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I d;J de p<;pcctncul u..;, nf'm de' d"n
!-a", nem clp c1i\'t'rtimpllto", Ill'l;-. 

ｲｯｾｩＱｲｩＨｬ＠ na mào, • fll'tnnú. dl ,lIl te 
do:, 01 h 0:-. , U(lnpCl,,, clt' h<ll'ro Ú" 
jant'l l,l<' fillgindo de> "anto,.; e cru
ze" c1f' ferrl) na" pareclt':- ('omo em 
Nova Trpnto, onde> li" \'ig,lrilJ" fa
zem npgocio'" dp lenço" que nflo 
t(-m sahHla, bt,,,tt'a iJ',lll1 () poure 
puvo I' prohiut>m SOl'It'(bd('.., (' 1"('

pre:-.entações de drama" mab mo-As 
conferenc a Q rae..; que todo:,. (h conk"..,ionnrio.., 

" ｾ＠ ｪｵｮｴｯｾ＠ . ...... Ｍ］］］ＭＭ］］］ Ｍ ］ Ｍ ］ＭｾＺ［［［［［ｾ］ＭＭＭ Cita um fato qUt' "e dpu IlU 

O fim principal da pt'nultim;J Franca por cau"ü de um,l fitn clp 
l'onfere!l(,\l1 de IlHHbenhor )'!iguel cinema, ｉｾｳＮＮ［･＠ facto é tflo \ prdad('I
),/nrtin" h)i um ｭｾｧｯ｣ｩｯＺ＠ ｶｴＧｮ､ｰｾ＠ o ro cumo o" milagre..; cio - À \'(' ｾｲ｡ﾭ
",I' U IIno () c:Vli"sionario ｂｲ｡ｾＡｉ･ｩＭ ria", O , misSlOnari(h inventam ,O., porque S, ｉｾＮ＠ declaruu que hi:-.toria", mas nunr,l dlzel!1 o" nll
-devI.I, Ib"uil-I) todo o cathollct) mes do!'. santt)..,. Condemnam a ... 
que Je"ejél conhecer ｡ｾ＠ ven.lade:,. fit,l __ dos ｃｬｮｴＧｮｩｩｬｾ＠ e no t'ntre'tunto 
da !:>ll<l re llglüo. ｰＨｬｾＢＧｾｬＱｮ＠ fita:, mais perigo"il:-. no,., 

ｾｉ＠ tmla" a,. verdadps de ")"li . - pulplto:-. P nos confes..,lOnanos. 
:-.ionano, forem igu<.1es as Que S.' \' oltando Ú<; socledad('s con
!( i1prt'glÍuu t'n1 suas conferencIa.." I ｣Ｑ･ｭｮ｡､｡ｾＬ＠ fi1zemus ,urna pNgun
t'::.tamo:-. certos quI' 0:-. catholico!:> I ta: - a sOC\Nlude eSJ)lrIta (u ma d,b 
IUI'ram mais em nào pu!:>!:>U\rem l ｣ＨＩｮ､･ｭｮ｡､｡ｾＩ＠ cel,('brou () natal 
tal li, ro, )fazendo e..,mob:,. aos pubn>s. Que 

S, 1<. fallou nas socipdades con e:,mol,ls dt'u a egn'ja, ou melhor 
ｾｬ･ｭｮＬｬｴｬｩＱＢ＠ (por quem ?) nas quae" 0" ｰｾ｜､ｲ･ｳ＠ e frade" '! 
(h cathol!cos não podem tomar • 
parte nt'm (I!recta nem indirecta- • • 
ｬＡｬ･ｮｾ･＠ ::.em InCOITf'rem na pena de i\ noticia da ultima conferen-
e'communhào (Im po sta por cii1 dii' quP ',R, operou «innurne
quem '1) ras. C0nvt'r:"ÕFS. Onde estão elo 

S, ｉｾＮ＠ n[lo diz quaeo; sej,\m e".;- la..; r Citem O nome· do- con
... as sociedildl':-', ma" nó.., sabemo ... vprtidos ou !'anatisado:,. 
quae..; ... flu l' j)odFmos gurantlr Emqué111to não o t1zFrem julga-
que nHo são tall'l1ndemnaebs de..,- remos issu mais uma petu. 
de que n __ leIS du paiz é\ ella nüo Falia novnmpntt' na conf1:,..,ã(l, 
se OppOf'111, que (> o cavallo dt' b,ltalhu dt' pa-

F.llla em divertimentos profa- rires e frade,.;, porque cl pelo c(ln
nos C01110 li dan"a e reprp..,enta- ｦ･ｾｳｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ que "e fie:\ senhor dos 
í,'õe!:> t11l'utlde,., Seria muito bom spgTedos alheios 'chega-se <l to-
que S, ｉｾＮ＠ Illdl1<las:-.e con..,truir um dos os (in<::. ' 
lum('nto do Wmanho du Brasil S. R, diz quI' nunCi1 teve i1 in
IJUrtl que cad,1 mulher fo..,,.;e uma tençào dI' offt'nder a ｮｩｮｾｵｴＧｭＬｭ｡ｾ＠
Irei-a, cad,l humem um frade e indirectamente na" sua,; pratica..; 
cada ｌｔｩ｡ｮｾＧＬｬ＠ um ｳ｡｣ｨｲｩｾｴ￠ＨＩＬ＠ ha- atacIHl a miH;,ons, C',;piritas e pro
vendo ､ｾｾ＠ ci!JCO t,'m cinco pas!"!o!'. tFstnntrs! 
um conles"lonano Com um con- ｅｾｴ￡＠ rrgulando. 
f(,:,."or e um.! penit(>ntl'. O reino du Ff'lizmente foi pa.;.;ar fita..; em 
céo e ... taria g,mho, embora úS con- outra freguezia. 
fe:sionurio:-. <lessem os "bons fru-

o etu:,.» que tt\1\1 dado sempre, .;\a-

D' · ODI \ » DI,: 15 DE 

lJEZEMH/W ｝Ｉｉｾ＠ 1915 

A rl1Pg,ulu r t]t'zemL,lrque d,) 
sr. bispo Joaquim D0111ingues. 

