoras do Plllacio da rua ｅｾｴＮＬＮ･ｬ＠

Juu ior! 
Chorai, Crequ(mtauorae de sachri.tia,1 
Chora i, ratos de egr. jal 

'Lorai, baratas de altar! 
(,horai, Sdntos Cuudes de S. Tbiagos! 
Chorai, madru ｡｢｢ ｡､･ＡＡｉ｡ｾ Ｑ＠

horai, falsos ch riltlioBI 
Chorai, flil sas deTota ! 
Chor,1Í todos, hy pocrita. veu led )reS d.) templo! 
Tendel ff1são para chorar! 
Qlleill TU' conl olará agora, linJ", filha.. de 

Maria? 
Quem VO I fi'ni;ll'trá agora a i1el'lle. f.llol , fra. 

Ｎ ｩｬｬｨｵ･ ｾ＠ de pÀlet6 SllCCC? 

E',erda,le, IDt' direi! vós . q\le ainda fil'''' o ho -
ＱｕｾＱｏ＠ mais pernicio.o que t. m viud,) a ･ ｾｴ ｡＠ temA, 
al}uelle que poz 11 figl\l'1I do Burro uo altar mór da 
matriz. Sim. ･ｾｾ ･＠ fiCOU, pAra continuar Ui sua obl':!' 
J, fanati mo. de (·t\samentos ele ｰ｣ｾ Ｎ Ｐ ＧＸ＠ já (:li .1-

das, di ir ｶｩｾｩｴ｡ｲ＠ doentes p-1m lhes peuil' que dei
U m oi egl r ja (a !llle ｭ･ｾｬｬｬ ｯ Ｉ＠ o que pOlillClm, de 
U\!Scompor e in, ult"r o ＼ＮＧｴ｜ｾ｡ｲｵ･ｬｬｬｯ＠ ciril, ｾ＠ «otral 
<.:usital má, .... 

ｾｨｳ＠ idO nito e fi"h" de (' i uaololç;'io, porque o 
IIOnholo lllj duis ｾｲ｡＠ Illelhur em H'I dl.l l'Ouoiulo 
UI! um sv! 

A ＮｐｪｐＧｬｾ｡Ｎ＠ e.t.í ue lut . Pipocu ｾ＠ .. e «.Â" 

-
Maria:. de Floria. opoH" tambem chora a par' 
tida do lanto que foi ｾｬｉｬ ｢ｲｵｴｩ｣･ｲ＠ P orto Alecrl 
com a Bua hypocrieia • que vai lá repetir que
ABRIR ESCOLAS .1<:' ABRIR CADEIAS I 

Cborai todos, em quanto n6s enfeitamos a nOIl • 
la officina . que ｾ＠ a officioa da n rdad. • dl\ 
justiça, para festejar ｋｴｾ＠ COm a daosa do s. rapi
co a partida desse homem que olto trabalham 
como nó!! trabalhalllo!!, e que Tivia a tripa forra 
a custa do. idiotas. que ainda não ｣ｯｭｰｲｾ･ｮﾭ
deram que tudo ilso de padres. frade. e freira! , 
uma mistificação para a. ganhar dinil. iro na ma
landragem! . . 

SOU ARCEBISPO I 
SOU ARCEBISPO! 
No antigo Drama. Milagre. de Santo Anto. 

nio. bavia um padre qu. tinha por mania dizer: 
_·Sou Papa! Suu Papa I I 

Naturalment. huje. já não exiltirá esee per
lIonag.m. mandado «degollan, sem dUTida. pelo 
S. ｂ･ｬｩｾ｡ｲｩｯ＠ Formigãol 

EtD Florianopolie lambem tivemoe um padre 
allcmlIo que ecisman ser arcebispo. officill\a 
o'aquella qualidl1de, {&leGdo-se aprllsentar CO 111 o 
tal! 

Mas .... o maldicto telegrarallla de Roma de 2 
de Dezem bro de !)12, curuu-o da mania, dizendo 
que brevemente aoria. noweado .billpo de Por
to Alegre.» 

Papa anticlerical 

O DI " l'O 
-§-

p,'dimos a ｣ｐｩｰ ｯ ｣｡ｾ＠ que faça uma relação dOI 

innumeros serviç03 preStad03 pelo D. João 
Bel·ker. 

