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Prevenimos aos ｮＰＹｾｏｩ＠ aSllign1.ntes 'lue 111 li

damos o. nossa Redacção ｰｾｲ｡＠ a rua ｇｅｾ＠ ER.\. L 
BrTTENCOURT N. 67, on.le deve ser derigida 
:l corre8poDdeDcia. 

A visamos tambem ｡ＬＬｾ＠ ､･､ｩ｣ｾ､ｯｳ＠ ｬ･ｩｴｯｲ ｾ ｳ＠ que 
o nos.ojorn al o .ClarãlJ" continudt,í a ｾ ･ ｲ＠ v n
dido todos os dias das b ｨｬＩｲ｡ｾ＠ da IDdf\ ,,;i ,. :1 
da tarde , na ba nca n. 1 p'rkncente ao Sr. AJ{')s
tinha, no Mercado desta Capital. 

o IDEAL DO POVO 

O pOVO tambem id(>,tli -a e p uaa. 
N i\O é ｾｯ ｭ ･ ｄｴ｣＠ em fet"lndos (·erebroi. ql1e 

gel'lIl,n,IU Ｘ ｾ＠ ｧｲ ｡ ｮ ｴ ｬ･ｾ＠ 1<1 ,aS. que na-cero "d ;.u
bhmes Pt'u";llll ent'js! O IJ '1'0 lambem ide di.a; e 
o ecu ideal, ｰ ｾ ｬｲ｡＠ C'uja ｲ･ Ｎ ､ｩｾ［｝ ｾ ＧＧ｜ Ｌ Ｉ＠ trab"lh IIn t1l1l1,), 
ｾ＠ grande. t: lloble, Oh! O pOI'O tambem tem 
aspiraçõed, tambem amUI l:lon'll E Ull. aspira\1I0, e 
eua /'.1Il bição é grande , (o nolJl'e, 

Od avulclt!os e gigilule Ｌ Ｇ ｲ ｾ＠ ｰ･ｮｾ｡ｭ･ｮｴ ｯ Ｇｩ＠ que 
. e cruSa'n fell:'reS nu cdebr,) d'um homem que 
não perte nce Il plebe . ｾｾｯ＠ !10m pro, ou a cor"a de 
lourlld como prPllli,) d'Ull1l conluistaobtid'l n pal
mo de saugue sobre:\ rUlnas de urnil ci .lade e 
os farrapo. d 'nlD l bal1,leim. ou de vor SOl1 nome 
aureolallo por ｏｵｴｲ｡ｾ＠ vi"tori.ls que não sejam as 
d'uma ｣ ｯ ｮｱｵｩ ｾ ｴＮ｡＠ bellictlsa. mas. por alevantamen
to-sem iguol de seu c:\rgo, oa a primasi:\ absolllc
ta í'ntre seus Ｘ ･ ｲｮ･ｬｨＺｬｯｴ･ｾＬ＠ por IIlO dCij es VUOi 
celebres da gloria, 011 da régol fortuna' 

E no meio do pnvo ｾ･＠ alev:\Dta t.1Ulbern urna 
118piraçi\0 tllh'ez mais nobre, talvez maior qne 
tod.J8118 ou tmB I 

E' que o povo ambi:!iooa é que o povo ide di<a, 
é que o povo quer e trabalha paril alc<luyar-a 
Liberdade' Ah' A Libí'rJade , 

Que Bublime ide.Ü uo pov.:> que geme verg'l' l,) oh 
o peso dos ｧｲ｡ｾ､ＨＧＸＬ＠ que o o.cilbrunh l e o mO, tili
ca' A Liberda,lü I ｬ＼ ｾｾｾ･＠ ｣ＮｩｕｾｩｬＡｏ＠ divino. í' lltoadll 
pOr eRses homens IIcoorreota,bs ainJ 1 p Jt ･ｾＳＮ｜＠

ｾ･ｭ･ｬｨ｡ｮＢＬ＠ de liberd:vlc I Ali pelVO I 
lIa muito que ｰ･ ｊｩ ｾ＠ aO GrJnde Deut, que IIC 

-
torne uma rea\ipaçã". eue VOIIRO grandioeo pen_ 
sarnento' Mas inreliz lJleDte é uma utopia ! 

