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A audacia 
- DO -

GYlnnasio 

I Até hoje, ｱ ｬＱ ｡･ｾ＠ os resultado 
quI" tem apresefltado que corres
pondnm, mp sm0 1evementc ao Cjue 
cu tCl ao ｅｾｴ｡､ｯ＿＠

Ｈ ｾｵ｡ｮｴ･＠ ｭｾｯｳ＠ têm d'ali sa
hido .prepmaCl ? 

(Juantos alu os têm sido ali 
in ... truid os 'l 

'uhemos ｮｾＬ＠ e " bem-no 
todos, que ali ensina-se mUJ dou- que levavam no proprio nome e 
trina e fazem- 'e muitos pic--mçs na origem de seus ascendente -; 
em dias que devem ser occupaJo ' paterno e materno o ponto cul
no fu nccionamento das au las, minan te para a recusa: es,a cri

Os alumnos, quer qUf'iram, anças são ｢ｲｮｾｩｬ･ｩｲ｡ｳ＠ e descenden
ctuer ｾ￣ｯ＠ ,quei ram, são ｯ｢ ｲ ｩｾ｡､ｯｳ＠ tes ｾ＠ ru 50S e franceze . 

ｾ＠ .. a fJuvlr ml. sa, a cantar na capella O ba tava isso para que () 
Chl.'gou ao cU1l1ulo a arro- e (\ confessar-se. Gymr.asl unta atharina, que ｴｾ＠

gan eia do-; padres alie mãe. no , confl são não e perdoada, uma fortaleza,a llemà encravada {\ 
• n E t I es, a tnvf'nção torpe, essCl arma rua Esteves j unior-onde se em-
ｮＨｊｳｾ＠ s (\( (). 

De dia para dia, vão elles se de traição infame pma o dominio, vregam mappa 'dnndo Blumenau 
tno ..;tra nc1o mais violentos e muis a escravi 'açào da consciencia. como a cidade mai ｩ ｭｾ ･＠
arlutrano:" :-.em se lf' mlJrarf' m que O alumno não pôde expedir do uI do Bmsil e ｡ｰｲ･ｳ･￭￭ ｴ ｡ｮ､ｯｾ Ｌ＠
;\ melhor C\ll " (,jll (,' Dells f z-f( i uma ｣ｾｲｴｵ＠ sem que antes seja ljtla !->ul do Hrasi l como posse são al
um dia depOIS do outro-e que a pela dJ ção; não pód re ,ber lemã,-não quize e aceeita l-o. ! 
au ra du illlpu nl(Jadf' dt' hoje póde uma carta que não a apre3ente á E e um e tabelecimento d'e:---
U' TI unhã tr<tn:-;formar-:;e em tem- ､ｩｲ ･｣ｾ ＿ ｯ＠ ｶ ｡ ｾ｡＠ t'r lida. se quilate que pretende do gover-
pe::;ta ,le e deitar por temI muitos E a espIOn agem da «kulture» no um alvará de equipamção! 
plano..; que ... e faz t' ITI nus tre \'ClS e I ･ ｾ＠ todo o ｾ･ ｵ＠ esvlendor, é o re- E' impossivel, não podemo..; 
muit()s ,.,onho..; de conquista, velo Iglmf' n dos CClrr:eres em toda Cl sua crer, ｱｵｾ＠ o neto da direcção do 
ｾｵｬｊ｜Ｇ ･ ｲｴｩｬｔｉ ･ ｮｴＨＩ＠ cI (, cameter nacio- força, Gymna 10 ｰｾｳ＠ ' e em branca nu-
nal por meio da escola e do pu l- q ､ｩｳ ｴｩｮ ｾ ｴ ｯ＠ ｾｦＨｊ｣ ｩ ＼ｾ Ｑ＠ do !los O vem, em uma p:-ovidencia, 
iJ lto , ･ｾ･ ｲ ｣ ｬｴ ｯ Ｌ＠ maJ,o r 1 auIOl. , qUlz r.:a- . \0 pon to a que Chf'gCl ram a . 

O Gymna ..; io Santa Calharina, ｴ ｬ ｾ ｬ｣ｵ ｬ｡ｲ＠ seus ｾｉｬｨ ｯＮ＠ n',esse ｦＧｾ ｴ ｡｢･ｬ･ Ｍ COl,' a , só ha ,dois caminho. a e
contra ･ ｵ ｩｾ Ｑ＠ ｉｉ｢ ｴ ｩｴｵｩｾＧ￼ＨＩ＠ o " 'orreio CImento -SUl ge nens. , e, .. rece- gUlr::-ou a <.!Jreeção é obrigada a 
do PO\o " IJU teu-..,e em tempo em'r-, ueu u,ma recu a fo rmal, porque matricular ° menino, ou o Go
giea mentl' fa í' endo ver os prejui- 'eus filh os não ão bapti. ad o:o I ｜Ｇ ｾ ｲｮ ｯ＠ tem de retirar a mamata de 
ZIJ::. gue trarl <t ao ｮ ｯｾｳｯ＠ meIo e á Que tem um estabelecimento 1,):000..,000 ga tos annualmenk 
11 0"',:-;a ｬｔｉ｜Ａ｣ｾ､ｵ､ ･＠ nüo só pelo lado [de ｩｮ ｾ ｴｲｵ｣ Ｌ ￣ｯ＠ que ver que seu. sem o menor ｰｲ ｯｶｾ ｩｴ ｯ＠ real: 
da Il1strU ('ç<IC), como Velo lado da alumno ' sejam ou não bapti.::aclos? Q E quer a que:otao termine pela 
moral e do ｾ ｉ｜ Ｇ ￭ Ｂ ｭｯＬ＠ arvorou-se em Que tem que ver com o modo 1. " q!ler pela 2 Q . hypothe e, 
e"t<1d o n\) l",.,tad o, e salta por cima de pensar de cada chefe de fami- amda hca de pé a nffrontCl lança-
de tudo - para ｾＺｴｴｩｳｦ｡￼ｯ＠ do seu lia 'I da a u!TI bra ilelro di tincto, a um 
orgulho germanico e dos :oeu ca- 0111 que vilntag-en dá annu- cathannen e que tem abido hon-
prichos d ' grào-"enhor. aln,!entf' o ｾｾｴ｡､ｯ＠ 15:00(),'000 para rar a ua terra. 