NÓ3 ' ó saberro que •• se bilpo h:lbit . Ta a 
m. lhor cL'la dal ta ollpitlll; que linh:\ Idcaio ag.L
!o:ldo; qU I tinha Cllrl URgem de luxo; qne viria re
&ah(llInlcnte .em trabalhar, e que tusquiava o po
vo [,1110 com festAs prociu1Selõ. chriolmai e ｯｵｴｲ｡ｾ＠
r.,nlas para ntber o cofre! 

E a prova ｾ＠ que com o dinheiro dos t.olo s ele 
Florianupolill'oll1 rI ou eru Porto Alegre uw Lu
uito palacio. 
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o CLARlo 

A SANTA INQUISIÇÃO 

As fogueiraa atearam-se ergueram -se pel03 8U

ntermneos bafientos as ｰ ｯ ｬＧｾ＠ • os potro" desfi
lou ｾｬ｡Ｎ＠ praças a prociAsão das carochas ama
relias 11 df\8 tochal aceza5, e emquanto a mitra 
do Inquilidor e ｾ＠ lobas d08 carrascos 3lra ｶ･ｾｬ｡ﾭ
yam os corredores do antigo palll.cio Jos Esti:os, 
no bafio, na lombra,no ｾｩｬ･ｮ｣ｩｯＬ＠ emquanto os OSI08 
estalanm nas ｡ｾｰ｡ｳ＠ e 88 ｣｡ｲｯ･ｾ＠ crepitavam amar
radas ao poste das fogueira.e, a multid:Io leyanta. 
Vil ｾ＠ mil'03 para o céu. agraderia a Deus a in· 
finita piedade de lhe deixar eIterminar os here· 
ｪｾＬ＠ e ia elia propria, era entir sem 80 a perce
ber, povoando 08 carceres tt'nebrosoil da Inq uisi 
ção e avolumando as sentenças interminaveis dos 
relatoras do ｾＡｬ｡ｮｴ ｯＮ＠ officio. 

Um hi8loriador hespanhol teve a paciencia de 
fazer a conta das viclimRs do primeiro Inquüidor 
de Castella, frei Thomaz Torquemada, durante 
os Desoito annos do leu miniswrio inquisitorial: 
10.220 pessoas que morreram queimadas, 6.860, 
que,devido a pua 3U encia.foram queimadas em efi
gie, 97.321 que foram ClUItigadal infamemente, 
confisoodos todos 03 seus ben3, ｰｲ･ｾ｡Ａｬ＠ perpetua
mente, inhabilitadllS para obterem qualquer em
prego e ｾｯ｢ｲ ･ ｣｡ｲｲ･ｧ｡､｡＠ de outros ｯｦｦｲｩｭ･ｮｴｯｾＬ｣ｵＮ＠

ju trez ｣ｬ｡ｳＮＮ･ｾ＠ prefazem o numero de 114.401 
familias perdidaii para ｾ･ｭｰｲ･Ｎ＠

Quando um só ｩｮｱｵｩｾｩ､ｯｲ＠ em He.panha re
alisa semelhante devastação. no periodo da 18 
aDno.. calcule se quant.,. milh1\08 de victim3@ 
não fizeram ellea em ｐ Ｇ ｬ ｲｴｵｾ｡ｬ＠ ou la ｳ･ｾｾ･ｮｴ｡＠ In' 
'i uisidores SI! tornaram celebrei no penado dI! 
3 lIeCulo ? 

Pouco era ｰｲ･｣ｩｾｯ＠ para ser peneguido pela 
.Iantu Inquisição. 

Uma palavra, um ｧｾｴｯＬ＠ a wmbrll de um peno 
. amento, levavam 80 carcere da ｩｮｱｵｩ ｾ ｩ￣ｯＮ＠

A delação ｾｲ｡＠ acceita, em respJnsabilidade 
para o delator. 

