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() • ;\()vidad,'''" r11·1t:,jahy, acha 
muito naturul qUI: - ·i;lIn e-crip
til ... em allernúu <I':; d, ,cumento'i 
ofticia(':; PXI,wdid\l"; IH LI";. ('ama-
1':1,.. ｾｦｵｬｬｩ･ｩｰＺｴＨﾷ＠ ... , ,. I) I )ia. bm
I,,'u o" beiço.:; d,' C"lltl-nte ,)/'Ia 
｣Ｂｬｲｮｰ･ｴｾｮｴ･＠ t' irrt',,;p"lldin'l o[>i-
111<10, tmn \'rCVl'!)' 11) j 'g'l em "U.h 
t nlumn" ... , aI) la<ll I d. I.., tP(pgrilrn
m.l"; de milhl)t'''; dtO pri ... iolleiro.., e 
ck biUi.) '.., dI" ll1drtl}-, II que di,,
"I" U :\Ilvidad, · ..... 

Ap'h!arn,,.., qLlt' ... i fo..:.:;e fr:mCt!
z.I,ltJliuna I)U fi,.,,.,.! oi lin:,:-ua e.n
pregada 11''''' t·ditci,· ... 11 .1 t Ｂｬｉｮ Ｎ ｾｲ｡＠

1unit'ip.t1 de Hru .... ql\l' l. tl1 ll) \)·:\11-

\Hlad,''''. comll 11·1) .1_ gritari;trn 
('orno .lraplll1g.h, tjU.I·It!I) 'IIne.H:a 
In{IU \(-'npu t· h:lfllh.lI'la :11 o LhO 
t'l)m ＢＧｾ＠ 11, HlW" f,·i .. " tlp abu'o 
t.!p""lflll't), ,' .. ulr'h ":"', I·iJI"". 

.\Ia.:; "li"'''''' 11t', ... 'I I" ｾｲｩｴＬｬｉｮＨｊＢ＠
ｾＬｬｱｵ･ｬｬｴＧＧＩ＠ nlJII),''';, p'lrq ,II nft., ad-

mmim'h qw' .... t· '1U" lr ,1 dllrniodr 
ut",;.l n<h..;a ｬｩｮｾｵＮｬＬ＠ - 'li I) m"'nor 
rt- pell .. 111'1.1 I1lh..;a Ild··i"IlHlidade. 

Ppl.l .tI,..,tnh.l thellli t ,J·a'llll'll,·.., 
ＬＩｲｾￜＧｨ＠ d,' IIuhlll'ltl.l ,I,. ) ... , ... tr:!I1-
gt'lrú ... qUt' \\'m ,',11. 'I l;r:tzJl, 
n:l/1 tem I ｉ｢ｲｩＮｾＮｉｴ［ＺＧｴｴＧ＠ l,' apn'!l,]\'r 
\J no ... ..;\) idIOma: h";u ..... ·ria um ｾｉｨﾭ
... urdo, um ('()I)lr.l-t'lbn: 'omos 
nCh hr;", il('iro.., -qu" lt'nw ... obrt
ｾ｡ＧＺＺｬ｜ｬ＠ de 'lpn'llf(.·r /I idioma d'd
I,..... ! 

ｉｾＧ＠ m I LI \' i 111\1,.;" ! 
(JlI t' di,· ... , Ih '· ... ｴｲ ＮＡﾷ［ ｾＬﾷｩｮＧ＠ .. , tl>

ｮｨ｡ｮｾ＠ , .... ,,:1 \,!·IIt .. i'/dclt .. \';'\ tjlIt' :-'t'

IrI, l"rqul' pn·t,·I)';:"I' • agll:llwn
t.l ('<Ida um toma" 'pl!" qlwr: m:ls 
que h'lja mão,.. (,r;",ilt·iro..; qUt' ('tln
,'onlpnl ,'Otll i,.;..,,, u "ffpnd<lm a 
.., 1:1 p.ltriaal'plautlin,JII 11 allni'l\!l
lamento ,I.! fIU';";:' Itn;:ua ... i .... .,o (, 

• 

sim pie mente intukrave/ e ... ta
cLlnho ! 

Ja na no", a <lição de 25 do 
l1l1"'Z ultl1no. \erh,'r,IIno.., () incor
recto procedimento da ('amara 
MuniciJ.l'l1 de Bru que fa/cndo pu
｢ｬｩ｣｡ｾｳ＠ em lingua extranha, e 
dgora repetimo .... ° no:,o ataque 
de bra..,iwiro,; que n[1O gostam de ... 
ﾷｰｲ｡ｴｯｾ＠ de lpntilhas., J.!(lf(lu(' e"ta
mo:- a ver que o ｡｢ｵｾｯ＠ pa:-, ... arú 
em branca nuvpm, defendIdo por 
advogado", de ｣￩ｬｵｾ｡ｳ＠ ruin .... 

Pa,.;,;arú, como tpm pu"-sado 
muita ｯｵｴｲ＼Ｑｾ＠ cousas, mas não 
..,em C) nl)";..,o prott' ... to de jornal 
hra:-ikiro, que .,6 \·i .... a ° engran-
decimento do Bn:-il. 

9.1" ｾｾＡｔＡＺｦＡ＠ ｾｾ＠ ｾ＠ ｾＮｩｴＡ＿ＧＡ＠ !!'! ｾＡＭｾ＠ ｾ＠ ｾｾ＠

ＨＬｏｾｬｏ＠ 'i': E. 'C1mVE 
A HI TOHIA 

No • ｃＱ｡ｲｊｯｾ＠ de 2 Je"te mez 
pUlJol\':lIJ1\1" alguns ｴ･ｬｴｾｧｲ｡ｭｭ｡ｳ＠

dI' Irol,"l, purqut' ｾￓ＠ <.Iebaixo dI' 
Ir(jl;a I.JOdem ..,er lido", 0'" tele
gr:llnma,.; qut' a respeito da guer
ra europc:a publica dlari.lmcnte 
u 11 conhecIdo jOf!wl, qUl' pell) 
..,eu Ｂ･ｭｬＭ｣｡ｲｾｬ｣ｴ･ｲ＠ oflicial d,!\·i.1 
ｾｉｉＺｬｴＧｉｬ｡ｲ＠ .1 mtll" t'()mpleta neulra
lidade na quP..,tào da guerra, ma .... 
I(Ut' ｴｾ＠ ju"tamellte o que ｭｾｬｩｳ＠ \,'r
m .ho "e mo"lra na ｾｵ｡＠ parcI.di
ú"de. 