E".;e ･ｾ ｴ｡ＢｴＧｬ ･ ｣ｴｲｮ･ｮｴｯＬ＠ que tudo () Gymna ' lO f har as ua por- Aguardamos o aconteci-
vende, ('umu qU;llquer casa de ne- ta. aos que ° procuram, {.Ior uma mentos. 
g OCIU, ma , com ｩｾ･ｮｾＧ￠Ｈ＿＠ do paga- ra ... ã? não ó improcedente como ... + ... ... ...... ...... ｾ＠
men,to do Impo,.,to de lIldu tria e tola t ｾｾ Ｎ ﾷｾｾＡｬｌ Ｎ＠ ｾ＠ ｾｾＫ＠ .... 
ｉｾｲ ＨＩ ｦｬＬＮＮ ｾ￣ｾ ＮＧ Ｌ＠ ｰｲ･ ｪ ｾｴＮｬｬ･｡ｮ､ｯ＠ aS:'iim o ,Duas rac;ões houve para que ｾ＠ CURA Il\FALLIVEL ; 
｣ｾＩｊ｜Ｚｭ ･ ｬ ＬＨ ｾｦ ｜＠ li CItO , qU t' ,concorre a dlrecção nega. se matricula aos ｾ＠ A Leitura d'O CICl- ｾ＠
jhlrd ｾＩ＠ c_r.trIo puhllco, fOI fundadolfilhOS d'aquelJe illustre euthnrinen- ｾ＠ rão, cu ra radical- +f.í 
｣ｾｾ＠ 19?;" ｾｏｉＱＱ＠ H ｾｵ｢ｶ･ｮｊｯ＠ de se:-a t Q, porque nbia que o. ｾ＠ mente, a prejudicaI !l 
ＨｴＧｾｩＢ＿ＡｏｾＨＩＨｘＩ＠ ＬｬｊＩｉｾｕＬｵ･ＺＭＮｾ＠ ＺＭ［ Ｌ ｉ＿ｮ､ｯＺｾｨ･＠ ｳｾＭ call1li,dato ti matricula nã,o offe- ｾ＠ mole tia o FanClti - iS't-
. J( <l () o Gy mn,lslO Cathan- recenam enc;ancha ao tnlcrobio ｾＮ＠ mo religioso. ｾ＠
nen::,e. I"· d f 7"" ｾ＠ma ulto o anatismo,e <12 Q. por- Ａｦ［ｾｾｾｾＺｴＺｴｾｾＺｴｾｾＷＳＫ＠
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ASSIGN ATURAS 

Capital Trimestre 
Semestre 

Eis ahi • dali! em que foi pcomul. 
ｾ｡､｡＠ a Lei Fundamental do Brazll e 
que ､ｾｴ･ｲｭｩｮｯｵ＠ a f6rma de governo 
I,or onde tem de se regula.r. fazendo a 
re peitar. tQdas a autondades, quer 
electiviI ,quêr de nomeação. 

Comprovão porém, os facto . ,:m 
ua maioria, a realidade do ｲ･ｳｰｾｬｾｯ＠

que e lhe deve, o abuso que e c;:ornglO 
e o desaforos que forão ｣ｯＮＢｴｉＮ､ｾ＠ r 

Tem merecido a Con tltulçao os 
｡ｰｰｬ｡ｾ＠ do homen de bem e no 
.:aso .. ffirmati'·o como e comprehende 
a sua desmorali aeio? 

O que temo ob O" olho ê aRe· 
publica Con t\tucional ou ｾ＠ a ohgar 
chia com todo o eu cortejo de ambi
ções sem limite ? 

Quem é que se julaa com egu
rilnça, quando, aco ... ､ｾ＠ pelos ,'enda: 
,'ae da orte, pela IOtrJgas, pel .. s ml. 
erias e pela baixe a de rar;,cter, Vai 

a e sa de pre_ada de barrete phrygio 
pedir um ge to (le ua dlgmdaclt:, o 
castigo para o typo que lhe co pem 
á mãos e volta convicto de que as 

ua palavra ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡ｲ｡ｭ＠ o amparo 
merecido? 

Republica I ｒ･ｰｵｾＺｩ｣｡＠ I Afa ta de 
ti o traidores que e piA0 toda as tua5 
｡｣ｾｳ＠ ' 

ão deixa ｾｵ･＠ o ladrO de tua 
!:.unr·a ｰ｡Ｍｾ･ｭＮ＠ Impunes, e carnecendo 
cliI parte ã da oCledacle, quando tens 
por certo, elemento para tI! fazer res
peitar. 

Gymnasio 
S.Ca tharina 

Altamenle oEFensivo á nOSliilli 
leis e o procedimento do director do 
Gymna -io ta. Catharina, não consen
titulo ｱｵｾ＠ o maior Pedro Taulois ma. 
triculas e eus filhos n'aque le estabe 
I eci.-r.en to, p.:>rque o mesmos seu fi
lho não eram baptisadus na religião 
Cé\ holica apo toliea romana. 

ub\'encionado pelo E lado, como 
é o Gymna io, não pôde impedir que 
sPja matriculado em uas <lula nenhum 
alumno baptisado ou não, na religião 
catholica porque, egundo o que rpza 
a Con tituição da Rf'publica em seus 
artigos 72. § § 6: e 7,' o ｅｾｴ｡､ｯ＠ '111.0 

póde, ter ｬｩｧ｡ｾｯ＠ alguma com. qual9u.er 
religl:\o ou seita sendo o en.lDo mIDIS. 
trado puramente leigo. 

O sr, Governador do E tado a quem 
foi presentf' a reclamação do. r. major 
Tauloi mandou chamar o dlrector do 
referido' Gymna. io para conciliar as 
partes e entretanto teve o dis abor de 
ouvir do mesmo direc:or a mesmas 
palA vra qu«;, tit:Jham sido ditas ao sr. 
major Titulol ' , I to é .• que eu filhos 
"não podiam ｾｉＧｲ＠ m.,tnculado no Gym. 
naslo por ue não er.lm b.ljJtl"ados I!!. 