A IIherdade 80 a tem us trandes! O i peque
nu· .e cúntentare em ideali /lI ,a, Mas, nma vez 
qw' teUlJIt>\ e"se :\vultado ｬＧ･ｄｾＺ｜ｲＬ＠ talvez que um 
､ｩｾ＠ ｉｴｾｳｴ･ｾｲ･ｩｾ＠ ･ｍｾ｡＠ ｾ｡ｃｲｕｬｬＧｬｮｴ｡＠ quão grande bon
dei,,,, umfl vez que ｾ･ｪ｡ｩ＠ oh povo. unidos para 
ft'1I I I e, A uniílo ､ｰｾｰ･ｲｴ｡ｲＭｶｯｳＭｨ｡＠ dessa inaçllo e 
vo levad aos panHculos da !l:1"fia e a realisaç!o 
dlf u,liva de vns"o ideal! A IUlprensa é o ｖｏｴｩｾｏ＠

pita" II Pela Im 1)1 en.ó1 ｾ･ｬｬ￭＠ t:\h ez possivel chegar
d,·· 'I" pooto quo:: lJUereid subir .. , Ainda ･ＮｬＮｴｾｴｯｴｮ＠

el ' ua ･ｾ｣ｲ｡＠ 1'101110 ' 
-0-

t:'ALVE «CLARÃO .. 
" .tlve dennd ,,10 rgatn da verdade! Salve pha

rol ｉｕｄｬｩｮｯｾｯＬ＠ de 11Il! ｾＨＧｩｮｴｴｬｬ｡ｮｴ･＠ que ･ｴ［ｰ｡ｬｨｾ＠ a 
ｪＢｲｦ Ｂ ｾ＠ a ｾ｡ｬｬｲ｡､｡＠ 1111. dA venlade, 

Sillve ｾＨＩｉ＠ rU\llilll 'e e e'"poll{;\nte, <,ujas ｦｵｬｾｬ｜ Ｍ

raçiic's d'uuro. {'" '· lll' 111 ilhantemente, 
Salve ｾｹｭｬＧ Ｂ ｴ ｬ Ｌ＠ " I· popularisado orl!;HIIl de 

c,,, ,, IJoIle a frad" \I I I, t!, ·- t1l1irl"r<l, 
'I' ens, pe'luen . o !!;<l I" 

tI). grande e de'li , "d .. 
dos hotntns de b t' IlI, 

ma.", enorme no ('OU t,i 
I'" applau80R frenet il"'8 

Gil)) deno I·) dden le; ｉ ｾ＠ opprimidú8, e e,1 .j
galluls o. furtes, 

COIll teu8 ｲｬＧｴＱＨＬｬｃｮＮＬ･ｾｰ｡ｬｨ｡Ｎ＠ Il luz ｢｣ｲｮｦＢＬｾｪ｡＠ t-n 
de ha trevas, ＬＬｾ＠ 'nrle tn ｴｲ･｜ Ｇ ｡ｾＮ＠ surtle ｩｾｮｬ Ｇ ｬ｡ｉｬｉﾷｪ｡Ｎ＠

As treVa!l, ｾ＠ linde se anmlta I. ｭｹｾｴ｣ｲｩｯＮ＠ ｾ＠ oude 
se esconde O crime. E essas trel'o qOí' traz !'In 

ｬＧｯ｢ｲ･ｾ｡ｬｬｯ＠ o pi'vo, e que ｯｾ＠ apaVl.ra, ten. tu, 
feito luz, e arrancado a !tnl'bro-idade e (1o.to Nn 
relevo e a ＱｄＰｾｴｲ｡＠ do puhllc ,a victilll,\li 8o{fre

uoms e 08 cnmiDO.08 o(:cultos, 
ｾｃｬ｡ｲ￣ｯＮ＠ eu te saudll, 

-+- Um lei lor 
AO .CLARÃO. 