Poi ｰＮＺＭＭ ｾ･＠ inrnal te\'t' o d('''L'O

co d puhlil ar no di.1 7 o "'t'guin
I,· ｬｴＧｬ･ｾｲ､ｭｭ｡Ｌ＠ qUê do'I a medida 
do que lt'1l1 :"Ido todo", ')" oulru ... 
e du que ... crão os quI" \'ierem. 

.0 ＨＧｈ｟｜ｾｉｐＮ｜ｇｾｉｾ＠

ｾＮ＠ Paulo, .'i 
";\ a n'gl<1O I la Cha m pagne os 

allt'm[le" rt'pt'lhr,lln todo" <b atl
que" frilnct'zl'''', apri ... i\ln,lt1du dlt'· 
:1:':;lIr;\ ne"w ｮＭｾｉｩｴｦＩＺＡ＠ 11 ｯｦｦｩＬＧｩｾｉｴＧ＠ ... , 
lll.i:!l "'lld<tdo ... e tUlll,1l1l10 :1.1 mc
tr,tlh'l<lofa..; . 

I.t'hlln ＮＱｾｬＩｲ［Ｑ＠ f) tt'l,'gramma que 
ｾＨｬｨｮ＾＠ o cllmh:,lt' em Ch:llnpagne 
I"t" to, "mr-"mo comhate elll qUt' 
ｦｮｲｾｬｬｮ＠ n'p,'lIitl\h tI ,do,.; o..; ataqlw:, 
dll ... fra·H:t·zt''', ilpri ... ioniltln ... :!t 1 
ufficiae,.; fr.lnc'·L'·"" 10. nl "uI da-

ｾｉ＠ ｾｉｅｒＨＩ＠ 1.lo7 

dI).., frãn ceze.., e tomadas 2,"; 1Ilf'

ｉｲ｡ｬｨ｡､ｯｲ｡ｾ＠ frnncez,h, publil"'" u 
"E,;tado de. '. Paulo", Je '.! dI) 
corrente: 

.:\ victoria da Champn:.!'JJt··
Troca dtO t"/e·rramm'h entw " f"i 

t'> • • 
da I ngbtí'rr:l e o prr. ... u Icnt-· fi;) 

RcpubliL'a -Pariz I' (H.)- ( , ("i 
lor"c diril.!"iu ali ",r. Ra\'mon,) P,,-. ｾＮｾ＠ ｾ＠

incaré, \) "eguinte tplegrillml1:l: 
"Tenho eguidu com admir ... ;úo 

｡ｾ＠ m.lgnifiGh acl,'u '.., do ex· rt'itf) 
fr,mcrz e ,lpnn'eito e..,la ol'l';I -i;-1(l 
p,lra felicit.t1-o, ,;r. prp"identl da 
ｉｾ･ｰｵｨｬｩ｣｡Ｌ＠ a ... ..,im ('0"1" ｉＩｾＬ＠ /ll'r:t1 
JoHre e toda a /1.1<.;:10 fr,llll'I'Z:I, 
p lo grande ",ucce",.;o :.tlcanl;:1I o 
,wla.., \ It'nlt'., trllp,h, dt· ... dt: I) 1111-

do da ｮｯｾＬＮＮ｡＠ uffen"'I\'<l .ommllll1 
- .. h>rge . ., 

-0 pn',..idpnte da ｬｾｰｰｵｨｬｩ｣ ＮＱ＠ rl'--
pond u 11')-, "egulIltt>,., tprmt,..,: 

"Lenun ｾｨ＠ elogio .. da m '1\ "' ;1-

gem dI' \ I I':; .... a ｭＬｬｪ･ＢＬｴｩｬｊｾＬ＠ o .... I'. ' r
t·it\l,.. fr,l'lCeZp., e o "eu gt'w 'ral 
,'ti) l'hdt: ｾｴＧｲ｛ｬｯ＠ J)o",,,,ulllo ､ｾ＠ 11m 
"cntinwnto de profUll(hlgralld;ltl t 

orgulho, Th)rque "',lbem ('O!H1l :t 

c' )!1fiantt· ｣ＨｬｯｰｴＧｲｾｬ｜［ｯ＠ do ali, 11 II ｉｾ＠
t' ,I brilh.lr11l' uffL'n"i\'a tio tn.lP'
ch,t! Fn'lH'h ('unlnlluiram par;j "" 
"llt 'c, ''';,..0'; curnrnurb dt>,..tp", dj,I,... 

Sou interprete d,1 ndl,'[lo fr: ,:In.:
La, exprimindu <l \·o ....... a 111 ai ',,!"l
dI' e no br,l\ II pX!'feito llrit,lI !lil o 
.h minha", m:li ... \,i . .I" klteit; ,;;".,.. 