Não deixa ｱｵｾ＠ os maiores inim.i' 
gos de teo territono, de tua ｾｯ｢･ｲ｡ｮｬ｡＠
de NaçAo. de tua raça rle latino, cre .
ção na suas ｰｲ･ｴ･ｮｏｾｳＬ＠ te ｡ｭｾｳｱｾｬﾭ
nhando nos teo conceitos, constltulU
do um Estado dentro do Estado, 

Anno 

Interior Triml!stre 
Semestre 
Anno 

o CLAHÃO é vendido na Agen. 
Enxo:a como imprestaveis, ｲｦｩｯｬｨｭｯｾ＠ cla de Revista á Kua da Republica n.5. ubver ivo ao ocego de teos _ 

que não e avacalharam no ｾ･ｮｴｩｭ･ｮＧ＠
to do amor patrio, e- es vll.Oes que 
acon elhAo aos incauto , aos Ignoran· 
te. e me mo aos per"f'r os, a ｭ｡ｮ｣･｢ｩｾ＠
que de organl.a a fami li;l em seos di· 
reito constitucionaes 

Levanta' te da indilferença em que 
tens ･ｾｴ｡､ｯ［＠ abre o olho á série de 
más vontarlf'.:l com quete bloqueião o 
teo ､･ｓＲｾｩ･｣ｴｯｳ［＠ f"z sentir com a al
tivez preci'iI que separando a Igrf'j'l 
do E tado e' dando-lhe ampla liberda. 
de, não foi para que aquella e ｴｏｃｬｾ｡ ｳ＠
se a perseguidora de tuas determma' 
ções. 

Vê, medita, olha a obra dos quI' 
te querem anniquilar e dize drpols. si 
é ou não verdade, que ha miseraçeis 
de ca aca e de batina! 

Republica! Republica I Attende o 
dia de amanhã e que esse tempo não 
ela de negra nuvens p3irando obre 

as cabeça de uma geraç;io que amaI 
diçoe a pu ilanimidade de seos ante' 
pas ados. 

EGO. 

Toda a correspondencia t"'e Ser en. 
dereçada á rua Felippe Camarão n. 2 . 

Um pouco 
d e historia 

Foi empre o clero, em todos os 
tempos e em todo os paizes, um ele. 
mento de r1esmoralisação e de corru. 
PC;1\o da humanidade. 

Vejamos: 
. Bonifacio. bispo de ｍ｡ｹ･ｮｮｾＬ＠

declarou ao papa ｚ｡｣｡ｲｩ｡ｾ＠ - -que a 
mais ｶ･ｲｧｯｮｨｯｾ｡＠ corrupção entrarll 
nos con "entos;-lue os bispados eram qua 
si sempre providus em lelKos aVldu 
de riquezas ou em c1e.ri,:;os libertinos e 
prevaricadore ; que tinha encontrado 
ｾｮｬｲ･＠ os diaconos homens que desde a 
in!ancia estavam habituados ao adul 
teno c ao ｖｩ｣ｉｏｾ＠ inf." .. e,.; que ti. 
nham quatro. cinco, e ás veze mllll 
concublDa· .• 

Sabemos entretanto que no Gym ' HClu\'e é certo prelados que tenta. 
nasio Sta. Catharina existem mlltricu- ram anniquilar as infames lib<!rtlDaKens 
lados men inos protestantcs e que se- dos convento, isto. publicamente, co
melhante facto fôra tAo s6mente para mo fazem hoje os seus successores, I'a 
ferir ao digno official do Exercito que, ra enganarem o povo; mas entretanto 
embora livre pen ador, acata todas as tratavam de correr um véo sobre as 
rellgiOes com o respeito que t: pf'culiar torpezas que se praticavam nf'ssas i.n. 
a SU>l moralidade, quer como cidadão. stitulçOes de depraliu;ão e dI' luxuna. 
qUf'r como chefe de familia quer COIIIO "os conventos de mulheres e de 
official 110 no o brio o Exercito. homens- sempre perto uns dos outros, 

Providencia Sérias estão sendo como hoje.- foi impossivel estabelecer 
tomadas com relação a semelhante la I . . a mora, 
.,:to, tanto l!Ials quanllo os (hrectores Os filhos de frades e freiras eram 
do. ｇｹｭｾ｡ｳ｜ｏ＠ pmpenham-se para. que em grande numpro e os pais /lS dota. 
seja e.qulparado o mesm') Gymnas.lO: vam osten ivaml'nte . os rasavam e o. 

SI tal ac?ntecer teremo a ｲ･ｬｬｾｬｾｯ＠ enriqueciam á custa da igrejil. 
ｮｯ Ｎ ｶＺＱｭｾｮｴ･＠ hgada ao ｅｳｾ｡｣ｬｯ＠ e o · J"- OS artistas e os poetas apresentu. 
SUltaS ｉｾｰ･ｲ｡ｮ､ｯ＠ com mais força sobre vam a nú as scenas escandalosas de 
os destino de nossa Patria {lIlura. freiras e {rade ,sem que elle!' se mOl>' 

Tudo p6de ser porque a batina ｴｲ｡ ｾｳ･ ｭ＠ olfendiuos. continuando na pra. 
tem .. , tica das mesmilS terpezas. 

