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[rum ... . Ｇｃｾ Ｑ＠ 112 

S.\BB.\DO,8 DE. '0\ E\HmO DE 1<Jt:3 ":j> 

. EXI'EIlIE, 'TE 
• \" 'i"llalura 111<'I1.;al, capilal , , ' 600 rc;, 

íOU rs, » • illlerior , 
l{pelacC;iio rlla Ff'rnalHlo ｾ ｬ ｡｣ｨ｡｣ｊＨＩ＠ 11 , 

() «(, '!mrll)', (, \ "IH!ido todo.., 0-; dia" na 
Â;,,;,·.JI'Ia de I(,\'!"t" , a rua ｬ ｾｰｻｬｵｬｊｨ｣｡Ｌ＠

o Q l' E , enIO 
!-'1'1l1 IH'1111l1111 p"fnrç'l par;I o, e ｊｬｬｲｩｬｮｾ＠ e clarr· 

('"I"", tl'mll'" ptll\ "tio I' hulIPn I1tl'nlf'llte o que 
!-1l111 0 , não ll('Ollte,' 'nel., I) 111(' mo 10111 0-; ohre· 
('" lI) .«1 t' " i In;a eI' fi pl'(JrJ I '>, aintla Iltll) 1111, 

(Ilmpl 1j"I1c\l'rall1, dI' "orte- qu,,, ('01'10 I' n [lr.ll, 
I (l ｬｬｩｉＱＱＱｾｬｲＧＭｷ＠ ali), [,1 "Ir c1e 1)'[>0 m;IU, se"l mo· 
I aI (' ""ill rclig ,',", 111 I.), I n ｡ｃｏｉｬＱｾｉＮｬｬｉｬｴｮ､ｲＩ＠ de 
;1\' d" ( il'juri;" qll" I' aiu 1.111 perfl'l.tnH'lItc 
ao 1.,11 ) do ... IlIeli\'I.1 1'1" qu,' a. 111 ＱｬＰｾ＠ cll -iliram, 

ｉｾＢ＠ • '" IlIfPlw's Ileh, lactr> ri' 11,\0 CO·Il'nllu::;.lr· 
111 h ('(\111 f'II,'" lia 111(' 11 a r liViio. iltiram··(' rOIl' 
UI I1Ó--, l'lganeln lIÍ\'''/ que ｾ＠ lll'1()' alguma 
ｾＢ＠ 'PP', c\ " "";1'; ql\(' ('urv, 111 o cJo so dI'. 11.' do 
I "111>; n, e tn'l1llll,lo; de I11l'd /J IIp,,lIe.lln o p,'r,I •• o, 

f"Pg'dIH\lll .", p ! 
• '() ＱｉＰｾｾｴｉ＠ l'aminh r ｩ［｜ｉＱｉ［ｬｩｾ＠ ｉｬＨＩｾ＠ allll'drontam a, 

br 1\ ｬｬｴＮｬｾ＠ tio,.; ｉｩｬ､ｲｯｾｮＬＧ＠ e d,1 \'" :IHh, 
I 'fi f ri ｮｮｾ＠ I' \'crdarl,' d hlll11ild.IIJto do no ｾＡＩ＠ Di· 

\ III(l . ｉｴＭｾｴｬ＠ I' 'ii \'lIlcl'lla' I' I>r;I\'\II'a do" l'ath l1liro;, 
ＱＢ ｬｉＱ｡ｬｬｮｾＬ＠ \,or('I1..1 (' ':1 humild;ul,> lem O" ｾｉＧｾｉｾ＠ Ilml' 
tI· ... " ti .. lIl11 in",UII le p.tnl oulro pode' ｴｮｬｾｉｾｉＨＩｲｮｬＬＮＧｲﾷ＠
ｾｬＧ＠ "111 ｉｬｉｴｬｩｾＱ＠ u;üo '(' Il,io II'WI1Hh de Il11ltar o :\a· 
,lrI'110 u :\ntln lI,io (lo ｡ｺｯｲｲＬｬｾｵｬＧ＠ para l':\plll • r do 
t" I11\,lo o ｬＱＱＨＧｲＨ｜ｬｯ｜ｬＩｲｲｾＬ＠ 111,\'> d,) t;II',i" da "(lta ｰＬＮｲ［ｾ＠
•• fugl'n tar de jUllto di' 110" I'" a matilha ｫｰｲｯｾＮＱ＠ que 
tl 'nta morder·no,.; 0" l'.t1eanh ｉｲｾ＠ ... , " ,',' 

ｾｩ＠ "UII1,I'; conlrafl.h .\ r!'!lgl<l\) ､ＨＧＧＧｾＬＱ＠ m.lttlh',1 c 
. l I' ) ｲ｜ＧｕｉＢＨＧｾ＠ e de 1111' porqul' 1'11.1 (\ UI11 ('olllllnt o I c I .1 _. 