Aqui rle lon;:;(>, no meiel da iOt'iecbue fllI
miml1-e. ni'W esqueci-me 4ue o di" <lO ､ ｾ＠ A1!,o.to, 
marm o apparecimenll) do I'y lllpathil'o jurtlDl . 
c O ClarãO. que co m !J\ u tn ar,m , co ,n t;l nttl ard,l', 
vem 111\ um anll '),luwndo ('0 o !,ujlu'ça aem r.-
ceitll' Eem ･ｮｲｲａｱｬｬ･ ｾ ［ｭ･ｬｬｴＮ Ｌ ｳＮ＠ <,010 denC\,I .. e aphw-
80S em dt!feza rle uma pur ulaylo oude O olero. 
atim atlS olho'! des-e meslllo pOto, S 
veneuo!!" do (lAll ti IDO. qu. prod a CII!1Iia 

Dllqui portaDto, Il'ua fw1e ... · •• ｾｉｊｉｉｉＮｲｩｬｊｪ＠
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o CLARI0 

&OI ornpanheiroe de lutas em prol dI' um ide.II 
,,\'ult:wte e pnlgres iSIIl, O amigo sincero e co-
itmílo twe trabalho jl1'to R. C. 

0-

PRECES AO AO )RAOO S NTO BURRO! 

Deve começar amanhã (2,,») na cathedral 
d' st7t Cllpioll e no ｾｬｴ｡ｲＭｭＶＨＬ＠ a precc3 que Od 

devot do agrnd,) nto Burro vlo dirigir-lhes 
Ira, por ua iww8rulada intervenção rogar ao 

ToJo ｐｏ ｬ ｬ･ｲｯｾｯ＠ Papilo, a Ilua ｣ｯｮｴｩｮｵ｡ｾＧ￣ｯ＠

u'aollelle oorurnOd) luga r. 
A nraçoo ｾ･ｲ￡＠ a eguinte e reSar- e-ha por ca

pa -o de 9 Domingos. á t.uJe. 
, ri Cdpell O das preced O • urubú. de cabeça 

eDe fnada, que ral' u meiai para dizer mi li 

D(1 mesmo altar. 
ＭＭＭｾｊ･ｵ＠ enhor e ｭｩｬ｡ｧｲｯｾｯ＠ anto Burro. 

I' I H ｜ＧｯＬＮ｡ｾ＠ .. a rada:! 4 pat.a.d. 
P I VI Soa S ntis.ima e pl'quen orelhas. 
Pda v. c·a ｾ｡｣ｲｏｳ｡ｮｴ､＠ cauda. 
Pe!;! or·) a inecrualavd ｭｩｬｮｾｩ Ｈ ｜［ｨ＠ e cor.lura. 
ｎｾ＠ (os devoto8, ･ｄｴ･ｮｊ･Ｍｾ･Ｉ＠ pr ＧＮｴ ｲ ［ｪＨ ｬｬＩｾ＠ e I e-

ver IIte a v,,, .•• ) péll com a ｦｾ＠ ｾｬｮ ｲ･ ｲ｡＠ tle bons e 
oh lieDtl'ot c-Ith ·liC'05 , vimo pedirqne In terce
d A,'" junlO aO Dto Papa, p'tra nãll ｾ･ｲ＠ DO
meadu B lspu d ·e·ta dioce,e nenhu llI padre bra i
IIlleiro. 

Lembrae. Adorado Santo Burr I u nOme do 
11 o querid) ｾｬｯｮｳ･ｮｨｯｲＬ＠ ca adeiro de dllas 
ml ç rom um mo O. Lembrae ao anto Pa
pilO ｱｵｾ＠ f i eIlel O M onsenlwr allcmão, que 
V .C ,H,cou n'es_e throno u·!Urpad.) ao R edemp. 
Lar do Mundo. 

Quef .. i elle, O Mon enhorl e Vos mandou 
bUilcar d' AUemanha, para vermos em V6 as 
no sas figuras. Lembrae ao P apão que. si vier 
nm brasileiro feito bi m, Tereis antis .. imo Bur
ro, um fidagal inimigo á religião que Pregaes, e 
será capaz; de deetbrooar-oros e mandar-oros, por 
chaleirislDo. prc..-tardes serviçol , Companhia de 
Carri8 Urbanos d'ei5ta Capital. 

O que aeria a maior blal phemea, para a n088& 
crença catholica e morreríamos de d6r vendo
VOII 80b a pre8 llo de corrêas e correntes, plSchar
des 20 e tanLaIl homens, talvez em Bua maioria 
auti ·clericata ! 

Terminada esta prece o capellão frade aben. 
çoará em nome d' Aquelle Todo Poderoso Bur
ro os devotos presentes e pedirá um obulo par" a 
fouagem e manutenção do 48agrado Burro.» 

