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P (' I - l' rs \ Ｌｾ＠ ｾＨＧｾｯ＠ Ｌ［ｵｾ＠ < crnando i\1achado n. 
O . Jaran , e. vendido tu(\os o., dias na 

AgcncJa de Revistas, a rua RepulJltca. 

ｓｅｾ｛ｰｲｭ＠ CY:\ICOS E IIYPOCRITA 
• Nilo deve :ser extranho li ,'. Ex:!. o Sr. Gevrr-

nad.or elo Estarlo ° que ｰｾ｣ ｲ ･ｶｲｯ＠ Irei !<o"erio na 
f(' Vlsta lran clsf:ana ." Yose ... dI' PNropoli;", ｨｩｾｴｲｲ＠
ri Indo él ua \'Higem a ·Taquarus>;u" por onde 
SI' ｣ｯｾ｣ｬｬＱ･＠ que aquelle frade é um tratante de 
pnm('lra ｦＧｾｰＨＬ｣ｬ･Ｎ＠
. Aqui vaeo pedacinho com que rematou o ar· 

t lgo o canalha l{o<>eno: . , ｾ＠

• O" amente por ellr- se vf' qu.in IIl'ce sario ｾ＠ o 
cnsino ela religj( () a ･ｾｴｰ＠ povo i<Ynorante do ｾ＠ r
t,io, e quão m_.tI ｡｜Ｇｩｺ｡Ｈｾｯ＠ anela o gO\'erno quando 
prohll><; o enSino relll1;lo o na' esco!:to;. 

-,\fllli, em S. Cath;lrIna ｡｢ｳｯｬｵｲｬ｡ｭ･ｮｴｾ＠ nada 
se iaz em lavor elas escolas nas colonias, nas 
ald"ias e nas maltas, Ｇｧ｡ｳｴ｡ｮＨｨＭｾ･＠ c perd('n'!o-sr 
lHJ cf'm, milhares de contos de rpis em benc!lc;us 
dt' grupos escolares que vlsi"t'lmente n.io tcm 
outrn fim srn{io slIblrahir as cre,lnça' aos t:l,l' 
belecimentos rr!i!:(losos de eclllcoc:ã,) . 

• .\ maior desgraç<l p;m\ o Brasil "ão as esco-
1;('; e professor!" ｾｦＧｭ＠ crcn(':I quc em lagar d f' ás 
crcanças ensinarem o amor ü Helig,,'iO e ú ｅ［ｾｲ･Ｍ
1'1 Im[wrlem ·lhes as praticas rpligio as, inflltran' 
do-lhes no espirito (' no ｣ｯｲ｡ｾＧｩｩｯ＠ o v('!\C'po da 
Impiedade, da iml1loralidaclf' (I) d() odlO contra a 
santa rpligi ,io e .·eus ministros>. 

Ahi fica, como I)('m diz o escnpto quI' trmos 
a "Ista. rlarívl!lenle I' irrefutaveI a "prova de 
gnttldilo" que a corj'l franCiSCana off('rece ao 
Exm. ' r. corOllf'1 Vldal Ramo, gOW'I'IMdor do 
E"tado. e que cumulou I) nwsmo frei Hogerio de 
toda ;\s gentllesas e todas as ＨＧｯｮｾｩ､･ ｲ｡＼［ ･ｳ＠ das 
ljuaes u frade relapsO n:lo (, digno. 

Deante do quI' escrr\'f'O es e frade nnalha o 
"Oarão> sente·óoe orgulhoso, porque por mms de 
lima vez tem dito "qu todo o intento rios des
briaclos Loyolas t' penetrar nas escolas publicas 
para administrarpnI. a religi:io ,lwrversa, de..;lnw 
dora de toda a probidade, pernl('I!,sa a. ｾｯ｣ｬ･､｡､･＠
I' altamente il1lmoral, como bem se eVIc!rnclil pr: 
los ensmanlentos da carttlha do ｾｬ｡ｮｮ￡＠ do frei 
Johanl1l11g, esta obra t:io utll, tão re\'erencwua c 

l<io cultivada pelos cynicos amigos desse clero 
111 lIgno que attenta contra o tuturo da Patrt2l, 
da familia I' ria Humanidade. 