Poilll':lrt:". 
() jornal 'lIW Jluhlicou l) I,ri

llH'iro, 1.11\ l'zjlllgllt' "l'r t'llp. I) lIlIl
c, I jorn.d lido n'· ... I.1 capit.,I, t "'Ir 
i..,,..o ｮｾｨｬ＠ li ... : I dtO ct'reI)1. lnia ..... \ IJllil
lo ..;er<i dI' grdlltk dit'lto :Ihi I .tr<1 

certo,; lug,Ir(· ... onde \' dit<l jl rn:d 
t'. tli..;trillllld I .1 .... rnil,'''' chei:!... "li) 

ct'rlth di.h d,1 .... ＧｾｉｬＱＮｉｉ｜ＮｉＬ＠ m,\- ...t 
para nó l1, u "cr '1.: ... 
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-
.\ ｾｬｏｒＮ｜ｌ＠ 'LERICAL 

O no o illu Ire collega.O riente_.' 
em um do eu' ultimo numero ela 
ra e 10 upbisma " e lmente ,",oltou a tra
tar do .çaso occorrido 'Ia c.idade. de .S. 
Fraocisco onde o re pectt\'o ｮｧ｡ｦＱｾ＠
rnão preci amos dizer que l' um padre 
alIemào, porque ne tI' n05:«> ' ｾｳｴ｡､ｯ＠

vigacios são dessa n;.ctonaltdadel 
com a.·arbltrartedadr que é peculiar a 
e. ca tà de <tcerdote ,negara o cer 
tificado de b<tpti· mo requerido por 
uma moç.'\ que delle precizava para 
ulü ar,· perante <t autoridade civil, 
o proc -so para o . eu ca ｡ｭｾｮｴｯＮ＠

n ::. o colJega collocou a· e tão 
laramente dentro do' di po itivo da 

no ::.as lei .De facto a interrogação Que 
,urge ao.espirito diante de a arbitra
ned!Jde do viga rio é rsta. 

O . livro de r gitro de bapti mo 
dos na citurnos anteriores a lt'i 'Que 
creou'o registro civil, pertencem a 
fgrejã '-e corno tal são propriedade dos 
\riganos? 

NlIlgue!'l1'de bom . ･ｮｾｯ＠ poderà ,re 
ponder pela alfirmativa . Ante da re' 
lerida lei ciVil, i. to e. ante ' da epa
ração <taJgr:eja, ｯｾ＠ aclo religio ' os do 
casamento e do bapti mo tinham f&r
ça jl,lcidica na ociedade e erilo docu
mentos ofliciaes para todos o eHeit08 
tle dirello.--Sep<trrlda a Igrej;l. tódo 
f' e, "c tos ｰｲ｡ｴｩｾ､ｯｳ＠ anteriormente 
,;ó encontram prova juridiC<t na ｣ｾｲｴｩ＠
lIõe f'xtrahidos dos ltvro competen
te ate .eiitiío ú' carb'O dos vigatio ' ; 
logo. ･ｾ＠ es Ｑｩｶｲｯｾ＠ pertencem' o Esta
do e :ó continu<Jm fa.lendo paí.e dos 

rchl\'o eccle"ia llCOS, por brnevo · 
lencia ' dos governos, ou COn10 aUXilio 
pela!> .... enda da cerlidõ ｾ＠ rid;,s: 
rua . nunca romo propnedade de Que 
DO. <.:\ o clero ､ｩｾｰｏｴ＠ a ua vontade e 
capricho ' ｮ･ｾ｡ｮ､ｯ＠ á eu juiso e por 
'ringança um dc,cumento Que é aind .. , 
como no ca o de que no occupam "',ne
ce .. " rio a certo acto da l'id,l publica 

Só me. mo no no 50 E · tado e podem 
ver ･Ｌｳｾ＠ e outro de calabro do 
c1 r" catholico, Que, en'ido por sacer· 
dote.> e"u-angeiros, com umu arrogan-. , . 

" -

irnt 

nte ｰＮＡｮＺ￪ｾｾ＠ p fllgum 
por- e e timo (lortuguez, e J 
proc1a applall os dos que vemm lt ｾＧｾＧｮ＠ ..... 

ｴ｡ｾｦｾｳ＠ es a arbitrariedade não está dt' ou vil-o. Isso llatllcalnlf'nte 
izolada e cada dia mal se <t"olum.1 a provocar t'crto de 'pdto, LHnt·) m I 
s)--tematica oppoição as lei repuhh quando o puhlico te\'e o ､･ｳｲ･ｾｰ･ｩｴｯ＠
conas, Tambem Dão vem de !onga de poucos dia' drpol'; til' OUI'lr o padre 

• Thlf'tT)' de Albu4uerque. com uma elo 
data, . ' , nta I - d Durante O' dez ou qUlDze pnmelro quencla enciI l ord, 110 sermao o en-
anno. de vida rel>ublicanll e se con- contro. domingo d PilSSOS, em que 
Hicto jamai foram asslgnaladose só empolgou a ,tlma cotholtcu; adllllrilr, 
｣ｾｰｯｩＧ＠ Que começou no ｅｾｴ｡､ｯ＠ a r:o pulplto da ｮｯ［Ｌｾ｡＠ heJlilc<ttheJr .. d um 
campanha machiav lica contra os Pll- ma ﾷ ｴｩｾ｡､ｯ＠ sermão cle 4uinta f"ira . an
dre ' brazileiro , portuguezes e mesmo trI, em que o orador em um pOrlugut'z 
it<lliano , com a entrada em grande ;trrevrzado e ｡ｾ＠ ｶ｣ｺ･ｾ＠ imh'cente, pro
levas Je padre e ｲ･ｾｧｴｯ＠ s alleman ｾ＠ clamava a bonJadr de JI';'u<, na sua 
que esses CODflictos tem (omado vul- infallcla ponlue -até ajuJal'a sua mi\c 

li ro"tnhilp I. . 
ｴｏｰ｡ｬｾｯ＠ a palmo, paciéntemente e Este "1IIu;;lre. reverencio não terá 
c i/11 J{Tande tino, e es r/'ligiosos, que ｭ＼ｴｩｾ＠ concurn'nte, .. 
quasi de ｾｵｲｰｲ･ｺ｡＠ começaram are' .' Ｌｬ｜ｴｾｾＬ＠ a ·im deve ser, FOra da ｬｩｬ･ｩｲ｡ｾ＠
portar <to no o Estado, tomaram de de,.,,,., cI ro e trangeiro não hit ｾ｡ｴＧｴＧｉﾷ＠
a. salto toda a cidade-, "ll1ase povo' ,dllte qu,!.' ｉ ＩＨＬ ｨｾ｡＠ aqui VIV r, porque ne 
açOe -e de de logo Ｚｃｯｮｾ･ｧｵｩｲ｡ｭ＠ o ntrutn -Se .. aviria d<t religião e do "pu 
apoio ｾ｡＠ 'autoridadl' sllPeriore " ･｣ｬｾＺ＠ Ｇｾ｡ ＨＢｲ､ｯ｣ｬｯ＠ para exercer ascendencliI 
xla tica <11" e modo faclI lhe" fOI ･ｾｬｬｉ｡ｧ｡､ｯ ｲ＼Ｑ＠ ｾｯ｢ｲ･＠ a alma ingrnu .• t" 