ｾＭ I\a architectura religiosa as oblc:e-
EPIGRAMMA DE BOCAGE nidades iam longe. 
.... Em S Germain-df's-Prc!s havilt 

Entre um fra ·le e entre um burro uma esculptura representando uma 8 
Ha tanta conformidade q:Jerosa cena de uma Ireira. 
Que ou u frade é pili do burro, Em S. ｇ･ｯｲｧ･ｳＭ､ｾ＠ Roche-Ville 
Ou o burro é pai do Irade, em um fuste de uma columna via.1r. 

uma scena das mais torpes que se p0li• 
ａｔｔｅｾￇｏ＠

A venda avul a d"O Clarão. 
ê de 200 rs. o exemplar. 

a imaginar. 
Ka abhadia de Santo Antonio 

Campos-de monges e monjas em 
mist'uidade a mi/i!. revoltante-da 

• dl'srf'gramentos pftsmOSOIl ｭ･ｾｉｄｍｉ＠
para os espiritos mais corrompidos. 
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o CLARÃO • 
Felipp(', o Helio, persegui o n<; or- Por mim confesso que niio o . eL '"O ｦＩｉａｾ＠

den" ｲｴＧｬｉｧｩｯｾ｡ｳ＠ por tcrem levarlo a im- Mas que dlzeis a i to, reverendos 
morillielad(>!lo ultimo ponto, Uma d'es- "aceJdotps?-
sas ordens foi a elos Trmplarios (que Menol atacoll os cl(>rigos e altos 
emm 110 ｭ･ｾｬＱｬｯ＠ tempo ｴｲ｡､ＨＢＬｾ＠ e solda- prelados que ｾ･ｲｶｩ｡ｭ＠ ele Intermt'dla
､ＨＩｾＬ＠ quI' punham em /lrutica os ma s rios dos amores ilJicitos elos gnonrles, 
vergonho,os ｡ＨＧｴｯｾ＠ oe Ibertinagem), Era trio g-rancle a (Ir morahs;lçilO, 

U prpl\'iHlor I{oberto Arbnnel, na quI' toelos os pregadores atacflvam a 
I 'ormandi,I, (UIlUOU o convento :!e Fon- II1continencia ue padres e ｦｲ･ｬｲ｡ｾＬ＠
t!'\'ault ｣ｯｭｰｯｾｴｯ＠ ele prostitutas com Maillard batia asperamente a gente 
as ｱｵ｡ｴＧｾ＠ conVI\'la mant,t!mente da igrt'ja que tinha amasias I' ellzla que 

Em J>ortug;d, o convento ele Odi- os bispos t' ｳ｡｣ｰｲ､ｯｴｲｾ＠ que HSSlm pro-
vel1;ls pra um vt'relaeleiro l'Jpanar, r(>diam eleshonravam as ｣｡ｾ｡ｳ＠ onrle 

O eluque dr .\qll lta:1ia lundou em iam. ｡ｳｾｩｬＱｬ＠ como condemnava as mu 
Nlort umd ＨＧ｡ｾ｡＠ de prMtituiçClo mode- Ihere que mantinham sympathlas com 
laua _ [)pIOS mo ,tel l-OS de mulheres, os padres, tornando se adulteras no<; 

Um b,soo de ｏｲｬ･｡ｮｾＬ､ｾ＠ nome To,i o, templos, 
I('\'ou f\ (ai 'a de ｶＨＧｲｾＨＩｮｨ｡＠ ao POlir" de Menot prohibia que ｳｾ＠ ministrn'ise 
adoptar um nome de mulher pelo qual a Eu('haristia ás amaSIH'i dos padre'\, e 
I-'ra tmtadu pelos ､ ･ｶ｡ｳｾ ｯｳ＠ que o cer- apresentava moças seduzidas por pa
cavam , ､ｲ･ｾＬ＠ que as m;mlinham por conta pro 

No tempo de Carlos VI, o, clf'ro pna, , , , 
vivia na maiS de-Imlg;,ua ｬｩＨＬ ￩ ｮ｣ｬｯｾｬ､｡ﾷ＠ Qu.lndú os ｾｯｬ､＼ｬ､ｯｳ＠ entr<lvam em 
ele Diz :--;Ico:áo ele ｃｬｴＧｭＨＧｮｧＨＧｾＬ＠ arcedia: uma, aldeia. , perguntavam logo pela 
1'0 dI' Hav('ux, que as virgpns ｣ｯｮｾ｡Ｇ＠ amasla do vlgar o. 
gradas ao-Senhor tmhnm loela, a<; IIlfa , Du!aure dll . que os ｣ｯｾｾ･ｮｴｯｳ＠ ele 
mias e todu os de,caramt'ntos dils reh!('lOs,IS eram serralhos P,lnJ uso ､ｯｾ＠
prostituta. e qU(' todo, os mosteiros biSpos (' ｾｯｳ Ｎ＠ Irades; que dessa, hbertl
(Ie mulhpres eram mais con"'a;zraclos;lo nagem naS,C1.11Il hlhos ｾ･･＠ se f<lzlam Ira-
culto de V ･ｮｬｬｾ＠ cio que ao de Df'Us, des ou Irelra:. " 

ｏｾ＠ ｰｲｴＧｬ｡ｵＢｾ＠ e ;;acerdol{'s ｾｵ｢｡ｬｴ･ｲ＠ ａＮｉｉＡＧｾｭ｡ｾ＠ Ｎｲ･ｨｓＧｬｾｳ｡ｳ＠ tomaVRm dro-
nos obtlllham licençil par;I prill!carem gas p"rd eVltdr IOcommodos futuros, 
o adultt'rio bastando lhes pagar annu ｍ｡ｬｬｬｾｬｲ､＠ disse, alludlOdo_ a I,S o:, 
ai mente lima certa quantic!;lde elp vinho. Ｎｓ･ｮｾＱ＠ prefenvel que nao tlvesse-

O -Novidades>, de Jtajahy, ｣ｾｮｬｬｕﾷ＠
ra, e com razflo, os jornaes ｱｵｾＬ＠ ｰＬＮｬ［ｾ＠

fome de dinheiro, diio-se ao luxo idiota 
de insultar nações ｡ｭｩｧ｡ｾＬ＠ quebrando 
a ssim a neutralirli'lde que o governo 
quer manter em reluçào a guerra eu 
rtlpca, . 

.. \ -OpiniAo> ｴｲ＼ｬｮｾ｣ｲ･｜Ｇ･ｮ､ｯ＠ o artl' 
go, chama para pile a attenção do 
.Dia., que t'm artigos e telegramma" 
ataC,t as nações alliadas e a raça latll1d. 
sob a responsab Itd"de do clr. Thiago 
da Fonseca, procurador geral do E", 
tadtl. 

Emquanto o -Dia> que é o orgam 
official. e o dr. Thiago da Fonseca. quo! 
e procurador geral do I{stado, insulta
rem as n"ções ;dliudas e a raça que ｾ＠
a dos brasileiros, continu,lremos a man
ter ;1 mesma attitude em relação ao<; 
a llemlles. 