. . . . . . . . . 
"() ('X mo. sr. dr. GO\'Fr

n,Hlor do h '1.&1<10 ｦｦＧｺ Ｍ ｳＨｾ＠ 1'1'

Prt',plltar no d :pmharqw' 
por ... eu ajudantt' tlf' ordl'n.; 
capitão (;odofredo Oln-eir,1, 

O t'xmo. sr. bisJlo sf'guio 
para o Palacio Epi.l'op:d 
no I"ncluu ofticial, na COIl1-

panhia do !'.r, capitflo GoJo
fredo ｏｬｩ｜ Ｇ･ ｩｲ［ｊＬｾ＠

ｾ＠ 7: do ar\. 72 da l'onstituiçJo 
Federal: 

Ｂｾ･ｮｨｵｭ＠ culto (lU igr 'ji\ 
gllzarà de subvrne;ào uni
cial, nem tcrú rplaçôt' ... de 
dependencia, ou alliant:a, 
com o gO\'l'rr,n da '1IIã\) 
ou () dos E,.;tado!'i." 

U publico que C0111lT.pnte co-
1110 "e ob"eryu lielmente a ,,<'{la· 
rac;à(l da ｩｾｲｰｪ｡＠ romana da . '< -
çflo brn"ilelra, <lccomm\)(li!nuo 
110S cochins mac1O::. </(1 landllll 
official a igrt>ja separada ｾｨ＾＠ ｪｾｳﾭ
tatlu! 

ＭＭＭＭＭＭｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭ

: ｲｾｅｃｅｉｔａ＠ (;H.\TIS : -
.\ Ipitura d'''O Clarã(l" illuminn 

a r"trada pt'la qual a familia ho
nesta de\'e caminhar, ｾｻＬＱＱｬ＠ rpCt'io 
dI' peccar, porque mo:-.trll-Iht' a ft:
ra que i1 espenl, i1g-achada nl> C,)\1-

fe:-sionario, ondf> prt'tt'ndp com 
estr' 'alhur-Ihe<l honr<!. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• ｾｾｾｾｾｾｾｏｾｃ［ｌｾａｾｒｾａﾪｏｾｾｾｾｾｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾ］］ｾ＠
Ｍ］］ｾｾ ｾ］ＺＧｾ＠ rOM A MACONARIA-

Este segundo telegramm.a e.stá enl 
EXPEDfE. TE inleiro clesaccordo ':Olll o primeIro. ven- . 

do.seclaramente neUe a intençao de to r- liIão cabe a nós I' sIm ao n ｣ｯｬ｜ｾＮ＠Publicação semAnlll 

ASSIGNATURAS 

Capital Trimestre 
Semf'5tre 
Anno 

2 200 
4$:!00 

,400 

cer o factos (Ie modo a pol-os ao ga o .Oriente-.. defender ". Ａ｜ｉＱｴｾｵｮｬｴｲＡＮ＠
go to de mUita gente. .' IdoS atilques aurados cont.r.\ ell.l. pe,O 

O que se deu loi o ｱｵｾ＠ diz o pnmelro .orador silcro. o tal Martllls. qut' ＮｾｩＱ Ｇ＠
telegramma : o IWvO fOI para a frente lhaçadamente ta"to uerrou do pulp1tu 

I (lo Reichstag reclamar em lavor da paz, da Cathf'dral pedllldo a todos. que lI.e 
I endo corrido á bala f' havpndo grandt' conft'ssassf'meoutras bandulht'lrasmills 

2$40 I numero de morto e leridos, mulheres Entretanlo. sempre ､ｩｲＧＡｾｾｯｳ＠ aq ｰ｡､ｲｾ＠
Interior Trimestre Ｔｾ＠ ｯｾ＠ na nwioria. mlturalmente. ｣ｯｭｾｯ＠ dIZ o ｍ｡ｲｾｩｒｳ＠ que, si . a sua r"hglllll, ｾ＠ su C!l' 

Seme Ire 9 ,600 \segundo telegrilmm<t. porque n,1O é se- thohcil, apo tohca ｲｯｭｾｮ｡＠ Ｈｯｾｾｰ＠ ｉｋｵｾｉ＠
Anno a gredo quI' todos os homens vilhdo es- a que prega iI ｾｬ｡ｯｮ｡ｮ｡Ｎ＠ poder !>e'liI 

O CLARÃO é vendido na. Agen · tão em ｾｭｰ｡ｮｨ｡Ｎ＠ . dizt'f quc t'ra de uma mora ' .uellu e dI ' 
d Revi ta á Kua da Repubhca n.5. ão fOI o chanceller que ｦ･ｾ＠ decl,Ira- VlIla, mas o padre saue que nao ha COIll-

cla e çõe f'm prol da paz (e ｾｉ＠ o hZf'_sse da p"raçüo entreo' ｴＧｮｳｩｾ｡ｭ･ｬｬｴｯｳ､ｯ＠ Ｇｾｉ｡ｮ＠
Toda a corre. pondencla eve ser en- ria lima prova de llue a questao está ná e os da ｾｬ｡ｯｮＢｮ｡Ｌ＠ nesta ha \'Irtu 

cereçada á rua Fehppe Camarão n. 2 . apertcHli. :ma. e o orguiho i1llemão não de -e na do padre só ha vlcios e immo· 
conle".,aria i 50); foi o povo -mulheres ralid'ldes. 
sem maridos crianç<ls em paes e ve· 
lhos in\'õ1liclo'·, que forám suppl.ic<lr.a 
ternllnaç;\O de - e horror, que a h,stc:na 

• 

do mundo n"o "ponta outro Idelltlco, I:-.iFANTICIDIO ｎＧｕｾ｛＠
ní\o Imaginando que o ｲ･ｳｾｬｬＮｴ｡ Ｎ ､ｯ＠ dils ｾＭ［Ｎｧ［Ｇ］］Ｇ［Ｇ］］Ｇ］］］ ｾ＠