Para OI! qualificadores dllminicano8 a ealum, 
uia er o unico crime que não conhecia pliniçil:o. 
Oi ､ｕｃｕｬｬｬ･ｾｴｯＸ＠ ｡ｾｯｮ Ｑｭ ｏＡ＠ faziam fé nOI procl3so •. 
Sobre uma mramla. 50bre a reliquia de uma vin
ｉＺ｡ｾ｡Ｌ＠ IOLre o ｲ･ｾｩ､ｵｯ＠ de um odio, lobre O Cll
pneho penerso do primeiro qUI pas.asle, lenu. 
tava-Ie ｾｭ＠ patibulo e ｡ｴｾｮ｡ＭｓＸ＠ uma fogueira . 
. ｾｵ｡ｓｬ＠ .e.mpre, oa ｰｲｯ｣･ｳｾｯ ｬ＠ tinham ullla base 

ndicula, mlseravel mesmo. 

Em 1591, ｦｯｾｭ＠ queimados pelo ｩｮｾｵｩｳｩ､ｯｲ＠ d. 
Braga, uma gent.tl dama de nome Violante Me •• 
､ｾ＠ IIIU marido Franciaco Borge., porque um fi. 
lhinho. de ambos fôra villto a brincar COm cU ma. 
bezemnha de. marfim que tinha as ｰｴｲｬｬｾ＠ que
!tradas e 08 chifres eapon teadOh , 

-e 

Em ＱＶＰｾ＠ foi gllrroteadt' • queil'ludo n'um "
de fé, em Lisboa, Utn pobre judeu, de nOme ｾｾＧ＠
teyi!:o N ｵｮ･ｾ＠ pelo crime de ler man jado fl\rrar Ｇｾ［＠
!Ieda um chal'ao castorlllho. 

Continua K';,cbn8 
-§-

EuyiAram-nol ｣ｮｲｬｯｯｾ＠ de Bôu Festas I Feliz 
entl'ada de IInnO, os Surs: 

Director e demais fllllcionario. do The8onro 
ESbdoal; Club-14 de Jlllho; Café Poplll 
F . C E ar ranCl8CO ｡ｭｰ ｾ Ｑ＠ e ｸｾ｡Ｎ＠ familiaj Orlanrle 
Gonçal Vai ; A nt<JD1O Joa'lUl m de Azevedo e Eun 
fsmiliajAdolpho ｍ･ｉＱＰ［ｄＰｲｲＮｩｬｬｧｯｾ＠ Garcia e Exn, · 
familia; Comtantino Sei ya; Tell t. ｛ｾｲ｡ｵ｣ｩｬ｣ｯ＠ Ma' 
riano da Paz; OlCAr G.Llllii!O e Exma. fallJililt, 
Arlhur GevBerd; R'Jdolpho Gomes e EXlUa. fa. 
milia. Agradece,:am as ｦ･ｬｩ ｣ ｩｴＮＱ ･ｾ＠ da Redaeçã' ,: 
08 SrnB.-Superllltenrlente e dem .. i$ ｦｬｬｮｾｩｯｴｬｾｬＧｩｯＮ＠
do municipio da Capital; Augusto Rangel Alvitn 
e Vice Consul da Republica Porluglleza. 

A todos, a RaJlI.cção, penh lratl '\ agra·leco de
aej ando muitas felicidadu no decorrer deIte nu,,, 
anno que trilhamo •. 

A Rfldacção 
ｾ ｾ＠

PERGUNTA DE FUNDO VALOR 

O § 7' do art. 72 da Constiuit;ãf) Fedet·aI. con
tinua em vigor n'eote E-tado, ou foi derrogall_, 
para que o procurador Geral du ｅｾｴ｡､ｯ＠ ｰＧｬ､･ｾＸ･＠

deiXflr o exerc/cio n'este e acompanhar ｡ｴｾ＠ Por. 
to Alegre. o ｢ｩ ｾ ｰｯ＠ d'eiOta ､ｩｯ｣･ｾ･ Ｎ ｮ｡＠ mais ･ｸｰＬＮ･ｾﾭ
.a alliança com a igreja, da qual O aIludido § 7' 
,eda s:!melhante alliança I 

ａｰｮｾｴｯ＠ que aim, pelo que eEtá escripto na 
C01l8titllição ! 

Aposto que nJo, pelo que presenciamoa ! 