A mais frisante quebrol de neutra
lidadp pai te do jornal officlal. que nada 
rr ... pelta quando se trata da AlIem,tIlh,,; 
portanto. nós etilmos !lO direito (!t' di 
zer o que ｰ･ｮｾ｡ｭｯｳＮ＠ em ･ｸｰｬｯｮｴｦｬｾｬ＠
nem mira em ｬｵ｣ｲｯｾＬ＠ porque o que dl
ｺ･ｭｯｾ＠ obedece a uma onent;lção e nflC) 
a outros motivos menos confessa ｶ･ｩｾＮ＠

c 

Lr\RE.\\'DO O -canon> ela Igreja "De ｵｩｬｾ｣ｴ｡ｮ＠ mos ouvld?s para ouvir os lamentos 
ｴ ｩｾｳｩｭｩｳＮ＠ concita á prntica elo axiol1\,' das c:e"rclnhas allrildas às latrll1as ou 

- <tudo ti commulll entre amigos ate aos Cnos '" 'á I' _ . I b I B Duas entidades inlund('m rI' prito 
as mulheres> .omo J r I"semos. o a 1 ar e ran , d L' R 

O .. S' t 1\' 'tt· .. tôme escr('vcu as -D"mas Galantes>. e medo a .;ut,?r.lda e" da elga epu-
pap.l IX o pernll 10 que os . d' d I b11C'1 dos Bra"l 

sacerdotes ｴ｜｜ Ｇ･ｾＢｐ ｉｬｬ＠ cnncubll1i1s. luma séne ､ｾ＠ cúntos a maiS escan a- ,. " .... 
, • a ･ｬｩ ｯ｣ｰｾｴＧ＠ à Coionia havia UI" !o :'. ub C"P.ldadto - 1"(""',,- ,- "h 

conn'nto ue fr('ir", (lue tll1hilm um cüo; I ' O cardeal de Lorena e ra alcovi · O ueus l\.aJs::r que nesta 11 a em 
t d d d Predominio. e o [Jpus Papa que com a" freiras, po, rEm, diZiam que o al1lmal ciro! o rei e as ､ｭｾｉＢＮ＠ , 

era o demonlO, , \ olullles e volumes pocllam ser e . ,.,ua", bent:àos e mimos do vulto do sr. 
Em 1632, o cllra de Cordel. (oi Crlptos ]lor<,jue o thema não s«: ･ｳｾｯｴｴ｡［＠ (;'pltào ｾ･｢｡ｳｴｬ￠ｯＬ＠ con\erte o arhet;s 

condemnado em El'ln;d, pelo olhclO dI' prlo cOiltrarlo. de dia para dia r ehna e convictos ｾｭ＠ cathilhcos romanos (>m 
ruhão. ufle r!,ce campo ｶ｡ｾｴｯＮＬ＠ mais "c(ilo de liberdade de pensa-

. " h t é h ' mento e assim tolhido de se manitestar 
O 1l ',I(lre Luiz G,.aufridi seduzia ,'Ite " • uuo, ' o que, ca escnp o a 1S-

t I t à e t contr l actos de 'poticos da !!uard.1 mCllInilS (h: <) ｩｬｬｬｮｯｾＮ＠ Foi qUt'imado VI- ond, e a 11S 01'1<1 n. o m n e.' .. 
\ o em .\ix, na praçil ､ｯｾ＠ Jacobino ' , 

Por exce, ... () de vicios repul!nantes 

romand. 
* * • 

loram ｱ｜ｬｬＧｬｭ｡ｲｬｯｾ＠ dOIS fr"des da Uruem \' i\;"[OS ｜Ｇｉｾｒ＠ SE E CERTO 
dos l'n'g;,dort's. 

O Deus Kaiser de lá mesmo do 
ｾ･ ｵ＠ [{emo, e palha pelos Brasl eu 
medicos ambulante para lazerem inje
cçõe, nas \ ela dos "teuto ' > do _ angue 
aI em,io e assim expurgar o mau ｾ｡ｮｧｵ･＠
br'l::,ileiro. por 11;10 conter nesta nll'" 
tura a mais diminuta particula de pa
triotismo brasileiro, 

Hralltóm p C'r:\ padre, p ｉＧｾ｣ｲ･ｶ･ｵ＠

as .DA \1 ,\S GALA:-.1 fES ,uma espt'
cie do ＭｾＱＮ｜ＺＧＭｊＺ｜Ｎ｜ＧＮ＠ que os fr;,de e pa 
llres de hoje collocam nas meIOS da" 
moças e dils ｭ･ｬｬｬｮ｡ｾＬ＠

.\ ｉＧｲＨＩｾｴｬｬｵｩｦｬｯ＠ autorisada pelos reis, 
era ta \'orecld'l pelo clero, 

Os pat!l'f's "hllllilrcl, t\leno r, Cleré(> 
e l'opin \'crbpraram as II1famias do 
dero, O autor do Ｍｾｬ｡ｴｨｦＧｯ＠ us bigamus> 
､ｩｾ＠ ... p -quI' o homem que le\'as_ e o seu 
cavallo á igreja par.! o vpnder. f"na 
mal; mas que as mulheres que, sob pre
tt'xto de rrlt,l{lào. \'u();i Igreja para ar
ntl'jarem amantes , fazem peior • 

Pans cunlava ('ntão -C'Ís mil pros 
titutas matncul;ula.... mas ('ram em 
ｬｾｬ｡ｬｏｲ＠ numero a-. mulheres que acudiam 
a,., 1f:r<>Jas com rosa nos e livros de de· I 
vo<;ao pma faz('rem conquistas. 

O padre :\lalllard di 'se em um er
mflo: 

'Si !lS ｣ｾｬｵｭｮ｡ｳ＠ da igrrjas tives
sem olhos e \dSSem o que ｦｾｭ＠ volta dpl
las "e passa" SI pudessem ouvir l! 1011-
lar, o q\lt! dmam ? 