QUEM PEDE A PAZ? - Rio, 27- 10,55. 
A imprensa dest ,1 ca pit.i1 pu

blica tdegrammas de Berlim, 
via liova York. annunciando 
que grande ｭＬｬ ｳｾ｡＠ (>ol,ular, ｲ ｾ＠

sua supplicas sena o mortlClnlO . : CONVEt\TO Ｇｾ＠
F. MITOS, 

... --
uDlda hontem em frente ao Hei ｾＱＰｆｉｾ＠
ｾｨ＠ .. tag, recl,!mava. a paz; a po'" . , 
hCla, IOtervlOdC' vlOlent;.mentt', I ..' ｭｾｺ＠ de Dezf'm-
d 

'f t t· h \ QUiln, o se png,lra o' . 
Ispersou o. m<lOl es ｾｮ＠ es a- b d . rl 1914 aoS em pregados 

vendo por e sa ｏｃｃｩｬｾｉＱ｜ｏ＠ gran- ro . o :\On.o. e . ,' 
des correri il., de quI' re ' ultou publico ･ｾｴＬｉ Ｎ ､ｯ｡･＠ ｾ＠ I I 
a morte de grandf' numero de Fillta de dInheiro, n_1\O . . -

o ulare e lolici·Ie. e muito Falta de aUlonsaçao .. tamhem nao , 
ｲ･ｲｾ､ｯ＠ de ｡ｾｯｯｳ＠ ｾｳ＠ hdus. porqu lOto f'xi"te um il IpI esp/'cl.al do 

Do 
de ｾｬ＠

_ anno findo autonsando esse pag,lInen-
("A Opinióio>-27 - XH-91:» to! I I o emtanto paga- e em ､ｩｾ＠ UM CONTO 

Quando um povo orgulhoso, a Vd<;sa- E DuzE)I1'O. MIL ｒｾｉｓ＠ uo leliz,lI do sr . 
dur. sem re peito pelu ("reito alhe- \ ｾｬｬｲ｡＠ 'em sabf'r-.e. porque serViço, li 

I .. che a a querer impor a paz. é por Com.panh,ia de arti . tas, as ｰ｡ｳｳ｡ｧ･ＮｾＱｾ＠
l,ue eS.e povo comprehendeu fin .. lmen- ｰ ｩｬ ｾ＠ o J{IO de ｊ｡ｮｾ Ｎｬ ｲｯ＠ f' ｯｾｾｾ｡ＡＧ＠ ｣ｵｵｳ｡ｾ＠
to- que e.tà p('rdlllo. que corre o riSCO maiS, !'em que haja autons<I'll.o, para 
(e ficar anniqullarlo e em patml. e pro- e ·ta despezds. 
tura salvar a vida e um canto da terra Um caloteiro. 

"Di<lrio da Tarde" de Curilib." 
de Dezembro proximu lindo 

ｾ＠ 01 principio. rlpqt> mr7. , CO Il 
soante notiCia puhlicall" na • A 
Cid"de>, appareceu (I cadavI'r· 

inho de um recel\l na"clllo nu
ma da" ､･ｰｬＧｮ､ｬＧｮＨＧｩ｡ｾ＠ do ·Con· 
vento Purissimo Cora ... ão de 
1\lal'la •. 

n cadilversinho (oi transpor 
tado do logar onde fora encon· 
trado. para <1 igrej/\ local, onele 
lhe deram rles:ino ignoraJo. 

O prom;>tor puu"co cle Pal
ma rl'qu!'reu instauraçi!o de 
um in4u rito .. i ·oroso • ..allru ｾ＠
serem de. cobertus a mãe ､･ｾﾭ
naturad ... e 0<: ｰｲｯｬ｡ｮ｡､ｯｲ･ｾ＠ do 
pequeno cada"cr. quI' não loi 
reg!stado. quer no livro ele obi' 
tos, quer no de nascimentos .• 

I nde na ceu. \ ＭｾＮＬＮＬＭ
i a Allen1lli1ha, como quer lazer _ 

!\creditar o .Dla. com o seu cpnte- C I. E \1 A. Si os conventos fos!'em franqueado 
rares de ｴ･ｬｾｧｲ｡ｭ ｬｬＱ｡＼［Ｌ＠ ･ｾｴｬ｜ﾷ･ ﾷ＠ e vlrto- - a ｦｬ ｳ｣｡ ｬｩ ＺＮ［ＬＬｾ￣ＨＩ＠ da policiil. qu;,nto crim 
no a em toda linha . 110 lIriente e Oc \ Temos mais um cinema .. Os frild es de"sa na turela ni"to teria li imprenlil 
cHlente. o P?VO ｴｬｾ･ｭ￣ｯ＠ ｣｡ｾｴ｡ｮｾ＠ h):m.- ou .o!> ｰ｡､ｲｾｳ＠ do Gymnaslo. acharam de .regl!'lrar 
ru aos .eus exercito e nao If\,' ｰ［ｩｦｾＧ＠ maL um meiO d(' exploraçao. A entr,\- Com certf'sa no 'Convento do Pu 
" Irente!lo RelchoLIJ{ ｲ･｣ｨｬｭｾｲ＠ a t .. rlnl- <Ia é gratuita. lIIas a sal\'" là està para \rUSSimo Ｈ ＧＨ｜ｲ｡ｾＨＧｯ＠ <le M"ria. o ｾｬａＡＧｬｾＮ＠
f1a,ão da gut'rra. quI' {"I iI Allemanha a restoer o obulo de cada pes>,oa, a t .. 1 está em frilllca ohSerVIIIll'la. 
l.llIca a provocar com a \!a. orgulho"" ;s ... I\'a em Que \'illtem a ｶｩｬｬｴｾｭ＠ jllnl,I'';(' As ･ｾｰｯｾ｡ｳ＠ de "Christo" etilO sendo 
nllh tan;.aç;,o- e não ｾ･＠ ｬｉｊｾｬｴ｡ｮ｡＠ a :.er dinheiro para 'e passar \'1<Ia folgada tão ｉｬｬ ｦｬ･ ｬｾ Ａ＠ . . 
･ｓｬＧｾｬ､･ｬｲ｡､ｯ＠ pela poliCia . _ em complda malandragem Enfim! Coui'as do ｍａｾＺＭｉａＧ＠ onde 