, Amem 

2 

CASULO DE MAIUBONDOS PRF.TOS 
ｃｯｯｴｩｯ｡ｾｩｬｯ＠

Si a um chaleirisUlo <1e ､･ｳｾｭ｢｡ｲｱｵ･Ｌ＠ que 010 
resa o regulamento, ｯ｢ｲｩｧ｡ｾｯ＠ do comparecimento 
dos alumoos, foram puoidt» os que ､ｾｩｸ｡ｲ｡ｭ＠ de 
comparecH, com pri Ik. e deicooto de pontos? I 

O que n:l.o aguardará ao alumoo que infnrntar a 
seU5 paes. a pes im alimcnt.ção quo! lhes , ｦｯｲｮｾ＠
cida ?! Com ce rteza o «potro> o espera! 

Agora, pa semos a pa.tentear cem nosso irre is
ｴｩｙ･ｩｾ＠ reflexos, a figura saliente do Prefeito do 
GJlllnasio Jesuitico, o Sr. Padre jesuita ｡ｬｬｾｭ￣ｯＬ＠
que 00 escuro edificio cio collegio religioso, assu· 
me a funcções de yerdadeiro carrasco. tão em con
traTlo li apparente cordura e santidade que, fóra 
d'ali, á luz solar, engazopa o Pl'blico que n-ão poso 
sue como ｮＶｾＬ＠ energia eletrica, á cuja lu, as tre· 
·.-as de apparece m ! 

E, lá uentro, no escuro edificio. o enchergamos 
de palm.ltoria reltgioia em puoho, app!icaodo 
4carloho -ameote_ alguos bolos em um alumno ! 

Ora, Ｐ Ｐ ｾＵＰＮ＠ rellexos que nunca. durante um 
anoo , ｾｯＬ＠ deixaram de fornecer c1arida(le em oc
｣｡Ｕｩ ｾ＠ mai, preci.a8,(ao contrari o do que aconte
ce C'l m • ､ｬｵＱｄｩｮ｡ｾ￣ｯ＠ publica;) deS\'i a mos de lá 
no"o· rffl . xo - l' a<iestámos pdfa o Regulamento 
da ｉｾ＠ trucçJ.o Publica e ... com o que haviamos de 
deI" r?1 

\ : .• n .• rxpu' ... prohibição de castIgo! c,Jrpo· 
ra \ \oIlcdd". ao, alumnosl! 

F I h ·r. I b ,lus de valm atoria, sejam con
sul 1 \" ｰ ｾ ｬ￼Ｇ＠ Sors. ｪ･ｳｵｩｴ｡ｾＮ＠ co-no .. sacramen. 
to la ｲ ｾｬｬｧ ｩ￣ ｌ＠ -ua, quando Ildrninistrados por 
• il .. oas mão __ de ministros; a ubvenção adqui. 
rl .l lo," nl ' 'Constituição no ｾ･ｵ＠ § 7' do art. 
72. t.Hn" GJ nOdsio suj ei to á fi e l obse rvancia do 
R I.'u\.,ml'nto e por tanto puninl de castigo o Sr. 
P., ＱＬｾ＠ I' ,[elto) . que não p6de chama r-se :( igno
r. OCld ,1., I rohlb l.;ão do R.gulamcn to, que e uma 
L eI br I,dcl ra I 

Já chega de abusos e desrespeito " nOS5a& 
Leis II 

Luz 
-§-

MAr OUTRO, PURO E VIRGEM! 

d O .Correio do POVO» de Porto Alegre, de 4' 
e Ago.to, fornece·nos mais UDl exemplar liacer" 

dote ｾ｡ｲ｡＠ 8er endeo .. ado pela cBôa Impreo a' 
(cathohca, bem entendido). (,( Uruguayana, 3.-
Coutra o d E '1' D . pa re IDI18no amOre. vigario da pa-
ｲｾ｣ｨｬ｡＠ do Quarahy, foi dirigido ao bi po d 'psta 
､ｬｯ｣･ｾ･＠ d He t P' h . .., . . . rt;ne O 10 ciro. uma rcpresentação, 
ｾ＠ 81gnada pelo IUtel1dente d'ali, autoridades, ml-

COI, ad,vugadoB •. commerciantea 11 outra. pesSOal 

, mda d aquella CIdade_ U p&dre Damore á acctr. 
sado de ter deshonrado orna menor orph!.» 