• 

ｐｲｯｰ｡ｬ｡ｮ｣ｬｯＭｾ･＠ que S. exa. o 
:"r. Governador cio E"tado, ,,(j pa
gará o ordenad0 do ｮｾ･ｺ＠ de De
zt'mbro de> 191-+, em dinheiro, logo 
que a imprt'nsa deixar de fallar 
"obre e"te ｡ｾｳｵｭｰｴｯ＠ -O Clarao" 
declam que ｾｵｾｰ･ｮ､･ｵ＠ a publica
ção da «.\lofina», afim cle não pre
judicar os empregnclo::- pubileos 
que vivt'1n na espemnça de que a 
palavra honrada cio exmo. sr. Go
\'entador será cumprida. 

ｃｾ｛＠ 'EPTICO. 

* • • Com esses poderosos elemento-, 
vejamos queridos leitores, o que acon
tece. 

• 
* * O Gymnasio ｊ･ｾｵｩｴｩ｣ｯＬ＠ existrntr 

nesta Ilha, tem por seu director um 
padre allemilo, nomeaào pela Comp.t
nhia ele Je 'us e todo o corpo ､ｯ｣･ｮｴｾ＠
do mesmo Gymnasio de paclres je"tll' 
tas allemrtes. recebt'ndo uma subven
ç<io dos cofres do Es:adu de 15:uOo$, 
e sujeito, portanto, ao Regulamento d:\ 
Instrucç:w Publica que é leiga, em face 
do § ó.· do art 72 da Con tituit;1\o. 

• 
•• A C.\SA ZENITH rua Benjamin Querendo ,u":, distincto official do 

( - " ') - 'r 'p. I " ExerCito Bra l1elro, matricular • eu" 
ｯｬｬｾｴＬｭｴ＠ ＭｾＬ＠ dO ,lU 0, procurd I dous filhos menores, n'('sse collegHl, 

ＺｬｾＮ･ｮｴ･ｳ＠ ('!TI ｴＨＩ､ｾｬｓ＠ as IOLaildade -, I pela falta de cnll(';::lOs ecundarins, dl
olterecendo optrma remuneração. rigio-se aquellp estabelecimento afim 
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de nMtricu!.lr ｾ･ｵｾ＠ filho- sendo·lhe ne.\ 
g. da pt!lo DirecLor, padre ｩＱＱｬＡＧｉｾ￣ｏ＠ ｾ｡Ｎ＠
tholico rom,lno, iI matncula, pm Ｌ ｾ＠ .Id· 
Illlttir á ｭ･ｾｭ｡＠ cn,tI1ças cathollca' e 
'. ber que seus filbo- não eram baptl' 
. ado na igrej<l catholica ! I ! 

•• 
Recorrendo ao Go \'erno do Esla· 

do nenbuma pro\ldel1l:la oble 'e de tI', 
•• 

E como poderia ･ｾｰ･ｲ｡ ｲ＠ uma pro· 
viden ia, -j o Go\'!'rno ｾＨ Ｌｬｯｲ･＠ este as 
ｾｵｭｰｴｯ＠ n;,da podia "g-Ilr ｲ･ｾｯｬｾＧ･ ｲ＠ de· 
plllS do,; (';0 de aço com Que lur,1 pre· 
: 0 ao y"tic:wo pd .. hen -. u papal de 
1 . de Outubro de ＱＹＱＺＢｾＡ＠

.. 
. ·i qu ｢ ｲ｡ｾＢ･＠ 05 élos d ｡ｬＱｩＬｾ ｮＢ＠

COTo a iórej.l, tlnba .lIl1d,1 de de Ｚｾｬｬｲ＠
ua Cruz de Ferrll a que tem jú". pelo 
lr •• u,dho ｩｬｬ｣｣ｾＬＬＺｬｮｴ･＠ que tem lido. no 
ilUXlho da ｧｲｲｬｬｬｩｬｮＬＢ｡ｾ＠ :10« ｅｾｴ｡､ｯＮ＠ e 
lbrm:l luta {:Olll (I [r"de cllmlllilnd:lIlte 
é ｐｯ Ｂ･ｾｾＺＢＩ＠ Ｎ｜ｉＱｾｮ￼＠ d,- ｔｨ｣ｲ･ｾｯｰＨＩｬｩ＠ .. . 
cum quem tamlJ.:m t' c la liga jo. 1'0, 
ｬＬＬｾＭｯｾＮ＠ , de lIlt.jucb,al.ld \ el dlU'.lilde. .. ... 

Que ... e h.1 tle !.lur ｾ＠ !. .. 
E' ter I': e e-per.1I1';1. bel)'lr <1<; 

I ão, ､ｯｾ＠ Ir ､･ｾ＠ e p.ldr '. ollrdeCt:r ｡ｯｾ＠
( ｾｴ｡ｭ･Ｇ＠ do l)'u' j';:.lj,t!r. ｡ｬｾ＠ que "p' 
I Me,,, em qu.l1ljuer n:l'allto do .. "era \'0 
Br SI I, um ｾ･ｲＺ［ｵｉｉｊｯ＠ mar'lll/'l Jé' Pom' 
1.,1 qut! no,' I Te d,1 c"cra vidão em que 
no ｡｣ｨ｡ｭｯｾＮ＠

• • * 
E. por f.I!I.tnno, no- :"anto'. pa 

o CL,\RAO --
çnc\a por torlos os bra. ileiro 
sua proci<:são. Espere!!! D'nhi n grita da pnrfralhadn, 
levantou as. Ｌｬｉ｡ｾＬ＠ fez bmulho de 

um pouco ... ｾｾｾｾｾＧＮｉ＠ e correu para o secretario da 

ｾｬ｡ｳ＠ este fez murchar o enthu<;iil 

XJo perde pela e spera () cy
nico do Lll)'ola que qUIZ fazer f'S
piri to com o velho de .. bmb,l'; 

I>r;\Jlca.::" em um pu::otulento m tl

!!;Il publicauu J1 ' O Dia· de 23 do 

corren te, . 
"lIa \'{'Iho.:: , ui\).:: ｰｨｹＧＺＺｉｃｾｬ＠

mo .la mntilha declilr ndo qtH' ha\'11 
c1e cy"rantir a Itberdadr de cultos. 