Eis ahl o fim a quc se rlirigem eSses refinados 
1ndrüe aposlolos do Vaticano. 

Querem a todo o transe o en ino religIOSO nélS 
･ｳ｣ＨＩｬ｡ｾ＠ e como não o podem consf'guir, levan' 
tam a grita contra os grupos escolares, contra os 
no sos homens, contra as nossas feis e contra a 
no. · ... a Patna. 

'I artu[o ... , Immoraes e infames I 
O 13m: ' 1, n:io precisa ter nas s\lns e. colas o 

･ｮｾｩｮｯ＠ religioso e ainda maiS, mlOitraclo flOr ban
dido de sotaina. 

Os ｰｲｯｦ･ｾｳｯｲ･ｾＮ＠ os alumno') s:io chrislãos como 
(> q.ua:1 tocla a totalidade dos Bra. Miros; o qiw 
o Brasil não quer c: quI' penetre nas sua ",,
col'h. rssa raça malclita de je:uitas que, com n 
r u(ifi.'o ('n\ uma (h., mãos c a «Monita !::'ecreta» 
do ,ISllu' '_'11 'na io ri Ｇｾｯｹ＠ ｾ｡＠ ("n (ulra '1 ·'nl' 
a immon\I,( adc (! a corrup(:iin a(lS seus hlhÓs. 

./ü tlisscmo,", que o enslIlo ｲ･ｬ￭ｧｩｯｾｯ＠ competf' a 
m:ie dI' lamili:I, nüo a m;le dI' f.!milia quP vive 
na ["frja e no', confesslonarios. mas, a ma(' de 
familia digll<\, cuja Egreja é o lar rlume:.tico c ｱｵｾ＠
sahr incullr no coração dos iilho<; o ,llllor da 
\ 'I'nl,l'lf', a caridade sem Illtert'ss(', a fé ｾ･ｭ＠ a 
::illpr'r. ti<;flo e que niio SI' dpixn Ic\'ar IH:lo-; crn"e
lhos itnmoraf's do frade canalha como "fIe (r () 
J{ogerio, o Joh<lnning e outros perteDcc'nt,. a or-
dem. . 

A 'educação, segundo (hz S. ｾｨｬｬ＠ "tf'm 101' ItOl 

faser ･ｬｾｬｲｩｬｲ＠ em jog;o todos os podere" I Ir IIt(" 
do :er humano, afim de fazrr cllt'gar lo m ::< Ito 
grau de l' ... r!eiçüo que c mpete ,I . ua nal,lrC";\ . 

Ora, o cl"ro catholi o romano tem "ptldiío 
par:'\ tal? 

Podc-se cnnfiar na moral <10 ensino mll1lstrado 
pur es"t·: <ll'suriado, que rire! os nu:sos ante
ｰ｡ｳＢ｡｣Ａｯｾ＠ vt'm nrrU1l1.111c!o a familia e;\ t'stol p,)bre 
Patri.\.com oen .. ino de uma religi:1O ｦＬＬＺｾ｡Ｌ＠ Ilypo
crita e pCr\'crtida ｾ＠

1 ';10 ｾ･ｲ［ｬｯ＠ porventura culpado' os go"crno 
qu , ti pewr de pos!'uirmo· uma ollstltukão li
h ' ral e puramente r .. publicana, consentt'm am
da que ella ｾｷｪ｡＠ de ·re peitada e y iolada ]lor esses 
abutres Ilegro? . 