Um 1,0\' 0 tnu mphanl!' nao lw<le paz; A nova ea a de negociO e a capella ,,0 tem culp<ts o Jeohanning. 
r ede a. Sim, o p,wo que \ C a l'<Hla mo· de ' . SelJ" I1l1o . 
r.1ento di!l1l11U1rt' m a. ua: prouaolllda. Pf'rguntumos .J ｱｵ･ｾ＠ d.e ,lireito ｾ ｉ＠ es 
de de \'Ictona finlll e ve dI' ｭＢｭ･ｮｴｾＱ＠ :.e negocio paaa o" dlrcltO!: da 1,,1, ou 
a momento approxlm,lr,e o "eu 3nm SI ｧｏｾｩＱ＠ do ｭ･ｾｭｯ＠ priviiegio du Gym-
GUllamento na:'lo e do colleglo Coração de Ic"us. 

:. que ludo ,,('ndem c1,mdcstinamente. 

Já e tav.: rscriptn °te artigo, quan
co lemns no • DIa> de 30 do passado es 

com preJuiso do commercio licito. 

te telegrotmma: 

E,ta re l'ubllca vai de vt'nto em po 
pa .. . - clnen as nas ＨＧｧｲ･ｪ｡ｾＮｰｩＱ､ｲ･ｾＮｉ ｲ ｡＠
､ ･ ｾ Ｎ＠ freira ... . emi sões sem lastro, ､･ｾＭ

"Rio. 29 (alque· , nt'glJciat"., . CdIOles ... c depois 
Dizem ｴ･ｬｾｧｲ｡ｭｭ＼ｬＢ＠ de Ha \·a ... dlzf'm qu e lJ partido monarchi:.ta hade 

qu em trente ao Rt' H'h:.tu;.: 30 múrrer na ｣｡ｾｃｩＱＡ＠
mil pe . oa ,na . ua méuoria 11' U- ＭＭＭＢＬ Ｌ ｾＬＬＧ［ＭＺ＠ ---
Iherf'''. fizeri1m ｲｵｩ､ｯｾ｡＠ manilps· 
tação a ) chancell!'r Belhmann 
HolI \'tr" por suas decla ra, õtS 
em pro da I'i 1. . 

A_ttencção 
A venda (lvulsa (\'"0 Cbrflu. 

ê cle 2uu ｲｾＮ＠ o exel11!Jlar. 

ＭｾＭＭ

AGENTES 
A CASA ZEXlTH, rua Benjamin 

Constant 25. Süo Pendo, procura 
agentt-'s f'rn lodCls as localidade' 
ofkrecendo optirna remune "L.av. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o CLARÃO 

,iço que tem prestado á instrucção .e-
I gundilria o Gymnasio": . 

I Como c que o Relatorio do GymnaslO 
dil o resultado dos examt's havidos em 

Verdades 
a m argas I De.zemIJro nesta capital, .sendo destri-

I • buulo o mesmo Relatono 101'0 após 
- - I' a terminaçilo dos mesmos exames, pó-

C"all<:l hilarid,ulp na gt'nte séria e de mencionar os nomes dos alumn<;,s 
SI'II<atR. " modo que emprega a .caro- ｉ｜ｰｾｲｯｶｾ､ｯ ｳ＠ quando aquel.le Relatorlo 
la d" , pi1 rn t'01pRnar o brilho de nossus ｦ･ｬＱｬｭｬ＿ｲ･ ｾｳ ｯ＠ na Typographla Schwartz, 
d1'111 11H' IU" 'l' rd:lll t: lras. em )olOv!"1' ?I . . . 

('''01 ＬＮ ｉ ｯｧ ｩ ｯｾ＠ d .. t' l1 comnlf'nda e Ilen- Como Imprimlr'se lá em JOIOVIIlf', o 
t e .. t!rl'de prl'par.'lllll pa ra visitar os es ｲ ･ｾ ｵｬｴ ｡ ､ｯ＠ ､ｯ ｾ＠ exa!fles ｾｵｴＡ＠ sei estavam 
tnb,'leciml'ntn" ｰｬ ｏｾＬ＠ ｰ ･ ｬＱ ｾ｡ｬＱｬ＠ celtn ･ｳｳ ･ ｾ＠ f"zendo aquI no Gymna"lo ?, . 
ｭＢｉｉ｜ｾ＠ de"f"zt'r a tl e ll u" cia. Que ｶｾｬｯｲ＠ teOl ･ｳｳ･ｾ＠ f'xames feitos !lo 

Ｈｾｵ＠ .. n"o tle l1\tll .:i.amns a fa lta de ca ｇｹｭｮ｡Ｎ ｾ ｬｯ＠ ､ｾ ｳ ｴ｡＠ .capltal Ｎ ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ ｾｾｉｴ＿＠
r idaJe da din'ctona do As)' l" de ｾｬ ･ ｮ Ｇ＠ antes. Jà se ｉｭｬｭｾｬ｡＠ a . <tpprovilçuo 
.l icidade, "111 n1\o consenti r 'l Uf' os ｭ ･ｬｾ＠ dos. ｮｬｬｾｉＡｬｾｾｳ＠ e os ' Ｎ ｰｲｾＢＮＧｬｯｳ＠ de honra ｾ＠
J ' • ｯ ｾ＠ 'I\41 )" lllo" ou der .. ituoso!> se del - elt s tm cçno concedido" ,lOS mesmos? (1111 .' , " ., , L'