obrigarem o -acerdot de, outras ､ＩｾＭ n.:n tl' ＨｾＱｉ＠ povo e melhor explor.tI o, 
cionalidrlde a emigrarem. • translllrlltandll a fgrej<t ('m Cil 'a <1(' ne-

Estabeleceram contn. elle um cer, rOLI!) on:!e M' da em aI moeda, vldn' 
co cada I'ez mais cl'rrado e os t'olló- nhos de agua benta, s<t nllnhos e fita 
caram na contingencia de ou ｡Ｑ［ｬｉ｜ＱｬＡＬｾ＿］＠ vm a" nwdldas de santo,; . 
narem .0 terreno ou morrerem a tTln · ｾ＠ E trilngelro", domill.lItdo. impondo
gua, ;,e ale li 1'0 Itlca. ｰｯｲ Ｇ ｾｬｉ ･＠ ｣ｾｯ＠ pulpito e 

Venceram, ｓ･ｮｨｯｲ･ｳ､･ｴｯ､｡ｳ［｜ｾ＠ 1'0''1' dV ,confesslOna no p"dem Impor a ua 
çõe • c· m çaram a pôr en'l' p\'utica', ｾ Ｇ ＧＨＩｴｲＨ｡ｊｬＧ＠ ;H)" IOgenuos btnatl/ado;,. "1'111 
diver"os meios de explorarem o· terr,e .amor Ú no"sa Patrt il, ｡ｾ＠ \'t!zes mt!"Il1\1 
no Que ､ｾ､･＠ logo viram proÓletedV i" ' tnt, no"c,',bando dI' ludo que é nu;,so,': 
da 'farta rique.a ' , , n.tt\Jr.ll que 1:.t!Jam mdt!!f( ' rt'Il't's aos ma 

O re!>ultaclo de campanha, de ｉｾＧｾ＠ 4ue ,"P 1!1a lll, ue ｬｬ｡ｲｃｨ ｬｾｴＧ ｭ＠ fi f m: 
todo conhecida, aht ･ｾｴ＠ Ó ｡ｴｬ･ｾ｢｣ｴｯ｟＠ ' lta lira"Jlclr'a. co:;; ｭｩｬｴｮｬｬｬｯｮｬｾｳ＠ QU(' S,I 
ã I1Ó. a imprel'idencia e a falta dç ｡Ａｯｬｾｾ［＠ b . m mexlst,ente" ー･ｲ｡ｮｾ｣＠ a 1I!I,eolltanto 
toridades capaze de energia e bastall '" ,ijue VI ｾＮｴｭ＠ a ｴｾｲｴ｡＠ t! ･ｮｾｬｱｵｴＧＮｹ Ｌ ｬｭ Ｌ＠ . 
te iodependencia para oppor' se :í , , O ｉｾ･ｶ＠ .. Of'· S. Francl t,:\), fd l , ｰｯｾｳ＠ (. 
\'ontade desse clero que aqui 1-il' e me" seu d ' ver, dt'ft;ncl_e a sua ｢ＨｬｬＺ＼Ｌｾ＠ flngllldl' 
noscabando, com uma deslaçatez re', ｩｉＧｴＧｨ ｾ ｮ､･ｲＺＺｴ＠ reltglao a ｱｬｬｾ＠ e,[ao preso, 
vollante, das nos:<as autoridades, ､Ｎｬｾ＠ " os."cu ' II1teresses O1atertaeS , 
no sas leis, e no, so hom Se[lSI!; ｾＺＮＮＬＩｉｯＺ＠

rando a ｮｯｾ ｾ｡＠ boa fé . Im pondo'nos a, 
sua I ontade, ､･ｾｯｲｧ｡ｮｬｺ｡ｮ｣ｬｮ＠ a' f<JfÍ)llta, 
e alê oJlJlondo ' e ao lunccionamento ' 
das escolas onde!.e terà c11' I' n',;in;, r 'a:" 
lingua do nosso paiz. 0. amor á tlobsa 
Patria !. .. ,: Ｇｾ＠

.Be;nção 
Papal , \pezar de e r brazíleiro o .,i1u,tra :· 

do chele da fgreja dQ nosso' E stãdo, 
apeza r da uas idcias liheraes e c1(f' C6r.tiriu;'<;:l0 da que publicamo no 
eu patriotismo , 'lU!! sinceramente : re:·;· ｳＮＺｴｨｬ＾｡､ｯＢＬ［ｴＬｾＬＮ､ｯＬ＠ , 

conhecemos, a a rrigrmen(açflO.d"su('m" .. ｾＬｵ｡ｮ､￼＠ este .Estad? pertencia a cllO 
o,rgani ada ho · te 110 clero <lustrQ :';t1le' ·l,cl!-e tio PitnlDlI, () biSpo amargl! Ih: 
mão, tem sabido iazer CC'OI que S. Exa, .. Barr?, !',rrr. \ 1"lla pa;,tora l <I e:,te E t -
niio pos::.a \'('r, multo alem ele Ｌ ［ＧｲｴｯｾＺ＠ 'tio 101 a: ()flr0)Jaba. e, admtnulo de. 
limites, o mal que nos alfltge e, -e"tá'" enerrr1e 'l)e-;Cana. d(' (,11:-':"\''':-. 
prejudicando e os propnos ｭｴ･ｲ･ｾｳ･ｳ Ｇ＠ ti ｬＱＡｾｲ＠ Vil111 continuar n, aqu('lIa ahun 
moraes da Igrpja; ou eja olJrigadu:' a cJanclrl. o f,eslll:aclo., 101 nunra mil 
transillirpelaimpos. ibllidade de romper' BppatCCJ;:r i.11JLI'IJanCla de P 'IX!! n aaUIIII-· 
o forrnldavel Circulo em que o collo' I!' logar;,. , 
caram, ,,\ cl'lehração elo -te dellm -, 