o ---Parabens á Boa Imprenil8 (oatholica) que vae 
ｮｾｬｾ･ｮｴ｡ｾ＠ com a biographiae retrato do pádre 
t ml lano amore"o volumoso Album do. cvir
UOl108 e C&8toh sacerdotes 
<atu alh d • { . que como ute, eltl 

a 08 e ｉｾ＠ ｡ｬｬｬ｡､ｯｾｾ＠ pela ﾫ ｍｾ＠ Imprensa-! 
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TUDO CHORAI 
Chora a B6a Impren .. (catholica,) O ReT. 

cO Diu c a ReT. «Pipoca I. 
Chora o circulo catholico I Ohora. o Conde de 

S. Thiago I Chora o aagrado •• Santo Burro I. 
Cnora o Mon3enhor que o mandou vir da lua 

Patria AUemanha, para o Altar-m6r da cathe· 
dral I Choram OI jesuitas do Gymnaiio Je.uitico 
Santa Catharina! Chorara aI freiras do .SA
GRADO E VIRTUOSU CONVENTO. da 
Capitall Ch,)ram todos OI fradea allemllea, conhe
cidoa por urubús de cabeça encarnada I 

Choram as mordoma. e camareiras de SEmi· 
nli!ncia t • 
Choram 11.8 ｣ｯｮｧｲ･ｧ｡･ｾＺｦｩｉｨ｡Ｘ＠ das marias filhas 

das michaelas; filhas da congregaçll,) barb,l;a que 
arranca o coração de J el!U8. e " expõe Uo) laull de 
f6ra do peito; choram 115 ｦｩｬｨ Ｚ ｾＰＴ＠ de Ml\llarne Lour· 
des; chortllD aR damas de caridade; ('hora a car
neirada beocia e ignorante q\le deixa paciente
mente os corvOd arl'ancal"8r. ·lh,l< ｯｾ＠ olhuoi e co· 
merem ·lhea a carne; choram tnrlus 01 pa.r'allepi
pedOd do calçamentQ daI:! ru ＬｾＬ＠ /'hOraru ｬｬｾ＠ typoil 
das typographias da "Bõa 1,,11" en.a»; chora O 
bolieiro allemlio epi:!Copal. qu (' exp:ugp. pelo ter· 
reno (sagrado» do convent .. , ､ｬｾ＠ freitas, oddeli. 
ciosos eperfUmetH das frell ,o )U\! t'mb,11uullam e 
afugenta os miasmas ulf ",o . pheri 'OI; tudor .. 
tudo, .. choraI!! 

S6 n1l0 chora, e prof.lOsn'Lule ri-Ee as garga
lhadas, o Satan «Ulanloll, ｉｾ＠ ｴｊｾ｡ｵｯｲ＠ d'edso DE
LUVIO DE ｌａｇｒｉｍａｾＡｉ＠

Ma.e. porque ･ｾ･･＠ pranto eatholico, e U8a ri
sada anti clerica.l ? t 

Porque o chefo ou rei dos urubua pretos e dOI 
de cabeça encarnada, fetira ·@e para Roma em di. 
recçllo ao VaticanO. pedir uma ｣ｯｬｬｯ｣｡ｾｯ＠ na sua 
Allemanha· Plltria, onde abrem-se convent03 !lI! 

duzias e fecham-se eacolaa aos lOilharea t 
Aloyol 

-0-

CHORAEI CHORAEI PEQUENA ｍｾﾷ＠
NADA DE INCOt'\SCIENTES CARN&IROg I 

Quem era que não vos tosquiava, lelal1do e con· 
nrvando a vossa lã 71 

Não era o Pastor 71 
Quem é que vos baptisa g ratui tamente, e ainda 

tira de sell bolso 5$ ou biOO:> TS. para comprar o 
leite e mingáu para vosso sUltenlo 71 

Não é o Pastor ou Bispo, que assim procede 
por espirito de caridade e amôr ao proximo 71 