Si os gnv('Tllos, inclusive o que tem tl<10 o 
nosso ｅｾｴ｡｣ｬｯＬ＠ por meio de SU;1. aullloncliides 
mandao;srlll rr:;ponsabilisar os padre, (' Irad("s 
Ｈ［Ｇｾｴｲ｡ｮｧ･ｩｲｯ＠ que pelo inter 'or do mesmo ｅｾ ｴ｡＼ｬｯ＠

!las chamadas "\Ii"scies-. a ｾｯｭｨｲ｡＠ fll' uma re 
ligião f.lbu c perversa incutem no animo dos nos-

..... ｟ＭＭ ］］］ ］ ｾ＠
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ＡＬ［ＬｾＧ＠ Ｇｾ［［Ｎ［ｾｾｪ［［Ｂ＠ ［ｾｾｾ＠ ｾ＠ .(;;,;:: ＧｾｾｾＺｾＧＬ［［ｬ､ｾＺｩＬ［ｾＧＺＧｾ［＠ ｾＺｩｾＧｾＢＧＢ＠ 'ii: ｾｾｲｲＺＧ＠ ｾＧｉｾＧ＠ Ｇｊ［ｾＧｲｾ＠ 'u este que contem ｴｾ･ｳ＠ «Mo-
Ilesn'-lwltn ｡ｾ＠ leI'. c()mo acontecI' ｣ｯｾ＠ a do ca- me _ e en -inamentos e clara e. pl!caçoe , que 
S;lmento civil, niio tenamo o en elO dI' ler o -e propÕI' ddr o confes or), que vemos ｡ｾｯｲ｡＠
,:ue e . .:re\·l'U o Irt'1 HlIgpno, nem tampouco ob na quaresma velh<ls matrona c avó, arrasta
"er"ar ｬＺｏｮｴｲｩｴ｡｣ｬｯｾ＠ os factos de Taquarus"'''' rrm incautas ｣Ｑｯｮｺｲｬｬ｡ｾＬ＠ ftlha ' e netas, _ para _ a 
" nutro- (Iue alem <I,. ｶｦＧｲｾｯｮｨｯｳｯ＠ e desh ma· Igreja, ostensivamente, conduzinuo na mao o ｴｾｯ＠
no. hem illtestam a tndiffereul,;a e me mo a ... - conhecido Ｍｾｉ｡ｮｮ￡Ｎ＠ de capa preta e folha plll' 
IIp,cenci,1 do..; ml"'I11O$ gO\'t'rnos que fecham O' tadas por fóra de encarnado. 
0110. e t'n-urdecem <It>ante da uattn,\ ou habito, As c;égas matronas a sim procedendo,le\:ada 
(·on'IJrrar. do os parires e frades iguae a Deus pelo fan.llIsmo inoculado p<:IOS "frade e lusUI
t' "te, iot'lhan(lo-. e deante d'e les pam adoral,(\,., ta, all emiies- , niio poelem "Iulzar com e sa re-

E prt'cl 'o que n.io haja <l menor conde>,cen- pre,alm feIta ao Ｍｃｬ｡ｲ［ｩｯｾＮ＠ que cita ｡ｾ＠ paginas 
.Ielle., P' ｲｾＱ＠ .:om e " 1' ｣ｬ ｾ ｲｯ＠ corruptor, porque ｩｬｬｬｭｯｲＮＡＨＧｾ＠ t' Indf'ct'ntl's d e:,se .lIlanna-, '? que 
I'!le r '1 1'111 D .U'. niio tem patna nf'm lamlll<l. dI' ､･Ｂ｡ｩｲｮｾＨｬ＠ accilrrda pala LlS Innocl'ntes , Itlcau-

:f'U lh'lI' (> o (brh"lr,\ ua p<1trI.l o \'at cano t.I< f' c;Jst!,. ｲＬ･ｴｴ｡ｾ＠ r ｦｩｬｨ｡ｾＬ＠ a e:-.hiblção, embora 
(' ., u.' i .nlllld " r .. ｬＡｾＬ［ｩｯ＠ que ell/" can:tlhamentp ｴｯｲｾＧＧＧＧＧ＼ｉＬ＠ desse InJt'rente e Illlmoral • ｾｬ｡ｮｮ￡＠ •. 
ti tllr I e 1':,plor.1 1'111 benehcLO do m<,smo \'a- QUI' as velh, :; I1ldlrondS' p avos o r.·hluam os. 
t • • n.·. ｬｬＧｮｾｬ｜Ｇ｡ｭｴＧｬｬｴ･＠ ('m publIco <'5:5e livro de 'capa pre-