. -§
MAIS UMA VEZ I 

Hermaphrodita 

A" futum ｢ｩ ｾ ｰｯ＠ Topp. de braço dado com a 
ｄｯｮｾ＠ ｃｯｮｦｩｾｳｩＡｯＬ＠ mais uma YeZ foi-lhe negada em. 
trada em urna casa, na rua Saldanha Marinho. 

Braviasimol 
Esta é a 5' ou 6· vez, que" 8nra. Dona Con

ｦｩＸｩｬｾＰ＠ é repudiada, ｮｾｧ｡ｒ､ｯＭｂ･Ｍｬｨ･＠ a Viliita traço
eira que intentava! 

Muito beml 
-§-

'l'ELEGRAMMA DE ROMA PARA O CLARI0 

Roma 2-Janeiro 918 
. Pio Pap:lo, querendo recompensar OI relena

tusimos se rviço. prestados" Santa S' e ao ele,. 
alleml0 n'esse Estado Im nome de Deu. lIoaela 
c?nde effectiyo d'uta 'Sé com as honru d • .Arce
ｾｬｓｰｏ＠ o nosso muito amaâol e intrallllla-inl catu
hco Santo Thiaro, podendo andar n.tido 
yestes aacerdotaee. p, I. O. 
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• 8UBORNADORESI 
Os hypocritas nOI aeeusão d. pertubadom da 

moralidade e da f6 .uando ｴｾ･ｭｯｬ＠ a publilO U 

bandalheiras que 110 praticlo em nOme da igreja c 
fole DeulI. 

Mal! nunca uma 86 Tel lacrific'mOI a .erda. 
de pal'a fazer valer 011 noSilOII arcumento8 de an
tecleric&eil, ao passo que OI clericael sacrificam 
tud; que#. h one!!to e serio para conlleeuirom OI 

leus ｴ･ｮ･｢ｲｯｾｯｳ＠ finl. 
AcaLamos de d.scobrir mail uma patifaria da 

gente da igreja que vem dar a medida (se já nlo a 
tivelsem dado .em milhares e 'milhares d. ou
ｴｲ｡ｾ＠ que todo mundo conhece) do que são capa
zei para veucerem no terreno da desl.aldade, da 
iuá fá e até do suborno das innocented criançu. 

Sabe o publico porque ,lo tantlls criança.e A. 

tal doutrina, q ue ｾ＠ uma dali arm as do negro fa.
n,tillDo? 

ｎｾ＠ vamos dizer-lhe e com ais ｰｲｯｶ｡ｾ＠ na mllo, 
OQmo procedemo!! sempre que accusaruos. 

ａｾ＠ beatas .... ｾ｡＠ raça çle ilerpentes ainda de ｰｾﾭ
ior eepecie tio que a do p!lraiso, para altrahirem 
115 ｣ｲｩ｡ｮ Ｌ ｬｾ＠ prornettem-lhel bonol'.t\s e outrOIl brin· 
qlleJOS e ｦｾｺ･ Ｚ ｬｩ＠ da igreja um bazar dando as po
brezinhas ｾ･｣ｬｬｬｺｩ､ｾｳ＠ uns quadr:l.dinhos de paptl 
ｾ｡ｬＧｴ￣ｯ＠ com o nC\I'ue de uma beata qualquer que 
não leul vergonha nem ｲ･ｲｮｯｲＸＰｾ＠ de subornar a 
('(Im1cieul'ia daquelles ｾｵ･＠ ｊ ･ｾｵｳ＠ Christo ch>tma
YU I!. Mi p)r amor e nJo para abusar da. 8ua in
J1C'ccn('ia. 
E:li'E's qua Il'ad IS do p:lpel dito direito .. um brin

quet/o no Cilu de certo (CHUpO. 
Temos:em fi')!lSO p ,)rl(/r dois carLões ､･ｾｳ･ｳＬ＠ um 

ｦｬｾＸｩｧｬｬ｡､ｯ＠ -8. S, ·- e o (jutro ｡ ｾｳｩｧｮ｡､＠ J- -A. -
A, al s;gllatllrl<s est:i:o por exlen,u; nos ｾ･ｲｙｩｌｏｯｳ＠
I Ó das iui ciael paI a não de.rDacara!' dnas LOãcs 
de C,lmi lia que desclllcarllinhào ｯ ｾ＠ filhos e fdhal 
ｴｬｯｾ＠ Nltl\18. d"nd, porUlntl um pessitllo eX6tllplu 
ｾｴＬｳ＠ Ill'llpri( S filhos e ｦｩｬｨ｡ｾＮ＠

｟ ｾｾ＠ dig;L o p 'lulico que aiuda nito eotá .nVflne
na.l,) pcla Illuklida ｨｹｰｯ･ｲｩｾｩ｡＠ lIe ieeo não é uma 
p:1 ti ra tia. 