Quem " que quando II'ravemente esta.ea . docatc, 
'fae a Tossa casa acoasdbar.yoa qlle delxt,ls o TOS
so predio a vossos filhos ｾｏｬｄｏ＠ garantia e bar· 
reira.í penllria em que os ides deixar pela .oSlla 
morte, de preferenci'l ｾ＠ Igreja 011 ao frade 71 

l'Ião \I o Pastor (frade ou ｪｾｳｵｩｴ｡Ｉ＠ que assim pro
cede r) Qundo eotraes oa irreia, morto c met-

tido dentro d'um uaido, do 110 .rat.itu ai pa
lavras COID que loil ali recebido pelo Paltor (fra
de,?1 Nlo' elte lDumo padre ou frade, que co •• 
mlseraodo·se de Tossa morte e ela orpbaadade CID 
que deixastea TOIIOS filho. .acca de sen bollo a 

quantia de) 8 ou 10$000 e ｾ｡ｴｲ･ＦＬ｡＠ á TinTa para 
compru p10 para seus idolatrados filhos 71 
.. ｑｵ｡ｾ､ｯ Ｎ＠ casaea a6mente ao religioso, pelas coai' 
t'lates Inslnu'lções de 1'0110 Pastor, que a malho 
TOS mette ･ｾ＠ ｾ｡｢･｡Ｌ＠ Itr o leg'll e legitimo cua. 
ｬｉｬ ＡｬｉＺｴ ｯｾ＠ o tehglOIO; nh' aiad'l o desintere! n pc· 
cualarlO que elle ostenai .. amente mostra 71 

Quando terminada a cerimonia religiol&, n10 i 
esse ｭ･ｾｬｄｯ＠ desinteresaaJo frade ou jesuita, que 
entrega aos noivos um envelloppe coatenJo o pre. 
lente nupcial, em moeda papel de lO a 30$000 1! 

Quando a vossa crença religiosa vos fu encom· 
meadar a um frade ou jesuita um discurso religi. 
010 por occasião de al&,uma festa religiosa, no qual 
descomponha o pOTO, quem paga a descompoltura?! 

Não' o cordeiro Pastor, (frade ou jeluita,) que 
coHuca lflO ou \20.000 n'um envelloppe e entre
ga·o 40 fe steiro 111 

Quem vos dI! de vestir 1 
Quem vos d' dinheiro paa o merc'ldo 1 
Não é o nosso Santo Bispo? 
Quem nos cura ､ｾ＠ ｭｯｬ･ｳｴｩｾｳ＠ 11 
ｓ ｾｲ￡＠ por acaso os Sors.meJicos, conforme pensa. 

a itnorancia crassa doa anti clericaea 71 
Nã" I Nl0 I 
E' o nos O santo Bispo que gratuitamente .. eDl 

em ｮｯｾｳｯ＠ soccorro, applicando do-es de oraçõel. 
banhos geraes da milagrosa aru" dI: Lourdes ede 
N. S. do Pau d' Agual 

Ju lgaes que o nosso Santo Bispo seja um ni
do,o , que viva rodeado de posnpa e lauta meIa 71 

E-.gano manifesto 111 
Pdo seu t rajar, irual ao mendigo, dissipa·te o 

preconceito popular I Pela sua choupana de nlC'r 
intimo avalua-se a penuria I 

Pelo leu carro despretencioso, todo desco.juQ· 
ctado e amarrado com cordas vrlhas e cipÓs, le· 
melha-ate ao do aleijado que cangava dous cabritol; 
'fê.se claramente a 8ingeleza com que .iTe I 

A sua meu, improvilada com duas taboaa bru
tas, sobre ｣｡ｩｸｾｳ＠ vasios de keroleae, d' exhube
rante plOva do sea passa di o ! 

A1rum ruto de pir10 feito com a nceJlente fa· 
rinha que ｣ｯｭｾｭ＠ os alumno. do Gymnasio; as 10' 

bras refugadas pelos alumnos do não menos excel. 
lente pão cr6; o compridissimo ccafi. adoçado com 
o assucar grosso de intima qualidade, cheio de 
bichos , e uma banana crua (quando sobra do 
Gymnasio), ahi tendes ｯｓ Ｌ ｡ｾ･ｾｩｰ･ｳ＠ de .leu Ｎｰ｡ｵｾＮ＠
dio que a malvadel cio, Inlmlll'0s da Igreja, dl
zeU: ser a lauta e abundante meu episcopal I 

Choráe I chorj(e I a retirada para Roma, d'eate 
Santo vosso, que tanto benificio .08 .fez, que a 
tanta &,ente ｳｯ｣｣ｯｲｲｾｵ＠ com o seu ｰｲｾ｣ｬｯＬｯ＠ aram:, 
e que agora retira-se pobre como Job, para es
molar pelas ruas da cidade Eterna o p:ío nosse de 
cada dia. 
ｾ＠ Chortle I choráe I essa perca. e ausencia de t:lo 
magnanimo ｣ｯｲ｡ｾｯ＠ I 
ｾ｟＠ Mortus ut de pinto em casca. 