r{" .1 mal,lIta! t,1 r ｦ ｜ｬｬｨ｡ｾＬ＠ plllt"das tlt' >ncarna elo.. deixamos 
.-111.''' poi de IIt\',io <.lOS goyernos que con- U" ｧｯｾｴｯ＠ d'clla", mas, obngar lalvrz, as pur<l.s e 

desccndem com ･ＮＬＧ･ｾ＠ immlgrados do Vaticano ｌ｜ｳｴＬ｜ｾ＠ ､ｯｮｺＨＧｉｉＺｴｾ＠ .:t l,io (<,lO proct'drr em publiCO. 
o prucedimPllto 00 tratanle frei Rog/"rio fJllt'. h,,\'ernos ,Ie comuillt'r CS. a ﾷｲ･ｰｲ･ｾ｡Ｌｩ｡Ｎ［＠ que é 
rf'ceb ndo o car nho do nO_50 povo e cumulado u'na 'ltfronta a sociedade e ao lar domeslLço, pela 
dI' I! r,'de a, flor ' . Excla. o ｾ ｮｲＮ＠ Govern arlo r qual dI feoemos, 
rio E t d'1. retnbulO a tudo i o com um COIlCI', " amos tomar o!' no mes das pe soas que an0 
caracten.tlco ela "ra tidão do devassos francl-- <I am COIll o 1.01 1l\'f1nho para publIcal.os, porque 
｣｡ｮｯｾ＠ e desbnada Loyol<l. só ｡ｾｳｬｭ＠ ficare mos t!.Lbendo quem o conduz por 

DE REALEJO A'S COSTAS 
Quae estraogelros que aqui desembarcam, de 

realejo lfs costas e o macaco preso a corrente, 
a sim os imitta o -Doutor> Mino Bellar, «diplo. 
mado lá pelo lLajabJ». 

Dizem que depressou a «saia preta> e disfar
.;ou-se em paisaoo, para abraçar esta oova e ren 
dosa profissão visto como os seus collegas .fra. 
des allemães> (com que vi .. e Da melbor barro 0-

o,a) Dão lbe querem DO «balcão religio.o>. oem 
mesmo como sacbrista, para ajudar uma «miss •• 
oha. ... d'aquellas que DÓS sabemos I 

E por isso o vemos assim de cartoli"ba e cro
azet, com o competeote leocioho dt séda de co
'es, com as poota por fóra do bolso e a macbioa 
cioemat.ograpbica ás costas, a viajar peJas cida
des maIs proxima desta capital, Itajahy e La-

uDa. exbibindo em publico as projecções «cha
I<tra de bicos> ao Goveroo e as já fedoreotas 
cooferencias ob o me mo assumpto. 

Ora para o que bavia de dar o Dr. padre D. 
Juanl! 

Em 'gadanbato la vida. com o pandeiro Da 
Rlão a maoeiJa de 3alva, recebendo a esportula 
que o populacbo atira deotro d,) pandeiro. 

Quem tal diria que havia de descer. .• descer 
!aoto até charlatão de feimll 

O leccinho de lIéde 
ＭｾＭ

PARA ｾＱｏｅｒＮ＠ O MA ｾ［Ｌ＠ PARA A ｆｒｅｾｔｅ＠
E lá e C[lpto no linal da pagina 120 do inde
fite Ｇｾｉ｡ｮｮ￡Ｎ＠ o sf'guinte: 

"Fiz acçõe de honesta I só ou com 
outras pe oas «tantas. vezes; (diga i 
era Com parenl ,ou pessoa do mesmo 
ou dI! outro ex o) 

• ｾ＠ não sabe exprimir bem neste pon
to. el,/P.() <lO conle !'or QUE TE .. \Uxr. 
1.1.\ IC ' .• 

innoc/"ncia e quem o I!lZ por arrronla do que tem 
dito o " lar<io •. 

-Dente por dente olho por olho> 
A Luz 

_.§-
J lCONCIENTES E IMBECIS 

ão ou não inconscie ntes e imbecis, a clerica
nalha de "carolas- de Florianopoli I quando ros
na pela 'Pipoc<l. citando o art. 185 do codigo 
Penal querendo impedir o livre pensamento e 
a critica que é garantida pela vIgente ConstI
tuição Federal. 