Ó 
" '1 .. I . . d 

tHSSl'1ll em SP lIS ｬ ･ｬ ｴ ｯｾＬ＠ n,io foi a esmo que .. , 011 ｡ｧｲ･ｾ＠ e o JesuItismo pro u· 
ｯｴｩｬｐｭＬ ＮｾＮ＠ ｴｩｮｨ ｡ ｭ ｯｾ＠ a decla ração de ,lI zem, esses e fie .. tos I . 
g"lIns Ｈｲ･ ｬＡｴＧ ｾ＠ e o t t',; tr munho de pe!->soas EI com effelto um estupendo mlla-
(jue ｯｾ＠ viam cl ei t,ulos pl' las ･ｾ｣｡ ､ ｡ｳ＠ li .. ｾ ｲ ･Ｎ＠ . .. . . 
entrada e nu ch,io tio pntl'o da fre nte. O n e.latono ｰｵｾｨｾ｡､ｯ＠ no fim do ｾｮＭ

;,ra ｉｬｾ Ｌ ｮ＠ -machuca renp as camas. n? ｊ ･･Ｚ ｾｬ ｶｯ＠ ､ｾ＠ 191.5 , Impresso em JOIO 
P . h ' vllle Ja trazia o resultado dos exames 

. Quando de nunCiamos a f: .. ｾ ｴ｡＠ de ) e dt'st riln uçào de premios que a inda 
.Clen!' ＨＧｯ ｲｰ ｾ ｲ｡ＮＱ＠ .ha ｾｴｬ ｡＠ no A s) lo ｴｬｾ＠ Or nflo se tinham feito no Gymnasio I I 
ｉＧｨ Ｑ ｮ ｾ＠ ti !' Espmt.o , an to, fOI com ,\ pro- Im it;lm perfeitamente os "milagres" 
,'a ｉ ｾｲ ･ ｦｵｴ｡ Ｂ ･ｬ＠ ｯ ［ ｾ＠ ､ ･ ｣ｬ Ｚｬ ｲ｡ｾ ｾ ｯ＠ de. u.ma das pl eições estacluaes. que, um mez 
memna I.jue de l.i, t lllhil !',udo, p..r.\ a antes de e e({ectuar a ' mesmas elei
｣｡ｾｩｉ＠ dI' uma ｦ ｡ ｭｬｨ ｡ Ｂｱｾ･＠ ｣ ｾｮｴ ｯ ｬ｜＠ ｴｬｾ ｃ＠ ｳｾ＠ ções. o Governo J'á possue as actas, 
h .. nharem e sim ｭ ｾ ｲｧｴｬｬｨｍ･ｭ＠ os pés co m o resultado a votação e os no. 
n"t:m grllncle balde com agua e enxu mcs dos mais votados candidatos! 
gart'1ll IJgeiri1me nte os pés I'm saccos 
velhos cle amaj!'em, ｾ･ｮ､ｯ＠ que a mes· 
ma agua do " .. Ide servia para todas 

Os ｾｴＧｲｭｰｳ＠ ･ｬｯｾｬｯｳｯｳ＠ rle ·encommen 
da I' as visitas "arranjadas_ para virrm 
pt'los jorn .. es "carulas- dizerem que. 
tcncontraram mUito as elo tanto no es· 
t"beleciml'nto todo, que pt'rcorreram, 
como n;IS menon<l" que achavam-se 
mUito -limpas. , • bt'm penteauas. ·com 
• ｶｴＧｾｴｩ､ｯｳ＠ lavatlos f! li'npos-, sobresa
hindu o -cannho elas frrlrils, para com 
･ｾｳ｡Ｂ＠ creançus (jUt' era ildmiravel! 

Esqueceram·sl' os visitantes de men
cionarem em suas declarll':ões, qur es
ｾ｡ｳ＠ mesma" ｣ｲ･｡ｮｾＧ｡ｳ＠ IJebiam ilgua em 
IIhun,latlcia desde i!s 6 horas da tarde 
ate ois 6 da m,lOhl\, como behem as a
hJtnnils internas do cnllrgio .10 ｳ｡ｾｲ｡＠
do coraçfto das .carinhosas. freiras. 
mesmo no rigor do ver;lo. 

QUllndo denuncinmos que no Gym
nilsltl Jesuitlco (a 20 ､ｾ＠ Dezembro uI 
tlmo) 'tlm padre "professor" do mesmo 

. .. he "'1 D ' ｾＧｕ＠G\"mnaslll. para l'on ct!r 5, r,1 ｾＬＧ＠

LUZ. 

Pedaços 
==DE== 

historia 
o jesuita Antonio de Escobar, Que 

entre os annos de 1589 e l(ióo), ､･ｾｨｯｮﾭ
rou o mundo com a. suas theorias ve
ｮ･ｮｯｳ｡ｾＬ＠ nAo !'oÓ foi um homem perigo 
so á moral !locial, COlhO foi uma crea 
tura de sentimentos completamente 
suíos. 

Vejamos. 
Tratando"da Aiutoneria, disse que 

era elta \Im peccado veni"l-equando 
sem nece idllcle: come-se e bebe se 
até vomitar. com tanto que com isso 
a saude nl4l soUra • 

-
verdlldeira sAo obrigados a conressar 
que t! laba; que na lerra não ha reli
gião vt'rclatll'lra; que os mil;,gJ(' attri
buidos a Jesus Christo nlo siio "erda
deiros .' 

'Um filbo que mata seu pai p6de fol
gar com o homicidio que commetteu, 
por ｣Ｂｵｾ＠ da herança que vai receoer .... 

19nacio cle Loyola disse que-o que 
usasse o hah to de jesuíta teria o pri
vilegio de entra r de direito no céo.- !! 