Ai, ai, ai, ai, ai, 
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o CLARÃO 
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TUDO RI 

&te artig", é filho de um outro que Rqui pu
ｨｬｩｃＸｭｾ＠ ｮｾ＠ numero de hoje, intitulad<> tllJO 

chora. 
Ri. a ｧ｡ｲｧｒｬｨｬｬ､｡ｾＬ＠ com um rir,jovial,franco,ale. 

!!Te, com tran.porte de {elicilüt!c>, do o p.,VO 
･ｮｾ［ｬｴｯ＠ e de brio de na' o E-lado. Ri. com gns· 

to. com um rir que é a ･ｸｰｲ･ｾａａｯＬ＠ d "daa exp'ln· 
!!e8 ju ta. d3 alma contente, cllm um rir signifi· 
.ltivo duma ftlegria ver.bdeira. a redacçílo d,) 

"CIarIo. O Clarãn. me,mO e:!tá a rir, a rir as 
bandeira dO!pregadas. oom as mi'ío III barrig\ do· 
10Tl.ll I4lla abundancia do ri o; ri ｡ｾ＠ ｧ｡ｲｧ｡ｬｨｾ､｡ｳ＠
chry-tallinas; ri ('lf te e go.t amente; ri fiual
mentE.' o leitores; tu/lo ri, coma neS5e excellente 
grup I carnavalesco-Tudo ｏ Ｌｭｾ｡Ａ＠ ! !.. 

ｬｬｬｾ Ｎ＠ s:lbeia {J<lflue? P 'flu I r. D. JoãO 
ｂ･ ｾ ｫ･ｲ＠ pregou excellcnte pI'Ç L a toda •. 

Vae P. panl Purto-Alel!re? 
T h-ez; mM antl'S. 11 a Rnma! 

cá cá cá eIle vlIe é " F{oo",a. 
ＭｾＭ .. -

ｾＺ＠ ｳ･ ｾ＠ :8 _ _ I ｾ＠ :A;x.2 :8. :W==: '8 

: P RA E 'CLARE I 11 "TO DO ｐｏｖｾ＠ ｾ＠
. I 7' do art. ;2 d C ""ltlU',,,,, ｂｲ｡ｳｬｬｾｬｲ､＠ • 

, "nos rege. rllt r • uni: ｎｾｮｨｵｭ＠ cul \'ir 
u ou igrtja gou . \' enção official.nem ｾ＠

t .i rela.;õ<- d ) , I nc'·'. u alliança ｾ＠
n ｾ ＢＬＧ＠ .. rno 1 1 I , E lado>. , 

ｾＺ＠ - - .. - I : -: f -.. U - -- '3 
- ,.-

CA\'AÇÃO ' 
O cAve M:dria. '32 ｶｾｬ ｾ＠ .1 aheiro. E-U: tão 

en graçado, tem tan • IrllO engarrafa rlo. que 
va, ｨｾｭ＠ um nlk. 1 ri 51 ｲｾｩ＠ . 

Então o arauzel a- spado pnr ｾ･ｴ･＠ santi Ｇ［ｭｯｾ＠
e impeccaveis arc h" ,e por doze anlOS e pu· 
f"" bi PO! é co; a u p' n p". 

Os grande homen meUem o' pés. as mllos e 
lU cabeça na impren a que não acoberta de afo
fOS- a m' impren a- e de.mancham-se em do.;u , 
ra com O! jornats d .. força do • Ave Maria._ da 
ePipóca .. e de todow ｱｵ ｾ＠ ão as im mentiroso •. 

Dizem o antos bispo! e arcebi PO! que a má 
imprensa é impia, immoral e venal e que acceita 
tudo uma vez que lhe ｾ･ｮ､｡＠ dinheirol 

O macaco nunca olha para o seu rabo, 
O que dizer então do .Ave Maria. que com to

da a sem .. ergonha leva a exploração ao ponto de 
apregoar que quem o assirnar fica curado de to· 
dar as molestias , obtem tudo quanto deseja, e 
outras coisas as!im? 