h om que c<l ra !i{'arin o conf'go firo 
Gllf' rl a. er" o que unhamos vOlltade 
de , 'r r I 

SI em toda parlc ｾ･＠ puze. <;e um 
freio aos dc'Ll ｭｰＨＧｦｯｾ＠ df'"SI' " pn('rgu· 
I\lt'nog de ｲｯｾｮｮｯ＠ que inl .. ;,ta m n Rr.,. 
ｾ［ｉ＠ como o c1w!era Illorbu". oào hm'ia· 
mo de ver 0" ､･ｾ｡ｦｯｲｯｳ＠ qu!' clle "4,ti 
pra licam impondo a . ua y(.n tadf', mar.· 

e 1l1orn lnwntf', ｬＱｮｾ＠ por do- d Imlo como ｾｃｬＱｨｯｲ･＠ . ..;, lk,;olledl'ct'llO'O 
,. :i Iri. e corrl'l1do Jlilra 1011!('e os prole, 

ＨＺＧｮｾﾷＬｬＮ＠ t1 ltrn ... por principio , sores que n:lo snbrln Ltll:tr " lleml ! 

diz o piltlfe. 
:\ú::o di remos: ha jesuita:-, po

rhll todo::o ＬＮＮＮｬＱｪｯｾ＠ que r phY"II'<I 
4u t'r moralmt'nte e ｴＨｊ､ ｯｾ＠ ｢ｾｬｮｴｬｊﾷ＠

､ｯｾ＠ pnr principio . 
llnit' publicamos um ponto 

hi,..tnricll que trata óe"se::o abutre" 
e Ｑｬｬｾｬｩ＠ ... tarde publirarelntl": outro'" 
inclu::-i\'e - pf'lbcinho ... ·' dos ＬＱｾＺＺＭＰＢＢ＠

::-ino" vi" e liHlrüe ... do tempo da 
ＱｉＱｱｵｩＺＺＭｩｾﾷ￣ｯ＠ os qU::les eram iguae::o 
aos de hoj!' . 

O H.\lmAo.; ｂｈａｾｲａ＼［Ｎ＠

_e--=varos 
ｾ･ｭ＠ ,;ermos eng-el1hClrnS notam(>! 

drleito, no ｡ｾｾＨＧｮｴＢｩＱｗｬｬｴｯ＠ tio C. \llll Ir 
r.lI ti t'xg\lttO,; no pel'lmdro q\le i 
frentt' tI.1 AlIandt'ga n1e ao» ｣｡ｦ ｴｾ＠ fi 
lardllll. 

éres e Indl", 'cxPr,lp!arp - eduroldores-
• ! I mocula<lt' e n',o lTIpnro" -purn- ｾ＠ ｾＧｖ［＠ 1" -' 
t ＱＰｾｏ＠ con\e ...... ＬＩｲｴＡＧＺＺＭｷＦｬＮｾｌＢＺｮｈｃＩＧ＠ Ｍ］ｾｾＭ ＭＭＭＭＭＭＭｾＭ
C;;l 110';'0 num ro de _"lJh.ldo ｰ｡ＢＬＬｾ､ｯＮ＠ _ 
lllJe "'lUI m"llCltlll,lr o p.,dr Jo.\o ｾ｡ｾＧ＠ : ｅｇｉｾｉＬＭｊＮ ｜＠ BRi\ZILEm.\: 

. Em toda pilrte, me,mo no 13r",1 
não h .. quem tll'scc'nhl''':,1 qlle o ｡ｾＬ･＠
lamento do, ｃＢＢ｜Ｑｾ＠ ele' ('\1!'o ttos para 
mate ri",; f('(,iIe s , de\'c ter ･ｾｰ｡ ｾＧｯ＠ Ｇｕｾ＠
nClelltc para entrar e del1tro ､ｯｾ＠ ｭｦｾ＠
mo , no ｣ｮｾｯ＠ de ha\'/'r lim a Ir' ,tp.rr11o 

ｊｬｾ｜ｏ＠ 11(1 IUllc('Ionamen to . 
.\Iém ､Ｇ＼ＧｾＧ＿＠ mill f"ito ［［ｉＧ ｮＧｩｾｯ＠

Ｑ
ＱｦＱｕｾ＠ : l lHILdl '"I •. H:: v ..... ｉｩＢｉｾＧ＠ ｾＮ＠ Ｇ ［ＮｾＮｉ＠ ｲ ｴｬ ｲＮ ｾｊＮＭ Ｎ＠

ｉＧｸｾｮｬｴｦＩ＠ \li,n I,(.;),,<;er coI10<:1I1Io. 
't' est;1 f"z('lldo. ｾｯ｢ｲｬＧ＠ o ,úlo das rua
como 110 I.l'rinlt'tro "rllllil Cl lado, qut l:>.,h. de ｾ＠ Jo:.o B3plt-,a. mUOlcl)Ho 

de TljUCil"'. :\.1 -Comarca>. do> :\10gY:lTI,rim. de 
*.* , 13 d" correote. I,'·, e o SI' 'Ulnte, trall 

huuve ncce .... -.:jJatJc dI" f;.7.e!·Q l: nl 

lu", p:lró-\ n:lo torn,,1 c -uJ1l'rio r!lo c.I, 
(am\'llto ti .. .., ru,,". e co lo!: .. r -e (l' pa 
ralit-IIJ>lpt:,lo", em rima do cano. 

O ·"anto . Jo"o Ca"ah exphca ,cnplO do ﾷｆＮｾｴＮＬ､ｯﾷＧＬ＠ de S, Paulo, <Ie <) 

doutrloa em "ua \ ｜ｾ｡＠ ＨＱＢＮＬｴ｜ｬｲ｡ｬｾｬＢｮｴｾ＠ a Idu m.:"mo mez: 
que contêm o :\1.\. -\. ti . 1 J) a LI). 
delt,ido pm '\1.1 cama. de pa,'o para o - O .\. O Hf<:UGIOSO 
;,r. (\o> charuto 001 bocc", e a" ｣ｲ･｡ｬｬｾ｡ｳ＠ \ 
em Ilé em ruja <I., c"ma. , .. 