O art. citaria dI) Codigo Penal já caduco só 
pode er applicaJo ao sandf'U que pelas sandl' 
ce escripta I quer derrogar a liberdade garanlL-
da pe la Constituição. . 

Qualificar de objeclo de seu culto a .b<ltllla 
do.jesUlla-o no -burel do frade-como «s)'mbolos> 
da eita romana, é ser tr s vez e . SANDEU I 

Es e de 'cendente do « anta Burro., no seu 
rinchar só entendido, pelos seu cégo sectarios 
para enganai-os com sua hyprocresia, cita no 
seu «rinchar>, como ex mplo de respeito aos 
symbolos d'elles, a (<<batina e o burel.,) a Ca
pital Federal e outras Capltae onde n<ioé permet. 
tido ahir ma carados de .frade e jcsuitas> ne
nhum cidadão. 

Pois fique es e sandeu sabendo que foi na 
Capital Federal que ell citou C0l110 adeantada 
que ahiu uma cfltica à mais alta das suas <luto
ridade eccle ia ticas re idente na Capital Fede
rala r. Cardeal Arco Verde. 

. Apresentaram um Carro com um grande arco, 
plnté:ldo de verde, debaixo do qual via-se a figu
ra do r. Arco-Verde com as ve tes de cardeal, 
tendo em ua frente, dU<ls ou tres «freiras>. 

(Oh que profanação I As virtuosas devorciadas 
esposas de Chri to 11), dansando o «Tango> 

Agora morde-t<, rle raiva meu buy-dog. E' as
!>im ',UI' f ｴｉﾷＬＬﾷ ｾ ･＠ a \ rrr];,dc. 
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. OS MASCARADOS 

Um Jornal que se publica nesta capital uma 
vez por semana e que é lido por pouco mais de 
15 pessoas esconjurou os mascarados vestidos de 
ｰ｡ ｾ ｲ ･ ｾ＠ e frades que and arão com satis fa ção da 
ｭ｡ ｨ＾ ｲｬ ｾ＠ ､ｾ＠ povo nas ruas da cidad e. 

O dito Jornal não sabemos se por tolice ou 
por outra cousa ｡ｳｾｩ ｭＬ＠ en tende que os padres e 
frades não pouem ser c rit icacl08. 

P o rq ue? O que é um padre ou um frad e se
ｄ ｾｏ＠ um homem como out ro q ualque r, .6 com a 
dlfferença de se r um ente inu tll a soc iedade e 
prejud ic ial a h u:nanidad.:? 

Critieava:se (I ｩｏｬｰ Ｌｾ ｲ ｡､ｯ ｲＬ＠ critica·se o presidente 
､ｾ＠ Repubhca " ｾｮｴｬ｣｡Ｍｳ･＠ o, ministr()';. Porque 
nao se pode cntlcar os ｰ｡｣ｬｲ･ｾ＠ os frades, ｯｾ＠ bi.-
1'0$ o, arcebispos , os conegos, os munsenhores, 
os cardeaes e até o proprio papa? 

Se criticar os padres e ｦｲＮｾ､･ｳ＠ é enxovalbar a 
religião, então criticar ｯ ｾ＠ mInistros da Republi
ca é tambem enxovalhar a R"publica, 

E ent retanto nenhum homem de boa fé ｰ･ｮｾ｡＠
｡ｾｳｬｭＮ＠ Desengane- e o jornal que ｾ＠ lido por pou· 
co mais de 15 pessoas, os paures e os frades 
ainda mais peccadores do que os outros homens, 
ｮｾｬｏ＠ tem privilegios e h3.o de apanhdr bordoada 
co mo os outros, 

)Ia c!'Ítica a frades e padres não ha insulto 
nem offensa a reltglão. e a policia cumpri0 o 
,t!U deve r deixando andarem livremente os rapa· 
zes que por causa de le rem vestido roupas de 
frade e pad re, ti veram de tomar um banho com 
creolin a e esfree-a rem·se a casca de coco para ti
rarem a morrinha q ue lhes tico u no corpo. 