lL. nf' . te Estado actualmente, ape' pelo Bí:-.po 10;10 Becker. em ur,i.o 
llH<; um padre brazlleiro, o' venerando' Gr.lç 16 e a' b('nçilo que lançou 
vigario d Santo ntonio ' ciri'o'ou ta doi calhedral ao povo pela 
ｾｃｉ［［＠ italiano par<! talvez mais t1ett;r' ､･｣ｬｾ￣ｯ＠ do Suprelllo Tribunal 
ｺ･ｮｴ ＨＩｾ＠ allemani ! .. , . ra l, danel,,-no ganho de ('.Iu"a 11 •• 

O illu trado capel'lIo d l irrj'Ulnclaele t;IO dt, ｉｬｭｩｴ･ｾＬ＠ re"ultou, a n;io 
､ｯｾ＠ Pas"o e Hospital cle Clridúde, t,:iio (raqut'lIa scntença, até a "r.''''''. 
talvl'z por n1\o querer rezar p la cartl- ddt" tlulubr.J Je 191:) 
lha alll'ml, retirou- e para S, Paulo de A ｂｴＺＧｮｾ Ｇ ￠ｬｬ＠ 1'.lpal, concpdirla por 
onde \'ierd a convite do !Ir, Bbpo, gramma uo :-'I.ucchal ｈ･ｲｭｾＢＬ＠

'" 

-" , 
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Iw. IIChil\'1I nH Frilnça, pelo If'U rf'Co· 
nhl"cimenLo dI' I'rt'sidentf' da ｉｾ･ｬＧｵｨｬｩ＠
1'1& Brasileira; resultou todOIl o de 'IS' 

lrl"s e rl"\'olta,. ha \'Idas no ｉｉｾｕ＠ quatri"n· 
n io, com/'o;ando nl) sexto .lill .Ie sua 
IIO:>"C pela revoha da Esqlladra e aca. 
b"ndo pelo estado 111.' sitio que mante. 
Vt> por lodo o anno tinal de seu qUil' 
lrif'nnio 

Na inauguração da ala ｴＧｾｱｵｦＧｲ､｡＠ do 
""ylo dI: mendlci,htde, sito .\ rlla JMé 
Veiga nesta C.1pitnl, indo () p:HIre 
F rnncisco Topp henzer aquella nova 
"Ia edificada; resultou que, ao profarir 
as ultimas palavra_ da fat al benc;,io,de· 
"abn"se tudo o novo assoalho, 11:\·an· 
do aus tromholhões o padre e povo, 
hü \'pndo ferim('1l10S ｬ･｜Ｇｬｾｳ Ｎ＠

Con vt'm notar que os pedreiros e 
carpintt'iros que construirftm esta ala 
f'''4Uerda fOlam os me,.;mos quI' edifica· 
ram a aln din'ita e curpo do ellificio. os 
quaes I'nda soflrerilm quando a:lkrior 
m"nte foram inaugurados, sem a fatal 
e desastrosa ｢ｰｮｾＧ￣ｯ＠ｾ｡｣･ｮｬｯｴ｡ｬＮ＠

(.1uLlndo aC"ava·se em reconstrucçflO 
LI Delf'garia Fiscal, sita a Praça 1511e 
"ovemhro nesta Capital, entrou para 
\'er as ubras o padre Topp e um '·fra· 
de.; resultando tres dias depOIS, um 
pobre trobalhador ('ahir 110 andaime so 
bre umas pedra ' de pontas. e phace· 
Idndo o craneo e vindo a morrer nlO' 
mantos depois. 

NilO julglles qut'ridos leitores ｱｵｾＺ＠
com toda. e ·tas provas II1contesta l"elS 
Jus desaslrps e calamioaJes resultan· 
tes de uma Bençóio, é mil "ezes prt·re· 
ri, 1'1 as excllmmun hões lançada!' por 
la bius Papaes ou sacerdot<les, rorque 
ｴＧｳｾ｡ｳ＠ excommunhOes. até aos nossos 
di .. s. n.io tem produzido mal de e jJecle 
alguma, a ｰ･ｳｾｯ｡ｳ＠ edificios, navios. 
nem mt'"lllo au 'Clarão- que, na sua 
uerrota segue impavido, qual o <I:;lro 
l{t'i espalhando sua claridade sobre a 
humanidade. 

o DIABO E O p.\Dlm 
ｾｏ＠ padre. apparentemf!nte irreconci. 

lia\el inimigo do Diabo, é na realidade 
seu in limo e insl'panlvel amigo; ao 
Diabo de\'t· elle sua origem existen· 
cia e bem estar , 

De facto, em o Diaho. que levou 
Arlào <I comer o fructo prohilJldo, não 
teria ha vido peccado original; sem o 
pe.:cad0 ori;l'inal, nüo tCrla havido a 
redempç:lo. ｉｾｴｯ＠ é, Christo nóio teria vin· 
do ao mundo para remir d'''quella cul· 
pa a hum:llmladc; sem a \'inda de Chris 
lO IIno h'l\'eria religião c8tnolicil sem 
religi,io catholica nãojhaveria finalmen' 
te padr::s: logo e!otes dl'!\'cm 111. ori' 
jl't"nl 80 Diabo. 