E . 110 como ･ ＬＬ ｾ･＠ tod.)s Oil meio! de que se eer· 
"em ｯｾ＠ ｰＧｬｴＡｲｾｳＬ＠ os frade., 03 carolllS e as beata. 
p'lr>4 fanuti.'arClll o povo! 

Ate o ｾｬｬ｢ｴｬｲｮｯ＠ I 
S;i'l rnpues ､ｾ＠ tlhl,rI X 

ｾｾｾＦＮＮｾＳＩｾＧｓｽ＠ ｾＬ＠ ｾＦＺＦｚｾｾｾｾＸﾮ＠

ｾ＠ PARA ｅｓｃｉＮａｒｅｃｉｍｬｩｾｎｔｏ＠ DO POVO 
ｾ＠ () ｾ＠ 7· do an. 72 da ｃＨＩｮｳｬｩｴｵｪＬｾｯ＠ Brasileira 
ｾ＠ que nos ｲ･ｒＧｾＬ＠ Ｌｬｩｾ＠ o ｾ･ｧｵｩｮｬ･ＺＭｎ｣ｮ｢ｵｭ＠ cul· 

i 
lo ｾｵ＠ igr,ja gozará de sub.enção ｯｦｦｩ｣ｩ｡ｬＬｮｾｭ＠
ter:; ｲ･ｬ｡Ｌ･ｾ＠ ､ｾ＠ ctepeo::detlC'ia, ou alliança, 
Com o gll\'ernU da'União oli o doa ｾＧｩｬｬ､ｯ＠ •. , '-

" 
ｬＧｩｉｈｈｈｾ＠ .. ｂ｡ＳＸｾｗｎＧＳＢ［ｾＧ＠ Nt:i 

\ 

DEMOCRATA cCLUB. 
Nlo reata a lDeDor duvida que elte lylDpathico 

club te .. a lua frente uma directoria incaua.el 
que. labuta le!D. deafaleciaentOI para que lelll al
IOcladol le di Y1rtam e iOlelll. 

A feata lenda a dfeito nll YClperas de Natal 
e. leuI ｡｡ｾｏ･ＬＧ＠ a. pro .. cabal dOI eaforçOI da i.
cansanl dlrectona, a cuja frente Pedro Ge.aer. 
' . COIIIO o u:elllplo .i.o do trabalho e da co.peten
ela para o cargo ｾｵ･＠ occupa . 

Â. festa loi dedicada as ｣ｲｩ｡ｮｾ｡ｳ＠ e por isso mes
mo, te"e essa nota alegre que 16 a petiaada é ca
pu de fuer, quer com o seu "olear constaate ou 
mesmo ｾｯｮ｡＠ os aeUi sorrisos e ditol:innocentes que 
caractenum a usa criançada alegre e feliz. j 

As noye horas da noutc,principiou a festa o.de-
d · , cen o o Il!iu1nte : 

PROGRAmMA 
DAS l'gSTAS DO .NATAL. DEDICADA 

AS CRIANÇAS A REALISAR.SE NO 
.DEMOCRATA CLUB. NO DIA 

24 DE DEZEMBRO DE 1912 

l' Canto do .Natat.-2· Confereacia humoril
ｴｩ｣ｯＭｾ｣ｩ･ｲｴｩｾ｣｡＠ ｾｯ｢ｲ･＠ .0 Olho. por 777-3' A 
poeala .MelO Dia. pela menina Julieta Gou"êa-
4 ' A poesia monologo .Mentira_ Emcrita e Semi
ramis Silva-5' A poesia -Borboleta. Silla Sil .. -
6' A poesia .Jl;smola. haura Gou"êa-7' A poe
sia -Ao dobrar dos Sinos> Laudelina Coelho- 8' 
ｾ＠ poesia -No Jardim. Aurora .Araujo-9· A poe
ila .Natal> Olga Stuarl-10' A poesia .Ao. inlan. 
cia. 8emirami, 8111'3. 