O ta l j ornal deve publtcar os no mes dos vi cio

sos de to tlos os tem pos , dos qu e vi vem illici ta
me nte e fora da lei, ､ｯ ｾ＠ qu e e : tão ｩｮ ｣ ｵＢｯ ｾ＠ nos 
a rt iO'os do Codigo Penal e qu e passeam Iivre
m en"te pelas ruas da cidade, e dos SALTEA
DORES DA ｈｏｾｒａ＠ ALHEIAI ... Mas tome 
cuidado não lhe caia o chumbo por cima da cor
tiça, porque no capitulo dos ｳｾｬｴｩ｡､ｯｲ･ｳ＠ da honra 
alheia dos viciosos, do' libidino sos dos devassos 
e dos passadore. do conto do vigario temos pan
no para ｭ｡ｮｧ｡ｾ＠ ... 

Todos os anno. o tal jornal grita contra os 
mascarados vestidos de frades e padres, mas os 
ma.carados vlkl saindo sempre, 

Se a redacçrto do joroal não quer ver na rU,a 
salteadores da bonra alheia, ｶｩ｣ｩｯｾｯｳ＠ f6ra da lei, 
emfim sujeitos de 01"09 instinctos, arme-se com 
um trabuco, yá para a ｰｲ｡ｾ｡＠ e mate. um a um 
tOJOI OI qae apparecerem, mas depOiS não Ib& 
dê o desespero de ver os seus melbores sold_a. 
ｾｯｳ＠ todos mortos, ｰｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠ 08 que forao 
maia .. aeadores da bonra alheia 1. , 

Plcapao 

••• 
E' PASMOSO I ., . 

A .Follla. do c1ia 5 noticioll que fOI Intlma,do 
a recolUr-ae 11m ma carado que anuava vestido 
de padre.a rua 401 Andradas, ell! ｐｯｾｴｯ＠ Alegre 1 
E iMO foi feitel em desaggruo a locledade 11. • 

Eatl.o em Porto AleiTe a padralhada. ti pn VI
lipclal PocIe fuer todas as baadalbeuas e a 
,olicia raarcla-Ibe ai costas I 

Decididamente este nosso Brasil é um paiz po
dre 1 

Os frades e os padres estrangeiros ainda ｮｾｯ＠
teem feilo bastante. Devem armar-se de chicote 
e bater nos brasileiros na pra,.a publica amarra
dos em piloavlnhos! 

A policia está ahi para os ｰｲｯｴ ｾ ｧ･ｲ＠ e os aju
dar a ba ter mais I 

F elizmente no nosso Estado a pol icia está mai s 
adiantada e não desce ao p(l nto de ameaçar um 
cidadão com o xadrez por criticar a padra lh ada! 

J á é gostar de andar na lama e de ser escra
vo desses expatriados sem consc iencia e explo
radores I 

] A tr 

OS 5 ｒａｔａｓａｾａｓ＠ DE MIRIM 
Ig\lal ao te rcetto de .Ios ratos. vem um quio 

telto de ralasaoas de «Merim. fazendo dedaração 
em nome do povo d'aquelle mdttos e vomitando 
bilis asquerO\a contra o .Clarão>, c1as.íficaado 
os seus redactores pela esphera dos 5 ratazanas, 
tudo isso ｰｯｲｱｵｾ＠ nOs informaram que no e,pecla
culo do cChrisma. ali havido venderam bilhete, 
a 2,000 reis. 

P6Je ser que o nosso in formante errasse no pre
ço, porém o que é ,'erdade é, que foram vendidos 
os bilhetes, esquecendo-se os ratazanas de nos 
informarem si foram po r 2 000 rs. ou por menos. 