SeJldo ti peccado. como ensina a 
igreja clItholicil, obra .10 Diaho, que ar. 
raSl.<t o hom!'m iI commettel·o sem o 
Diaho não haveria peccildores; sem 
I'e('cildur!'s não haveria nem confissão 
nl'm inferno, n('m purgatorio, nem mis: 
... Ｇ｜ｾ＠ .pilra Ｇｲｾｳｧｩｬｴ･Ｍ das almas, sem con. 
IiSSilO, Sf!m !Oferno, sem I'urgiltorio e 
sl"m misllll!l, 010 teriam us padres o 
'gri!Ode poder de perdoélr "eccados 

• 

OCLARAo 

910 RO ariltm do valor e pretltigio lftOo 
ral que ｉｨｾｳ＠ emprestA0 os crentel,nlo 
Jloderiam por meio das lI'il801 minorar 
os soffrimentos das almal pad,.ce les, 
e. sobretudo. sem missH," fie.riam 11 
pé. n"o teriam os seus rendimentol que 
pilas fhes proporcionam; e portanto 
devem elles sua exislencia e bem estar 
ao Diabo. 

Assim. tanto clamando e vociferan. 
110 contra o Diabo. sào os padres de 
nma clamorosa e revoltante Ingratidão. 
Ingustas crf'aturas que tudo devem ao 
eu inseparavel amigo-o senhor Dia. 

bo. 
ｾｉ･ｬｨｯｲ＠ nmigo, mdhor zelador dI! 

seus illtere"ses pecuniarios nAo podem 
os pallres ler; pois emquanto deixam 
ｰ｡ｾｳ｡ｲ＠ os, dias n'um doce viver manho
so. ao latlo Ilas «comaàres e afilhados>, 
e as noites em "beatifico- e profundo 
som no, gostosamentt: "acostellados> 
em brHndo, macios leitos,o Diabo, pro. 
curat.lor infatigavel incessantemente 
vela noite e dia em proveito d'elles, 
tentando as almas . 

E, quando pela manhã despertam 
sem outra occupação ou preoccupa. 
(110 de dirigir se a igreja elá celehram 
em ｢ｲｾｶ･＠ tempo uma missa, em intel' 
(;io dI! alguma alma que por obra e 
graça do Diabo, foi Jlarar ao «purgal 
rio. e mesmo ao "inferno-, recebem 
das f>iedosas màos do bom e devoto 
freguez a gorda paga, ao passo que 
quem realmente teve todo trabalho 
n'esta historia de alma peccadora foi 
o Oiabo ! • 

Sejam pois os padres razoaveis; 
gratos sinceros, cheguem·se! verdade., 
r 'conheçam que o Diabo que lhes é 
bom, dedicado e incançavel amigo, e 
que sem elle nào podem viver nem pas. 
sa r: e IstO se rio, e melhor do que (como 
outras mentirHs que diariamente pre· 
gam ao povo) fingirem hypocritamente 
que mUito odeiam e detestam ao Dia. 
bo , 

Para os infelizes crentes na religião 
de Homa, diremos-Sem o Diabo não 
haveria padres e que um e outro se 
completam. 

ｾ Ｌｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾＭＪｾｾｾｾ＠

ｾ＠ ART. 72 DA CONSTlTUIÇAO ｾＫ＠
ｾ＠ FEDERAL ｾ＠
Ｋｾ＠ !l ó' Será Leigo o ensino l>3+ 
ｾ＠ mini trado nos estabelecimen. ｾＫ＠
ｾ＠ tos publicos. Ia+ 
Ｋｾ＠ § 7' Nenhum culto ou e· lS+ 
ｾ＠ greja gozará de !'ubvenção Ia+ 
ｾ［＠ official, nl"m terà relaçõ!'s ｾ＠
ｾ＠ de dependencia, ou alliança c;r+ 
7iI COm o governo da União, n *' Ou o dos Estados. ｾ＠
+fi ｾＫ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

Attenção 
A venda avulsa d'"O C1arao" 

é dt' 200 rs. o exemplar. 
A REDAC<;AO 

Cla eando 
•• • 

Aind .. com referenda a celebre lei 
que lubvenc:ionll a escola orelíriollU S. 
JOIIé, clareemos bem e\la. 

• • • 
A ficticia condicção que em seu bojo 

conduz (de ficar a dita escola ｳｵｪｾ＠ It •• , 
fiscalização temporal), niio P&Sll<t ､ｾ＠
uma 'Pllula doirada-, [>Orque a el\elO
pIo da fiscalisação do Gymnaiio (q .1" é 
uma burla), esse novo fiscal da e5('ola 
religiosa S. José. serà indicado ｾ､ｯｳ＠
padres e nomeado se for carola. 

•• • 
Ha dias ｰ｡ｾｳｲｵｮ｣ｳ＠ por perto de 3 mo

cinhas, alumnas do ·sagrado ｣ｯｬｬ･ｧｩｯｾ＠
das freiras, as quaes sobrnçavam cada 
uma d'ellas, uma pilha de 8 ou ｭ｡ｩｾ＠ li· 
vros e conversando, dizia uma:-,wda 
mais "degavar" que assim não po .... o 
acompanhare I II 

Que belleza de phrase I sO ｭ･ｾｭｯ＠
ensinada pelas freiras ... 

• • • 
Lemos n'um dos jornaes d'esta ('a. 

pital, haver sido descoberto no Th",uu. 
ro Nacional um grande de falque. 

• • • 
o Congresso Felleral approveite mais 

estaoccasião para augmentdr o desl'lIn. 
to dos funccionario publicos inacti\'lls; 
das viuvas; das pen'Jionistas; dos offi. 
ci"es reformados do Exercito e Arm .. da 
e dos veteranos da guerra do Paragu"y, 
para, com esse dinheiro supprir a f .. lta 
de arame deixada nos cofres, pela 
gente de bem. 

•• • 
E assim não virá a escassear ("co. 

bre pal'a o subsidio t.le mai da meta
de dos legisladores que vivem pelos 
Estados a desfructar a vida. 