E"ta mOfb (il' explicar doutrin;L 
parrce·n(h ｭ｡ｴｾ＠ tei .1. do que a moda 
uu V(',t do" ＼ｉＬｬｾ＠ 1l1I1,;.IS. . -• \' amo, m3nd Ir um ('xpmplar d'p, 
L' jorn ,I ao n;\·. "r. arcth,-pc. d; :\1" 
I .,oa. t!iit' é CI romp,'tel t t· p.!l'., ]Ul!.(.lr 
d" mor .• 1 J' '..,:' e <1\ utro" padre" q.le 
por aqui 'flJunJam. 

OPEI' .\1 '1.\ 

Do - E .. tado · . ele ') : 
E-tf'\'c hontem no g;,billctp 

do sr. '-ecrdano da ｊｵｾｴＬ＠ .. , o 
Yq.;:lrlO <Ie Ita)!lra. C'lnl'!!;n dr 
Guerra Leal, que loi eott:llder· 
e com " exa. a ｰｲｮｰｯｾｩｴｯ＠ do" 

r rceot"s "ucce_ 50S c1M]uella ci, 
d.lllp ｭｯｴｬｮｬ￠｣ｾ＠ peia proc,""1',o 
da chamada' Fgn'ja ＱＳｲ｡ｾｩｬ･ｩｲＢＮ＠

O ｾｲＮ＠ ｾ･ＨＧ ｲ ･ｌ｡ｲｩｯ＠ declarou .lO 

vigario dE ltapi r« que garanti. 
rá a IIbenJade de ｣ｵｬｴｯｾ＠ (' o n"'· 
pClto devido á Loda" "" rdl 

HE. 'lFICE. 'n: glõr<; .• 

===--===1 E .. ,I' caso explica· e em poucas 
D'I'..,ta utili ...... i:n,1 l' digna ih- \ pa!;l\·r,' .... 

-'ocl<.H"ão de"ta capit.ll, rect'I)plTlo... O dcro caLholoco, ir,tlJlerante, ｰ ｲｩｬｾＧ＠

ｆｾｴｴＧ＠ n,,,1 fell ｾ･ｲ｜ＧｬＬｯ＠ Illl porta no 
prt'p"ro, .. n1'lO long-o Il'I1lPO , dI' 
J'l"V' que ｾＬＮ＠ ｬｬｯＺｾＨﾷｮ｜Ｇ＠ .. h (r.i npsl!\ 
rilal. qU(' "I('m ele ｉＧｲｦＧ｣ｩｯｾＢｳ＠ \'I e1 .. s 
('t'lft,r:\. ilcn ri t"tHrú (:nonne8 tI .. "' .. l"'. 
au ｅｾｴ［ｈＺｏ＠ e ú l'oli\o )l .. r., com h"l , 

Ao ('\mo. _ I'. Co\'('rn,l<lor d(\ r.
t,Hln, C'Omp(·tl'llt(' como c. p('lo p" 
n'inhn que 1l'1ll de eng,·nhl'lro, Cul 
pt'll' [actn uma . ｩｾｬｴ｡＠ " e_-t;" o bra
df' 'VhU cerlificar,-e lb \-crda de 
I Ú .. ｉＨＢｨｾｾ＠ ｮｘｬＧｲｧ｡ｭｯｾＬ＠ n'e"se mal 
to ｾ･ｴＧｖｉＨｯＮ＠

• 'àll ｾＨＧｲ￡＠ s. I'.a. o pri meiro 
vernat!n r " fi caltsltr ｯｬｊｲ｡ ｾ＠ I 
o dr. F ｲ［ｬｏＨＧｩｾｴＧＨＬ＠ ]o,e da H "clla. 
prcslJenll' d("t;, en l;io I'rtJ \ incia, 
-i que dla riamt'nll', ia a p ra.,: .. . ' 
:\1.1\0, ver como (' ra fe ito () ,ri\';ÇO 

() que' 41H'na dize r que zel. \" 
UI':;; ruhl\(·o. 

Faça S. exa. o me"mo que 
não lhe regatearemos ｡ｰ ｬＬｬｩ｜｜ｬｾｵｳＬ＠

- f' -' I . I t'lpalnwnt .. o (·,tr"Ill!;t!, ro que no Brasil 
um ot leIo no qua no ... l'f)ml':UnlC.I I pC:I'-a (' .. lar em [a/.cllda ｾｵ｡Ｎ＠ po rque 
a pu,....;e de .;ua nu\" dlrf'ct\)l'Ia C]lH' tulo I<I/. ｾ･ｬＱＱ＠ ｾｬｮｬＧ＠ haj., quem tenha um Flcal'am ｾ｡｣ｲｩＡｩ｣Ｇ＠ ｴｬｯｾ＠ por ' 

_ __ o _':i"': .... ' __ 

t 'm lk g"rir U'-o de ... tlOu'" (l<! me:-- puuco dt! cnragem pari! .'d.l'!I,o elll rar !''ipaço, os "Iligoo.; ｳ ｴＧｧｬｬｩｉｬｌＨＧｾＺ＠ \ 
10.1 ､ＭＺＺＭｵ｣ｩｾ｜ＨＬＧｩｩｯ＠ de ｴｾｬ＠ li ｴｾｬｬＮ＠ 11.' "ua nu'l!d .. t1c prdcnCln'a . pro\:o. latin." Empraa ｴｬｴｾ＠ .\gua (' ｌｵｾ＠

(' f e te '\1"1 (·.101t'. \!nLelltleu que só a ＨＧｾｮＧ｝｡＠ do ]e· dI' alll'mrlO I'o nduzlndo manda,lo 
,r;\lo ... , azemo" \') h pc , Ｂｵￍｬｩｾｭｯ＠ lPm o (lorclto d<, faz!'r c" rna· cutivos <' Um Iratle rol"llllo um;1 

<tU dia . , 11< 1LtP ｾ｜＠ prugredlr CId" I \','('" na rU<l, C_ qui .l imp<,Jlr a l b' l ;.1 ,po r cujo mOllvo prd IIln" ti 
\ el- mdi . . h r<lstlclra, a ulllca 4ue de\-c ser "I r. . ｮｯｳｾｯｳ＠ collaborador s. 
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