APO'j'HEOZES 
Pelas Senhorit ... : Noemi G., Maria Onopa, Mi. 

mou Merellese e Ad lia Lau!ldes. 

Este programma foi magistralmente executado; 
As meninas cantaram" recitaram muito bem. 
A conferencia humoristico scicntifica foi feita 

por Horacio Pire,. 
S6 o nome do conhecido litterato conterraneo, 

4 o sufficienle para que todos façam o juiso a res
peito; foi uma conferencia excellente, e que deu a 
fe sl a o tom litterario. 

O Sr. Horacio , deve publicar a sua conferencia; 
pois . eUa ｣ｯｮｴｾｭ＠ alem de um bumorismo fino, alo 
ruma cousa tambem de sciencia e muito princi
palmente' uwa conferencia. pleua de lnuitiasimas 
verdades. 

A apotheose, foi o que houve de sublime. l'ra 
o preleplo, representado por quadros vivol; e aI' 
o .menino Jesus. tambem o 'ra. Aquel1e pequeni
no • baquear as perninhal núas dentro da ｭ｡ｮｧＧｾﾭ
doura, én. a ｰ｡ｾｩｮ｡＠ vi.a e animada da Escriptura. 

Foi uma idéia genial e artistica. 
Ap6z a Ilpolhcose, danlou-se até as tres e tante 

da madrugada. 
Cabe-nos felicitar ao Club pelo brilhanti.mo da 

f<lta e llgradecer OI obsequios innumerol com 
que tratou ao rcpreoentante deste .Orgalll' que 
yeio ca pti vo pelai amabilidades a eHe attribuidas 

A noticia acima deixou de ler p.blicada DO n. 
antuior, por ｉｉｾｏ＠ lIanr upaço. Por ･ ｾｳ･＠ m"tivo 
pediwus no. desculpar a Di&,na Dirtctoria. 
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C:\RTAS DO Rm 
IV 

Uma nova «'r rda dl'dicacla . a Sauto 
Ig-nacio de LOJola. - QIII'01 fCl I ou quem 

" ra o mO BHro .-UlIl padre lurbulenlo ' a ｣ｾｵｳ｡＠ d' um ba te·bocca no Senado 
Fedtral.-O pap a nomeia novOS bIspos 
e promette e m brl' ve ｉｬ ｯＺｮｾ｡ｲ＠ oulr05. 

Dittm OI jorn &es, que o mundo calhoJico ter' 
urefemeate "ma o o .. a igreja.. _ 

Ora, nada di l to IDe desperta n a a atteoçao, se 
"lo f os 11' ella dedicadil a u.m homem que, dura0: 
ｴｾ＠ sua vida,.6 ｬ･ｾｯｵ＠ calamIdades a pobre b uma 
"idade e qu e aiod a hojl' em pltna auro ra do se· 
culo XX, l offrem gregol e troJaaol as . uas dou
trioa. pesteleociaes. 

Esse homem que viyeu ahi pelo fim do ｾ･｣ｵｬｯ＠
XV até meiados dd X VI, chamou·se Ig?aclo de 
l.orolai e ｴｾｶ･＠ como ｾ｡､ｲ￣ｯ＠ da ｾｵ｡Ｎｧｬｯｮ｡Ｌ＠ obn· 
gar a todo. os _eres vl< entes, a abdIcar , em ab.o· 
uto o dlrrilo de racioc i:lar. 
ａｾ＠ im diz elle :lOS . eu. cExerciciol.:- c Se a 

Egreja e.tatue que o que parece branco , preto, 
o je "ita deve logo dizer que é preto . . (I !) li 

IgnaclO de Loyola, (que caoooisantn ｳ｡ｮｴｾＩＬ＠
foi como todos saoem, o fundador da companbla. 
(\ 1' Je u. q"e ｴ｡ｯｴｯｾ＠ mal e. deu e ainda dá á pobre 
lwmanidade . 