• •• 
Qualquer dia teremos occasilo de 

saber que o Governo foi agraciado 
pelo Kaiser com a Gran Cruz de Ferro 
pelos serviços prestados com o seu mu' 
tismo á propaganda de germani>õ.lç<lo 
tão bem desenvolvida pelos frade" (" 
jesuitas, com especialidade na frecue ia 
de TheresopoJis, para cuja ｰｯｳｳ･ＬＬｾｩｩｯ＠
.allemã-, não ma:s quiz encommodar o 
.frade« com outra nomeação de pro
fessora ou professor do ensino lei,o 
brasileiro. 

•• • 
S. JOSE' 

s. ｊｯｳｾ＠ quer ter um representallte 
nato e tem razão, por<!m deve se con. 
formar quando o gO'erno Ibe .. pre
sentar uma «nAta. tirada dos ·seu .... ou 
de algum leiteiro, d'alguma coloma. 

A Epoca é da .kultura- do bac,tlh<tu 
e da pésca da batata . 
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PROFA! lAÇÃO! !! 

1':111 S. Paulo, iodivióuos perversoS 
pl'netraram na egreja da Lapa, ｾｲｯｦ｡ﾭ
Jldt:\m imagens, queimaram obJectos 
al!rado espalhando-os pelo chão e 

praticando outros aetos de vandalis
mo.' 

FIzeram moito bem e merecem o 
Reino da Gloria es individuos, por
que essa religião que por ahi anda com 
imagens e outras sandices so mesmo 
a, sim deve ser tratada-

• • • 
PALHOÇA 

L'm frade para ,Palhoça. senão mor
re tudo sem baptismo e sem con6ssão. 

, r Bi.po, mande não um frade, mas 
mll1tos e si quizer que a cou a progrida
faça-os acompanhar por algumas frei· 
raso Que commodidade para a santa re· 
ligião ! 

• • • 
OS FCT ROS DEPUTADOS 

'Opinião de 3 do corrente diz. ter 
ｯｵｾＧｩ､ｯ＠ de <lIguem que o Sr. Dr. Felip
pe SChmldt, pretende convidar a mo · 
ribunda "Commissão Executiva para 

... um:l so(emne reunião a effectuar se 
o'uma das alas do palaeio Tozeo, para 
tr .. t;tr de alto intere es politicos. 

. Puro engano. jamai e cogita de ou· 
vIr o parecer da "Commissão Executi
va". pois emelhante parecersi houves
se a tal Fxecutiva, nenhuma importan
cla lt!ria deanle da vontade de S. Ex ... 

.'\ unica reunião :jue e e fpctuará em 
palacio é tão somente para ouvir S. 
Exa. communiear quaes os candidatos 
que quer que sejam votados. 

E 6que sabendo que isso mesmo já 
é uma grande honra para aquelles que 
lá focem. 

C'arantimos que só serão lembrados 
os nomes de gente sua, porque . Exa. 
qunndo quer quer, e, si por qualquer 
circum taneia é lembrado o nome de 
qualquer cidadão embora muito dlstinc
to e apto, S. Exa. não tendo como 
de prestigiai-o diz logo: 

E' muito bom, yocé tem rasão, mas 
ful ilno ｾ＠ filho d'uro Maragato ou e "Ma
ragHto" . 

Com essa lopinião S. Ex:!. venCe 
sen'pre. 

Ei1. ahi um meio que usa S. Exa 
dI! "harmonisar', e congrassar os ho
mens ｰｯｬｩｾｩ｣ｯｳ＠ e os homens de bem. 

................. ++ ...... + ... ｾＢＺｩＺＢＮ＠
Ａｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾＫ＠ ..,. 
+* CliRA INFALLI\'EL ｾ＠
Ｋｾ＠ A L . d'O C ｾ＠+* eltura la- ｽＧ ｾ＠
"';1. rào, C u r a radical· ｾｕ＠7'., Ｗｾ＠

ｾｾｉＬ＠ mente, a prejudicai ... 
#! molestia o Fanatis- fi! 
Ｋｾ＠ mo religioso. ÍS+ 
［［［ｾｾｾｾ ｦｦ ｾｬＧｾｾｦＳＫ＿Ｊ＠

FLORIAr\üPOLlS r\U' E CIW' 

Um jornal fradesco dis e que os rtl
tholicos não podiam assistir ü repre
sentação da revista' Florianopolis nú e 
crú", desde que a revista não fosse 
expurgada das immoralidades que con
tém I 

Ah I hypocrita I 
Pensa a "Pipoca" que o thentro "AI 

varo de Cmvalho, ｾ＠ o-"ChristoVào 
C'olombo"-de . ｐｾｵｬｯ＠ ou o convento 
dos franciscanos de ｾＱ｡ｴｴｯ＠ Grosso, e 
que à revista e como o 'Manná" que met
tem nas mãos das moças I 

No theatro não apparecem Consonis 
dando sumiço a menina!' depois de as 
terem "martyrisado., nem frades em 
habitos menores perseguindo meni
noS em trages de dormir 

O theatro não é a achristia da igre
ja vigariada pelo tal Hpredia onde SI' 

pratica vam as maiores crapu lice s de que 
ha noticia. 

A revista nlio foi escripta pelo papa 
Alexandre \-, que era amanle de sua 
propria f!lha Lucrecia, np m pplo papa 
InnocenclO 111. que mandou abrir lupa
nazesem Roma, para ganhar dinheiro. 

Que não venha para cá CO()1 poma 
das de moralidade a defensora dos Ht 
redias, dos Consonis e dos frades de 
Mntto ｇｲｯｳｾｯＮ＠ • 

Mas o tiro sahio pela culatra . N<io 
valeram a hypocrisla da "I ' ipoca •. as 
prohibições feitas nas igrejas, as m,l' 
nobras de fitas rçligiosas nos cinemas 
e os retiros. O theatro encheu·se e a 
fradalhada mais uma vez esborrachou
ｾ･＠ no ridiculo. 