As lanlas creaturu desejam que os aeus coo· 
pen.dorel se in terei em pelu classes desta vore· 
cidas da fortuna, procurando·lhes meios de mio 
morar suas privaçOu, para leTal· os a amar o cle· 
ro, a igreja e a Nosso Senhof JUUI Christol 

E uta, ohl ... pad«:11 
EnUo collocam os maiores peccac10rel do lIIun

do em Iptillleiro !lagar e o verdadeiro unto em 
ultilllO logar? 

Primeiro OI padres, depois Jesus Chri.tol 
Que tolos I 
Nessa falação está o moti,'o porque UUla ｶｾ＠

am padreco roubou 11m pacote de boletins do 
.Clarão- das mãos de um menino . 

03 sujeitos que e collocaw acima de ｃｨｲｩｾｬｯ＠
(por modesti:l) aconselham guerra de morte aos 
jornaes anleclericac!, e ｲｵ｡ｮ､｡ｾ＠ que os bJPllcri. 
ta , os carola" e os lambe·bost,as os arranquem 
da! ｭ￣ｯｾ＠ de quem os tenba! (\-cjaw o cAve Ma. 
r ia- n. 3 . pag. 596). 

ｖｾｪ｡｜ｕ＠ e admirem a man idão dos bomen! que 
para podertm f.lZer d;u suas \'estem·se de mu
lher I 

-§-

A' A TTE TÇXU DA HYG IENE! 

Cbamamos a attenç.'[o do nr. Dr. ｉｮｾｰ･ ｣ ｴ ｯ ｲ＠ de 
Hygiene, parti ogado creoulo que ｰＺｬ･ｾ｡＠ o ｅｾｴｲ･ｩﾭ
to para ee abater no lli.ltaduuro, que j a vae pl'3' 

tendo. 
Tivemos c!cnunl'ia que n'estn ｳ･ｭＺｬｮｾＬ＠ entre os 

boid cre<1ulo, .que d'c ta Capital pa-earam para o 
matadouro. mOrrell dr pe.te, uma Vllcca no dia 
dei'ti nado a s r ｡ｨｾｴｩ､ｩｬ＠ I 

Nós, a c má im pren-a .. temos por dever n:io ｾｯ＠
zf:'Llr pela bonru da fallJilia cathar:ucnse. co mo 

pt'la ealubridlldo publla! 
22-8-1912 O de,'er 

§-
UMA ｓａｾｔａ＠

Giovanna Salvatore pra uma freira que fugio do 
convento e foi morar. lO UUla Olan.arda da rua Mas· 
cbarino em Roma. Poi esta frdla que dá tam
bem pelo nome de Luci a, como cá entre n6, a frei
ra Julicta dà ptlos n{'mes de Hele:la e S"rbia, , 
uma santa e engana O' tolos de Roma (porque 
não ｾ＠ só aqui que ha tolos) com milagres que 
nunca fez. 

-§-

INCENDIO 

A 27 de Julho ultimo ardeu Dl' Cocal 
munlclplo do Tubarão a casa onde o ｾ｡ｬｬ ｴＩ＠ fra
de Francisco Schllhnsck tÍl\ba uma escola onde 
'ó ･ｮｳｩｮｾｶＮ｡＠ a ｲ ･ｳｾｲＮ＠ a odiar a republica, o casa· 
mento CIVil e a ltngua portugueza. ' . 

Como e que pegou fogo a casa de neto onde só 
enta a a -boa imprensa.? Porque nllo fez o 
santo Chico o milagre de afastar as cbammas ? 

SEMPRE A LUZ \§-
9u,e fim levaria o dinheiro apurado pela .rifa 

reJlglosa,_ que ba mele! bastantel, produzio. o 
cordllo de ouro, os brincos de ouro, e outros objec
tOI que acobertados pela ccapa. de augmentar
se a Cepella do Parto, tirou-se do pescoço e ore
lhas de N . Senhora com o 601 de augm t 
ｃ｡ｰ･ｬｾ｡＠ ? I ea ar a 

Olbtm, os nnexos d'.O Clarl0.r 
A' lua bemfaseja e di,ina luz, nada se occuIU.!1 

Cordlo de Ouro, 
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