Pouco nos importa q ue os cinco ratazan.l, que 
se arvoraram a fala r em nome do po vo úo . Mi
rim> façam bom ou ma u conCe ito do -Clarão . e 
de scus I'cdactores , porque ta nto o j ora dl co mo 
os ditos redac tores es tão acostu mados a nã o 
ligarem nenh uma importancia aos igno ran tes e 
boçaes da bi l6 ta dos ó ratazanas, infelizes fa na
ti cos e escrav os dos frades es trangeiro, capazes 
portanto dos papeis mais abominaveis em troca 
de uma absolvição de peccados. 

Si \'evendo aqui na capital, em um meio mais 
ｩｬｬｵｾｴｲ｡､ｯ＠ encontramos ignorantes, es tupldos 
analphabetos e boçaes, ° que poderemos dIz er des 
5 ratasanas que vivem em contacto com os alll
maes du mattas de cMirim. ? 

Passa f6ra burros, não temos capim para vos 
alimentar e o milho est:l caro. 

PROVEITOSA ｏｆｆｅｬｾｔａ＠
Do Snr. Julio C. Nogueira recebemos um fO

lhete contendo uma bem elaborada conferencia so
bre a religi;lo que ｰｲｯｰ｡ｾ｡Ｌ＠ cuja conferencia (I 

mesmo sr. tencionava fazer verbalmente lentlo 
a isso impedido por um grupo de ignorantes das 
mattos de Camboriu. O folbeto a que referimos 
é dedicado aos calholicos pelos Cbristãos Evan
gelicol. e é digno de ser lido pelas verdades ali 
contidu, verdades que o clero não as di. por
que o ,'rejudicaria muito, . poia como ae sabe e9 

Evangelistas nlo tem ° Immoral confelsionario 
para embrutecer o povo e fasel-o miseravel. 

Gratos a offerta, desejamos que o Snr. Noguf'i
ra na sua propaganda, encontra ｧｾｮｴ･＠ de critetio 
e iatelligenle Que ° ouça com attençlo e provei
to e nunca typoll da bil6la dos ie-noraates dos 
maltos.te Camboriú que s6 estão satisfeitos quan
do juntos a um ｦ･ｾｊＺ･＠ de capim ､･ｾｨ｡ｮ､ｯ＠ lU 

coa tas de um rosa no . 

I 
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Abai.'to tra n crevemos a cil rta de um amigo 
]lO ... o que assltio o carn<I\'a l e Ul "Pelota'" e que 
ｵｾ･ｱｵｩｯ＠ 'amente no remettl'o os boletins (Iue 11 

ｳＨｬ｣ｵｾ､＼ｬ､･＠ Ｂｾｉｩｳ＠ -ionario' da !.Jufle" dest rihuio ･ ｾ ﾭ

tre o povo que aclamou e victonou a mesma so
ciedade. 

EiI-a: Pelota 25 de Fevereiro de 1914, 
Amigo. r. Chry'anto 

ｾ＠ 3ude. 
Tem e. ｴｾ＠ por fim agradecer-lhe o seu periodi

co de combate "O Clarão» que le\'e a gentileza 
de enviar-me. 

H,I\'endo aqui um grupo caroavale co enUtu' 
lado ﾷｾｉｩＭ ... lOnartos da ｾＱＰｲｴ･Ｇ＠ que n'e te caroil
\'al apresentou um pre tltO na rua debochando o 
bi 'po e os ｰ｡､ｲ･ｾ［＠ sendo acolhido com palmas e 
gargalhada , (tal era a critica) que fez um suc
cesso. 

Junto lhe envio folhetos destribuidos pelos 
frol'smO carnavalescos. 

Lembrei-me mandar ao amigo os folhetos, por
que el que deve go tar de -aber o que e pa Ｍ ｾ｡＠
cá por lóra a re peito da cau a que o amigo 
tanto defende, lutando como um hero)' pelo bem 
e lar da humanidade, 

em mai , um abraço ao camaradas das lu, 
cta - anteclericae e peço lembrar- e sempre do 
camarada, 

0·0 

BALCAO DO \'ATICA O 
Tudo e vende no balcflo divino: 
A Fé, a Crença, a antirlade em!im; 
Depende tudo de se ser bem lino ... 
Olhae, eu faço, por exemplo, assim: 

O· vinde ovelha do rebanho alado 
Bu car ingre o para o ｣ｾｯ＠ distante ... 
Para poderde , no momento dado 

ubir ás nuven em carreira ovan'te! 