O cura Kinzelmunn disse em 1872, 
em Gostratz : 

.Est .... n os os ecclesiasticos tanlo aci
ma dos impe radores, reis e principe., 
deste mundo, quanto o céo aCima da 
terra . • 

E deve ser assim. porque pelo m('
nos no Bnlsil , e!les praticam qftanto 
abuso ha, e a !{epubJica a tudo fecha os 
olhos naturalmente porque se julj:ta mui 
to aoaixo t! tem medo que ･ｬｬ ｰ ｾ＠ lhe fa
çam o mesmo que fizeram a Sixto V, 
Clemente VIlI , !nnocencio XIII. e Cle
mente XIV, que morreram envenena
dosl 

Jeronymo Lanuza, bispo de Albara
zin, disse que os jesuitas usurpa m as 
eSll'olas dos pobres. dos mi eraveis e 
dos f'nfermos: mantem relações com ns 
mulheres e as ensinam a enganar os 
mariuos, 

Notem que niio foi Voltaire, ne m MI
chel!'t que elisse isso: foi !.Im padre co
mo clles-lIm bb,po I 

Na sentençn dRda contra elles em 
Ｑｾ Ｎ＠ pelo Parlamento foi inscripto que 
o Instituto dos Jesuitas é contrario 
a Direito natural. attentatorio contra 
foda a autoridade espiritual e temporal, 
e com tendencias de introduzir com a 
capa de instituto religioso, um corpo 
po'itico cuja essencia consifte t'm uma 
continua actividade para chegar por 
toda a custa de meios directos ou indi
recto ,occultos ou publicos, em primei
ro logar a uma independencia absolut<!, 
e successivamente á usurpação de to
da a autoridade ... 
E os Jactos todos.os dias odemonstram' 

Clemente XIV assignou a bulia ex
tinguindo os Jesuítas, e foi env-enena
do ... Por quem? 

Antes da assignatura da bulia, appa
receu no Vaticano um papel com estas 
letras: 

- "I. S, S. S. V. -. 

Clemente XIV decifrou-o assim: 

-In Settembre Snrà Sede Vacanteo 
·J!umno do I .. anno. "fazia como S;io 
í 'homt', apalp,\Oclo o" o qlle ,·aleu·lhe: 
uma vai" dos alllmnos do III ,1I1no que 
prpsenci"ram o facto, tambf'm procu 
raram com ,'Ioglos de encommenda, 
!<egundo a "J:1 ri1 x e", t'mp,!nar o brilho 
da ｮｯｾｾ｡＠ vendlca denunCia. 

Porco I 
Disse ainda: E Clemente XIV morreu envenena-
"Ninguelll ｾ＠ obrigado a confessar si do em Setembro! 

E é ｡ｾｾｩｭ＠ ｣ｾｭ＠ as lindas cores dos 
balões de agua de silb;IO, que, com o 
mais ｾｬｉｨｴｩｬ＠ toque dl'snpparere da vista 
(los crentes, que julgam taxar-nos de 
｣ｮｬｴｬｭｮｩ｡､ｯｲ･ｾＮ＠ C0l110 de calumnia os 
"Ianaticos curolas" qualificam toda a 
\"erclatle que nils espargimos sol-re es
c:lndal" •. falta de cari.ladr, maus tratos 
,'nutro loctos. oCl"orrido. ell' todos os 
Estahelecimentos dirigidos por padres. 
frall .. ,; e trl'lr:ls! 

Otltrn ｣ｏｴｬｾ｡＠ quI' deseiavamos sabl'r 
dos Ｂ｡ｰｯｬｯｧｬｾｴ｡ｳ＠ dos importantes ser 

• 

não as circumsaancias que minoram o Já em Abril e Junho de 17'74 tinba 
peccado, e nlo L" que o aggravam.' escapado de duas tentativas de enve

Entlo a conll86o é uma. mentira e nenamento. 
serve sómel1toe ptlra 6l1li ilIidtos. Depois /lppareceram os frades alie-

Ainda di8!ooe1 . mães, grosseiros, malcriados, ganancl-
• ｾＺＧ＠ permittido matar Il traição. o osos, lascivos e .. toetos esses frades se-
Não admira. A traiçAo E I!ntre eHes rão mesmo frades, ou é o caso de e 

a primeira condiçAo de mOEaI. Atrai· dCzer-que o habito não faz o monge? 
çoam rei e poVOII e vlo sempre para . ａｮｾ｡ｭ＠ ahi tão altivos, tã<;, tesol, tão 
diante ImperiOSOS, que par::cem mais soldados 

A These "'jeeuitae de CaeR. sus do Kais«;r disfarçados para ... felicldade 
tentalla perllnt& o ｬＧｯｬｉｾｧｩｯ＠ ｒ･ｾＱ＠ de do ｾｲ｡ｳｬｬＬ＠ do que representantes de 
ｂｯｵｲｾｯｮＬ＠ diz gbe-a rehglão chnstA ｾ＠ Chnsto. . . 
\'eroslmil e 'llo é ve"""'; que enSi-
na ｯ｢Ｚ［｣ｵｴｴｬｊ［Ｇｾ＠ ftu ensine cousas ob
scuras; ｱｵｾ＠ IN 'que ptetendem qae .eja 

/ 
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:\ Cadeia Velha onde funccionou o 
J JI]', na dua noite. em que prolonga
r.,m·se o trabalho. do ｭ･ｾｭｯ＠ Ju ry. il
l ... minou u'\ fachada, em regosijo,., a 
a que? I 

A condemnaçAo de ､ｾｩｳＮ＠ ｲｾｳ＿＠ I 

ctora das bandalhetril9 que ,..e pratic"!1l I invali?a f,chou'se no que l!4I chama "ef' 
De'se antros, virá taxar de cal umma tado Interellsante·. por cUJa razAc. ten 
e a" anta ｾＱＰｲ｡ｬＢ＠ e de bandido os do declarado o mediro que ella esta"fI 
jornali ta di! imprensa s 'ria e morali- h).'dropka. mandou,ae-u para fbrd ､ｾ＠
s'ldora que combate os ac tos immoraes con\'ento 
pratlcllllo' n'esse antros de perdiçl\o .Outra, durante o delirio ele uma k 
sempr<> acobertados com o manto es ' brc typhlco, estava con:.tantememe fa ' 
farrapado da religião catbolaca romana, zen do gestos de qUt'm en\'lava beiJus 

... !lo seu confesso r, que se achava de p(o 
• • • 

Não ha que ｦｵｾｩｲ＠ a hem applicada de' 
numil1<lç.io de, , Jlha do caso ' raros! 