Em 15 de agosto de 1534,1'111' e mais .ete com
panh eiros reun iram·se na capella de Mootmart:e, 
" ahi organisaram as bases da ｣･ｬｾ ｢ｲ ･＠ comp,,;ohla, 
dicidindo entre si, que.e prostanam aos pu do 
papa, 'para que aprovei tasse, .como melhor lhe 
approuvesse, o esforço li a dedlca,lo dos recem
￭ｉ ｈ｡ｭ･ｬＱｴ｡､ｯｳｾＮ＠

. Adoptaram desde logo o seguinte:-.. ct· a ob t 
diencia absohlta ao papa .em demora, sem se per· 
mittire .. a liberdade d'uma unica ｲ･ｦｬ･ｸｾｯＬ＠ em
bora respe itosa na formai 2' eleger um ｾ･ｲ｡ｬ＠ Ti. 
talicio perante cuja opinião e vontade fossem eli. 
minadas as dos filhos da Companbia, de tal forma 
que elles f6ssem a bem dizer o corpo e o reeral il 
almai elles a pauividade da materia, o reeraI a 
actividade do ･ｳｰｩｮｴｯｾＮ＠

Porque, pensava elle ao organizar o art. I' 
.Submetter as ordens superiores ao raciocinio in
dividul ｾ＠ crer na ponibilidade da duobedieucia, 
é já de facto ､･ｬｯ｢･､･｣･ｲｾＮ＠

Foi, portaato , dado como .,irtude magna ao J e, 
suita, a anuull ação da inteUigeDcia, da ｲ｡ｺｾｯＬ＠ da 
TOl1lade, do saber, perante o capricho do csupe· 
rior divioindo •• 

Diz ainda LOJola:-. A obediencia por n:cel
lencia,é aquelJa em ., irtu,\e da qu al jul reamos justo 
tudo que 1105 , prescriplo pelos nosso. superiore l . 

E' neceuano ser como um corpo morto, l em 
Toutade e sem stutimento, um nrdadeiro auto. 
mato . , (I) 

Se o meu superior me da alre ll ma ordem qu e me 
parece coutraria á . inha cottlciencia du o acre -
ditar mail n' eHe 40 que em mim. ' 

No caso de são poder decidir· me a isso deTO 
a baadonar o juizo e o unso proprio (11) e ｉ ｾ｢ｭ ･ ｴＮ＠
ｴｾｲ＠ tudo ao jlllga mento de u m, doi. 011 tru l upe . 
nores , e faz er o q lle elles determinarelu . (11) 

COllti t:ia 

----- - ........ 
OUE OTA130 0'[:;'1'0, P:' AQUlLtO' I 
ｾ＠

O Cunde S. Thial!'o, ､ｾ＠ u nta s é,. de .de Ｎｉ ｵｮ Ｂ ｾ＠
ou Jul à o do aDIt O fin tl o, nolneo u o ｢ｬｾ ｲ ｯ＠ ... 11 'ftllo ､ ｾ＠

dioc u e de Fh'riatlopolia , pa ra O loga r de ｾｉ｣｣ ｢ ｩＬＮ＠

po de Porto ａ ｉｾｧｲ･Ｌ＠ 0.0 Rio Gr<lnJc do Sul I 
Pelo seu jornal ｣ｬｾｮ｣｡ｬＬ＠ ､ｾＡｉＮｊ･＠ a'luelh. epncha , 

dl ｾ ･ ｭｰｲ･＠ o trat a mento de a r6:eblspo de P Ollo 
Alegre o bispo ｂｾ｣ｫＺ ＬﾷＮ ｲ＠ I 

t\os banqueto!s ｰｯｬｬｴ Ｇ｣ ｵｾＬ＠ sempre o conde da no, 
ticia do comparecimento do aI ccbispo de l'olto 
ａｉｾｧｲ･＠ I ' , 

O conde da SI- de S. ｔｨｬ Ｑ ｾｏＬ＠ ｾ｣ｯｭｰ｡ｯ ｢ ｯ ｬＱ＠ até 
Porto ａｬ･ｾｲ･Ｌ＠ no vapl' r,o ｡ｲ｣･｢ｩｾｰｵ＠ que celle . lIO. 