Comprae ｩｮｧｲ･ｾ＠ o pr'aos salões divino , 
Aondea orche tra angelical eotôa, 
Eternamente, os mai - uaves hvmnos 
Que ao seIO doce do enhor echOa ' 

Poi , si rebelde ao aceno santo . , 
ao me trouxerde "nicoláus> em penca, 

A Vossa ｾｉｭ｡＠ "morrerá" de espanto, 
Pre a do mferno na fatal "encrenca 0 I 

E, obre a vos a geração vindoura, 
Cahlrá tremenda a maldição de Deus, 
Emquanto a Igreja, que é a vingadora, 
Ha de apontal-o como vis atheus I 

O' vinde, vinde eovelhada . mansa 
Des e rebanho que no dá calor! 
O' vinde, vinde que no ronca a pança 
Por vo o "arame- a su pirar de amo;.,. 
..... , .. ,., ... 

E assim oyobre do "Camello Gordo (1) 
Escoa faclI para nos a mão ... 
Proventos grato Que nos vem a rodo 
Por no< a Igreja-divlnal balcão I 

(1) PO\'o ueato e Ignorante. 

A BOA IMPRENSA 
A imprensa abençoa.la 
ｐ ｾｬｯ＠ bispo de ｐ ･ ｬ ｯ ｴ ｡ｾ＠

lm pinge ao rov o, coitada , 
\' erdades qu e são. .. ba totas. 
A _Pal avra» illu nJl nada 
Pelo bispo de Pelotas 
Andou mui atrapalhada 
Com o seu ALPHA elas .Notas_. 

Fez muito para salvar 
Da «encrenca. de . Francico 
D. Francisco de Pelotas. 

Mas correu e corre o risco 
De não poder descalçar 
Tão bonito par de botas 

MARCOLINO 
-§-

CIRCO eU RANJA» 
Com extraordinaria concurrencia, estreou sab

bado, 7 do corrente, no circo levantado a praça 
General -O orio-. o festejado artista catharinen
SI' Paulo Buek. cujos trabalhos assombrosos lhe 
\'alpranl estndentes salva de palma e as mais 
ju tas e ,Ielirantes ovações. 

A fama de que vem precedido o artista patri
CIO e tá plenamente justificada a vi ta do - tra
balhos por elle expostos ao publico, trabalhos eti!
ficeis e arriscado ' e Que merecem serem vistos 
por todos aquelles que sabem aquMatar o mento 
e o valor do artista quando elle é consciente do 
que faz. 

Incontestavelmenteo Sr. Paulo Buck e um ar
tista fIe primeira ordem e em todos os logarl's 
onde os seus trabalhos sejam executados, n;io 
Ihe - faltarão nem palma, nem applau o , nem 
bravos, por is o o "Clariio- unisono com os ca
tharinenses e o povo bate palmas e victoria o ar
tista patricio. 

Os outros artistas Que formam a companhia s;io 
esplendiclos e é por isso que o "Urania" hade ter 
empre enchente a cunha. 

ELLES ... 
I 

Ao "Clarão, 

Tarde de ventania, em fiM e tá o mar, 
relampagos no e paço e chuva g rossa' 
a ｣Ｑ･ｲｩＭ｣｡ｮ｡ｬｾ｡＠ e.m tremenda troça, ' 
vae para a Igreja um te deum cantar. 
Beata de mantilha e typos de cartola 
lá vão, tropa de a nos ouvi r a ladainha 
em quanto lá no cOro uma ge ntil ｣｡ ｲ ｾｬ＼ｬ＠
ouve os galanteiOs da alma mais dam ninha . 

m relampago cortando o espaço .vae, 
recorcheteando no negro firmam ento, 
e a donzella nos braços do sota ina cae I 
Uma palavra 6, um fa lso ju ramento 
ella se contor e e no e pa mo d'um ';'omento. 
e com as vestes rota .. ' lá ri o cOro sae ! ... 

p ,lw ba lino 
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