• • •• • Uma das d'elle, do 10 lja'nl" confl'ren· 
ci ta Martin' ,vendo uma.! tre ou 
lJua tr«" ｾｬＧｬｉｨｯｲｩｮｨＢｳ＠ de distintas famili ' 
a , dIrigirem-se ao alt"r para fazt'rem 
!lU orilçôes, grita "elle" o bem t'du 

carlo : 
.;&,ora nllo é OCC<l i;io d" fszpr M;' 

çAo e Im de OUI Ir os ml'u. con<elhll<! ' 
.. 
• 

As grionde ' chuva. havida. durante 
todo o dia I' noite de 1: do corrente, 
oram provenIentes da, lagrirna au · 

(:0 a do O1ananClile olho da caro' 
lada, pl'la profun(la magna que lhes di' 
'\cerilva u ｣ｯｲｩｬｾ￠ｯＬ＠ pela !alta do con · 

Ji'reori ta, rnuito superior ao rnorali.t. . 

\mbro io johannlOg, pnrljuilnto estt' 
p.ICphcava chHamente o que era aell ' 

d!' ｨｯｮ･ｾｴｮ Ｌ＠ tim tim por tlm tim, I' 

,\ ueltl' <1e ｾ･＠ au entava da\'iI o con 

forto a alma ､･ｶｯｴ｡ ｾ ｡｣ｯｮｾ･ｬｨ｡ｮ､ｯ＠ que. 

,li moça -õ de\'lam ｣ｯｮｦ･Ｇｾ｡ｲＭｾ･＠ a "CI' 
r .. t; e fradp, mllço<! 

• • • Já no dia do bota-f6ra nu 
trilplche munlc1(MI, alguns a!\,uaceiros 
!aCrll110 o- ioram prt' "neiallo.; indu 
"'Vl' abraços e belia mio dI' ､ＢＧｾｰ･､ｩ､｡＠
do ｩｮｴｲｾｮｓｉｾ ｰｯｴ･＠ ｬＮｲｯｰ､ｾＮｴｮｪＬｳｬ｡＠ da -

aot .• ｃｮｮｬｴｾｾ［ＬＨＩ＠

• 
• • 

Uma outra da J'!:.lIp,o con!preoci. ta 
qUilndo ｮｾ＠ har,lta' e h .r.ltn de cabeça 

urAnca ou .• ｬｾｵｭ＼ｬ＠ dt\' •. t" de cor preti 
... beIÇOS cahldo ' , pr"cur,I\'a a "SiJnt i, 
ｭ￠ｾ Ｂ＠ par,\ heljal a, F.ll t' Vlra\'il o ｲｯｾ＠
to e quando ｡ｬｾｵｭ｡＠ incauta moça illu 
.lIda de !oo .. r com t'Helto !tlha dI' outr, 
111.'\0, quI' não a ua propria, que lhe 
cle J o -er. heljava lhe a mão. ElIe todl' 
de 190';0 rno .. t a va de:' eio!' dI' oscular 
a ,ua prnpna miw. 00 meo mo SitIO eIT 
qJe o vlr!!:lnal beljl) delx.tra o perfurnl 
(k ua camltda e pUrl Ima ＱｉＱＱｬＰ｣ｾｮ｣ｩ＠ ... ' 

· • • 
• 'um cOl1vento do vl.inho E t;ulo d, 

PAraoà, quI' tem o pomposo nome dt 
Pur' - - 'TlO ('or;II;:\'" d(' \1i1na, fOI en 

conrrado u cdd<J ｜ Ｇ･ｲｾ ｬｮｨ ｯ＠ de um rccpm' 
naSCIdo !'" 

• 
• • 

Que purl'za ｾｵｽｴｉｴＧｔｬＯＢ＠ desse Coraçl\,. 

lie ｾＱＢｮ｡＠ que to:m por dlrectnras frpi ' 
nh, ｱｵ･Ｎｬｾ＠ a sinam recemns ｬＧｩｬｬａｾ＠ CrI' 
anç ,s para niio appart'ct'rt'm os fructos 
OflU lJIl" de ｳ･ｵｾ＠ amnr"< frades,o,,; 

• • • 
Co D leI te,a, boa Imprensa, prote' 

A melhor do 
foi esta· 

conferencista Martins Junto da sua cama . Envergonhado ･ｾ＠
te com li . ーｲ ･ｳｾｮ｡＠ de extra nhos, POz 
um cr"clhxo diante dos ol hos da pt-n ' 
tente, e ('om \ ' OZ de comm i eração e1 ' 
clamou : 

Acon elhClr que os brancos se casas
sem com ｢ｲｬｬｲＮ｣｡ｾＬ＠ ｭｵｬ｡ｴｯｾ＠ com mula 
tas e negras com negros! 

• •• O patife do Manins nllo quer mi tu' 
rn de cores, l'alvo no con!es lOna rio que 
tudo que .cae na rede ê peixe" 

• • • 
O Conrle nAo gostou muito do con' 

splho porque sendo pardi nho não es 
colheu panJinha e !'im uma distincta 
branca que elle não merecia. 

Em cornpen. ação a "outra" é mai> 
pardlOha do que elle e .. , vae bem na ... 
cor, 

ｾｾｩｴＡｾｩＡＡＡｩｾＡｴＮｾ＠

A confissão 

o QLr: ELLA E' E 

PARA Ql'E 'ERVE 

FRI 'n ninda Henriqu eta earacdolo. 
'\ pilgina ló3: 

• palx,;o fanatic:l daa freira s ｰ･ｬＨｬｾ＠

,/"us conlt' ore, padres e !rade. , é in
crrvel O que e pecialml"nte faz COO1 
que o seu enCMCNilmento eja suppor 
lavei, ão as illimilada ｯ ｰ ｰｯｲｴｵＰＱ､｡､･ｾ＠

je quI' gOlam paril verem e rorrespol1 ' 
' Ierl'm-se com as pessoas de quem es· 
tão enamomc!& . 