E' preciso que tenham um fim a!' <lr
timanha empregadas pelos sotainas 
para embrutecerem o povo e viverem a 
custa delle. E' preci o que os hrasilei
ros mostrem a ･ｳｾ･ｳ＠ exploradores que 
não se deixam pisar por estrangeiros 
que se servem da religi<io para -suja
rem a consciencia ele ca<la um, 

Repetimos: o tiro sahio pela culatrA. 
o theiltro encheu-"e, us hypocritas fi· 
caram com ｮ｡ｲｩｺ･ｾ＠ de doi; palmo!' e.,. 

O melhor reclame para que o thea
tro se enchesse, foi justamente a 
guerra fradesca, porque o publico jú 
sabe que quando os ｦｲ｡､･ｾ､ｩｺ･ｭ＠ ｩｾｬｯ＠

(- immoral- como no caso da revI s ta 
a coisa não é immoral: e. quando c1i: 
zem-isto é moral,-a ｣ｯｩｾ｡＠ é il1i1nora 
lissima como o ﾷｾｉ｡ｮｮ￡＠

ｾ＠ ... 

Ao bom 
senso 

Comparemos as ｩｭｭｯｲ｡Ａｩ｣ｬ｡､･ｾ＠ en' 
chergadas pelos "pUI issimos frades 
allemães" que tem dado causa á gntil 
e bilis que elles tem e.'\pelilclo c1e suas 
" 'ngradas boccas", nos pulpitos da ca' 
thedral e igreja de SAo Francisco .Icon· 
selhando seus ouvintes de nllo ｾｳｳｩｳｴｪｬ＠
rem as ({e ｾ Ｇｩｳｬ｡ｳ＠ que s' tem levado ｾ＠
!'cena no Theatro Alvaro de Can'a' 
lho, por serem immoraes. 

Declinem, qU:les as im1l10ralidades 
que se temexhibido ne !>as ｊｻ･ｾ Ｇ ｩｳｬ｡ｳ＠ de 

costume", que ＱｬＨＩｾＡＧｉｉｓ＠ patricills 
!'enhorinha" ('111 (T,m l anhÍiI fie 
rt'speita\'eis pftes tt'm a:--!'i!'t do ? 

Nos. impren"" independentf" (' mor" 
ｬｩｾｴ｡＠ quando vergastRnlllS 8S 111I;("!' 

de\'ilssoS ladr(1(", da honra de don)'!'1 
las e de meninos, ､･｣Ｑｬｏ｡ｭｯｾ＠ IHio ｾｏＧ＠

mente a especie da im01or;oIirlde. comu 
o nomes das \ ictimas e c1C1s crinllno. 
sos UJorcpgos ou ｦｯｲｭｩｧ･ｾ＠

Já ･ Ｎｾ ｴ｡ｭｰ￠ｭｯｳ＠ a -moral. prt'garla (' 
exerc:c11 nos .:onventos do Ürpanh"t" 
Chnslov1\o Colombo de S . Pau lo, !' 
no de MUlto Gro,;so. 

Mas, p:lr:l brm avaliar a Ｎｾｬｯｲ｡ｬＮ＠
que elles mais aprt'ciam e por i,,!'o e,. 
furçam -"e em pregai-a paril ohterf'1l1 ,I. 
ｶｵｬｴｭｬ｡ｾ＠ adeptas para ｩｮｾｴｲｵｬｬ＠ as é" 
do deilcloso Ｎｍ｡ｮｮｾＮＬ＠ a cujas pAgina-
11Ya 121 - elles ensinam o qUE' a,; don
ullas e creanças nunca ouviram dt' 
seus p"e, ! 

Heproduzamos o quI' se acha e"crip' 
to ｮｾ＠ fin;11 da pagina r I ｾｯＩＺ＠

-FIZ arçô<,s deshonest;" . • 0 ou com 
outras pessoa!'. tilntas V"Z(,S (diga ｾｩ＠

era com pan'ntps, ou prssõas do me!>. 
mo "li dr oulro sexo).Si ni\n ｾ｡｢･ｳ＠ e:-.· 
pdmi r- te ue1ll Iwst(' ponto, dize o ao 
｣ｯｮｴｾｳｳｯｲＮ＠ quP te Auxi liará .' 

EI" a Optl111f\ "\loral. que os frades 
SE' propoem iI explicar ｻｴｾ＠ ir.g-enui1s dun' 
z ｦ＾ｬｬ｡ｾＬ＠
Eis porque o ｲｾＮ＠ Bispo e fr;lIles,preg.,m 

contra as henslas que n{lo exhiuem 
em SCeI1il. C::-SH mond religiosa, someI" 
te ensinada no Collegio das freiras t 

GymnaslO l{el iglOso Santa Catharin .. 
Ignor;m'ío ｾｵ｡ｳ＠ sE'nhorias .1 t'xistenclil 

de t;, o ｩｮｳｴｲｵ｣ｾｩ｜Ｂｦｯ＠ de moral. 
O povu agura que Julgue onde real' 

mente eXiste a immoralidade: si em ,,,' 
slstir a represelltaçiio das Revistas, ou 
em "aprender" o qu .. ensina no final' 
da pagina 120. do appetiloso (para elo 
les) o '·Manná". 

Nomeações 
Estamos col hendo informações a/rI'5' 

peito dils ultimas nome;l(;tles de em
pregados do Thesouro E;.tadoal, no' 
meaçõf"s essas prf'cedidas de uma 11'
justi<:a inquillificavel, somen te para "t' 
(pnder-se a pedIdos de amigos.deixan· 
do de parle os serviços e merilos d'em' 
pregadcs antigos. 

Do rf'!<lIltildo algo diremos depoi:i de 
bem informados. 

-----------------------
Receitas 

Gratis 
Parn combnter as a bsurcJilS su 

tições incutidas pelos ｦｲ｡､･ｾＬ＠ nos 
ritos ｦｲ｡｣ｯｾＬ＠ é bastante a leitura 
Clan-Io •. 

A leitura Ir-f) Clar;io" conforta of! 
pirito, e desCIl\'o(ve a intclligenci . 
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