meára para aqu, 111' cargo! 
De li: o conde ｐｾＧｾｏｉｬ＠ ｴ ･ｬＬｧ ｲｾｭＬＢ｡＠ para o Hu 

jornal ｾｬ･ｲｩ｣｡ｬ＠ .0 Di .... , fantb .. , iando ｬ ｘ ｬ ｬ ｣ｵ､ｩ､ ｾ＠
rece pção 1 

A PIp oca , em seu ｮｵｯｬｾｲ ｯ＠ do dia 7 do pói na· 
do Oa 3 ' ｰ｡ｾｩｮ｡Ｌ･ｳ ｴ｡ｭ ｬＧＧＧ＠ as ｯＨＩｭｾ｡Ｌ･ｳ＠ ｦ･ｩｴ｡ｾ＠ pl']O 

D. J oão B"cker, administrador da Di oces e de 
Florldoopolis, do padre all e ll1ão 1'oPP p'lra Vi/ia. 
rio Geral e Provi .o r da dioc ese de F lor ianopoh1, 
e o ｣ｦｲ｡ ､･ ｾ＠ allemão Gruodhoft, pro-Vigario Ge· 
ral e pro.pro vi so r da lDesma diocese . 

Ambas essas nomeações ､｡ｴ｡､｡ｾ＠ de 30 de No· 
'!'tOlbro p . p. não teem assignaturas de bispo ou 
｡ｲ｣･｢ｩｾｰｯ＠ algum! . 

Agora f ejamos o que nos dIZ um tele( ram::Ja 
de Roma, datado de 2 de Dez embro fiado, e, por 
tanto muito posterior à data em que o conde da 
Saol<t Sé, havia nom eado e m o ome de Deus e Sua 
Saotidade o P a pa, o sr. ｂｾ｣ｫ｣ ｲ＠ para alC, bi spo! 

Eis o telegramma de R o ma pu blicado no ｪｯｲｮｾｬ＠
.0 Estado de S. Paulo" e .Jornal do Commeltio. 
do Rio. Howa. 2-(H)-

cO Papa Pio x , na reunião ｾ･ ｣ ｲ･ｴ｡＠ do ｃｯｾｾｩｳﾷ＠

torio, nomeou cardeal o Bispo de Euprem, moa· 
ien bor H ornig. 

.Foram lIomeados mais onze ｮｯ ｾ ＨＧｳ＠ bis po • • qua· 
tro dos quaes titulares. 

.0 Papa annunciou que brevemente ser l o 00· 

meados muitos outros bispos, dentre os quaes: 
mon8enbor João Becker, Bispo de Porto A leg rei 
Vieira, Arcebispo titular de Cirro e etc. etc. et.: . 

E alsim é tudo que parte da igrt'ja rom a nal 
Mentira I mentiral e ｾ･ｭｰｲ･＠ a mentiral] 
-Aquem dar credito? I 
Ao conde de Santa Sé, ou ao Papa? I . 
- Si até 2 de Deze mbro o Sllr. Beckar n ilo !t. 

nha sido removido pelo Papa, d'esta ､ｩｯ｣･ ｬ ｾ＠ para 
a de Porto Alegre , como' que o conde mUIto n 
teriormente(6 ou 7 mezes) nomeou·o arcebis po de 
Porto ａｉｾｲｲ･＿＠ 11 A h I Ahl Ah! Ahl Ahl 
ｖｾｪ｡ｭ＠ s6 como elle l , ｯｾ＠ jesuitu , j' n:i.o lle eu' 

tendem! 
Esta é que " a Terdadeira cB abebl 

A mio lIe&,ra. 

-t-
K, teTe em uona Redacçilo um ilIUltr. Sr. qIM 

n io nos fazer s cien te que : O frade da Triada'" 
declarou que d o faz bapt isado, aem O pa,a.'lltf 
ad ian ta do e que nlo e01l5ellte atr at;:\:ltado 
a qvelle q lle nl o fosae confessado . Di", tu.I,. • . 
"UI' o fra de da nlo eoauat. que ... faD · 
lenhor itae na capelliaba com flt .. .. 
bello. M bem I No prosimo aUIIl,r., -.ti ... , 

Ira , fradiallol I 
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