• Esta liberrlade as localiza I' iMntl
fica tão estrt'itamente com o cun "ento , 
tUl' sentl'm Ill<il, quando, por algum« 

e lfermidade grave, ou ror ･ｾｴ｡ｲ･ｲｮＭＬｲ＠
,repa rando para tomar o veu,:e \'el'rn 
.h.ngadilS a passar illguns ml'zes no 
<1'10 de suas familias, em companhia 
Ile "e!lS paes, mAl'!', irmão!' I' irrn:'!'. 
Is-o n:'o adm ira. porque não l: de UI
por que ｰ｡ｾ･ｮｴ･ｳ＠ tln ｣ｨ･ｾｾ､ｯ＠ permlt
(<Im a ｾｭ｡＠ loven que pa3:.e d lanamen
te vanas horas em colloquio myslerro
ＬｾＬ＠ com um padre ou !rade e qUf" con' 
Inuamente mantenha com eUI' tão es

treIta ｣ｯｲｲ･Ｎｾ ｰｯｮ｣ｬ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ Esta laberbadt:' 
'6 a pode ter no conventc. 

• tUltas ｳｾｯ＠ as hora:. que a Heloisa 
ｉＩ｡ｾ＠ 'a agrada Velmf'llte no confe iona 
rIO rom O eu Abf'lsrdo de ba:lna, 

·Outras. ｣ｵｩｯｾ＠ confes ores siio \ e 
lhos .tem de sobre. alente um director 
e"p'ntual .. com quem se c\ivcrtem du 
rante mUIto tempo todus o dias,' tetl'. 
á-t .. te-. no parlatorio Quando isto nãu 
,,,a.ta . tinirem que estão doentes paril 
tel-o 56 em suas proprias celliJs,. 

• • • 
Na pagina 166 Iê-se: 
• A OUlrll freira. estando um pouco 

l'nferma, o acerdote a confessou ern 
ｾｵ［ｯ＠ propria cella. 

DepOIS de algum tempo, u penitente 

- Pobresinha! beija teu proprio e>' 
poso !. 

•• • 
A' pagina 169 diz ainda 11 filha do 

marpchal CaraCClOlo: 
, Um sacerdotl', que gozava da !ama 

de ｾ･ｲ＠ um ｣ｬ･ｲｩｾｯ＠ incorrupt i\'el. tlOha 
o costull.'e, ｱｵ｡ｮｾｯ＠ '!Ie via ｰ｡ｳｾ｡ｲ＠ pelo 
parlatono, . de omglr me pala \'Tas do 
modo ｳ･ｾｵｬｏｴ･Ｚ＠

-Pst, queridil vem cú I Pst pst vem 
cá! • t 

Estas palarrR., ､ｩｲｩｾｬ､｡ｳ＠ a mim por 
um acerdute, eram summamente ｡ｾＧ＠
lut'rosas, 
. Por lim, outro sacerdote, ornai fas' 

tldlOso de todos por ｾｵ｡＠ assiduid,l<le 
<t ilstlllada, tratuu de ｩｬｾｳ･ｧｵｲ｡ｲ＠ se elo 
,I1I'U aflerto a tod.l custa. 

!\ão havia ｦｩｧｾｲ｡＠ que a poesia pro' 
fana lhe ｰｲｯｰｯｲ｣ｬｵｮ｡ｾｳ･Ｎ＠ nem . ophism.1 
:Iue pudesse Sacar da rllt'tonca, nem 
Interpretaçiio ,,<tull\ Que pudesse dar ｾ＠
palavra :de OI'U';, que n,\o ｵｴｬｬｩｺ｡ｾｳ･＠
｡ｲｾ＠ coo ｾｴｲｴ･ｲＭｭ･＠ aos seus ､･ｾｬＧｪｯｳ＠
EI aquI um exemplo da sua 10glCil : 

, orrno filha, me disse eile Uni 

dIa,. abe na verdade quem é Deu.') 
- E' o creador do Universo --- ｲ･ｾ Ｇ＠

d
' , 

pon I eccamente. 
- Não, não I Isso n.lo e sufficier.te, 

replICOU .rrndo-se da minha Ignorancla. 
LJeus e amor, ｭｬｬｾ＠ amor em abstra' 

eto. que recf'be ｾｵｳ＠ encarnação 110 af 
ft'cto mutuo de dois coraçô '5 que se ido 
latram. 

E' mister, pOIS. qlle ame!! a Deus nlo 
ｾＶ＠ na sua eXI tencliI ｩＱ｢ｾｴｲ｡｣ｴ｡Ｌ＠ como 
carnbern lia :,ua enCi.rnação, isto f, ao 
amor l'xllus1\'o de um homrm que te 
adura, 

. • Qund Deus est amor, nec co'itut • 
111';1 amando., 

Entilo lhe pergunteI: 
-lJ mu rnulher que adora o .eu ama. 

te adora n di vlOdade ? ! 
- 'Jerlnrnente, repetIu o !>acerdoct 

varias \'t!zes, animando-se com iI minha 
obs:n'aç;!o e felicitando-se pl"lo 
lhe parecIa ser o eff!'l!o do cated,mr. 

- ' e·te caso rf'pllquei com vivI(.' 
tiac\e, elegena para meu <Imante 
hornem do rnundo ue prl'ferenc'lt a 
'acerdote, 

- Deu.!> te livre di SO, filh .• minha 
De,u ｬｾ＠ li v,re dc • e peccilrlo!
gulU o meu llllerlocutor nppl,lroenltf'llllet 
te ｡ ｾ＠ ustado. 

.-\mda r a um ｾｯｭ･ｭ＠ d · mundo • 
perca or, um vlil .io, um incredulo, 
pagão I 

Por l'C' rto irias immel,hatamenle 
o inferno, 

Conlinli • 
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