Illoralio\;.d., ｾ＠ m 110m!', , 
" I nio fo ... 'I'1II __ ulilril'nll'''' a" prn\',I" quI' ｬ･ｾｬｏｓ＠
, • f" 11 nto (> 1,('rnll'lO"''' 

｡ｬｬｲＡＧｾＨＬｬｬｴＬｬ､ｯ＠ I,ara III"tll(;lr (I q .1 " 
.. " I' I' , 11'1 ＱＩＬＱｾＱＧｉｉｔ ｉ＠ 'liml nte ( . .... " n'll,rlilO cal lI! 1Ci.l rOllld \, C ( ( , 

' I 1"ltlln ｾｉＨＩ＠ ('1.\1>:11'1' II\"J'o () • \I.lIl1W· ＨＧｾ｣ｮｬＧｴＨＩ＠ \por 
, , , ..' I ' 1('10 nome J' 1 111 · UI11 fratle l'atlw1tI'o qUe .1<:0' l I 
bro ... ill, " .. Ih Iico rOl11 ;lnO 

ｆｾＬＬＨＧ＠ li.\"J'o ｜ＢＱﾷｮ､ｬｴｬＨＩＬＮ ｉ ｾＨＧｉｾ＠ ｾ＠ \( ro (::tilf,(' It'Clm nto" 
ＬＬＨＱｾ＠ ､ｬＢｬＧｉ｜Ｌｉｾｬｯ＠ ... e dl"( l\.u l.ls d,(h Ｌｾ Ｉ＠ de J l'lidO pelo 
dI' 11I"lrtlt'(ilO, (. UIlI auto de l ofj I luto /-t ll 'l 

I (' · ... ·1 ';('I ta !}IW . 'L 
l\u;1I pu.!,' l'OIH I'Il1J1a r .... 1'·.· to lo tl!!'o r ,I" · lIl an· 
('111 11101 .. 1111:1'; qUI' a t!opt.1 1\ ro ' ' plll'l' 

, . l . 1' 1 (Ie I)ornogrol • 
n"" • '1 1'': .... HU 1I111:ltnOn O,lUt 

E são I'S ｲｾ＠ ･ｮｾｩｮ｡ ､ ｯ ｲ ･｣［＠ ele inrpcia ... ｾｦＧ ＱＱｉ＠ Ｌ ｾ ｓｳｉＧｓ＠

ｾＨＧｮｾｬｉ＼Ｑｬｩｳｴ＼ｬｾ＠ que aliados ao" ｪ･ｾｵｩｴ｡ｳ＠ de cartola nos 
tnxam OI' im morae ! - ; 

P!'rleita men te, 
.\ nos"" moral não vl'm (los ｣ｯ ｮ ｦｬＧｾｳｩｯｮＢ ｲ ｩｯｳＬ＠

IlPln cios convl'nto", nem oa pratica do-.; cathl'c!o;· 
mos na" sacristl<ls, nem da h'jturlt do Ｎ ｾｉ ｩｬ ｮ ｬｬ￡ﾷ Ｌ＠

nl'm ainda dos ｣ｮｳｩｮ｡ｭ･ｮｴｯｾ＠ oe freI 1 I'rculano 
Lil11pino.,el I 

Ella \'('111 dn mode tn e(ll1raçlio quI' rl'cphemos 
de no ... "os pais, I',,"e legado quI' foi til' ｮｯ ＬＬ Ｂｯ ｾ＠ aV(h 

!' quI' prctendemo" entregar mta<:to,> aos no ...... os 
filho, ' 

Só ul11a ('ousa 1'1i!'. no legaram e que nó" n'io 
1'011 remo' cunservar; (, li eelucill:ÜIJ fI'ligio ',\ 

O 110'" o IJ<I!, cOlladll1hO, lia melhor uoa f(' 
fÓlIlIn illtloli I. 1 r i'· o f1 rm., r,!TI e'!TI r('· 
nh,ulo' ｉｬＡＩｾ＠ do'" ｮ｡ｾ＠ d,) I atho'J( ISm1> r0'l1!1110, n;''' ,., I . 
:;(' ti. 11.10 .t') tr,JiJitIJIO de <lnaly ar c a rc ＱｾｉＮｴｏ＠ l' 
ｾｬｬＢ＠ flll • 

TlI1h Im 11. t Ir.l cute l11edo do dr·mol io e o ter 
r Ir do illfclIlO n '1 lIH's pt rm,ttl,1 q .. Iquer .111.11 '"c 
onde piles c'.e::;,1 em <I r,1'>llhrcer que c t .. ,'"m 
sei do (' 'plur 111o, m\ er"\,í'hn('nk! 

COnllllJ'('(I. feiizmpllte, ｮｾＮｯ＠ 'I' doi o me m , 
CO!1 \lH'I. Ｇｵ､･ｬＱＱｯｾ＠ l'Nll'lt .me ｮｾ･＠ () que ｾ＠ li ("Uw: 

I i ... lilO e l('nJll !t:. 'lU" """01 r .. h"I<,() m"l1tlrO':I I'ra 
UIlI dia ouh. litUlIl:1 I't:b \ erd.uh Ira f('llg!:,o 111' 
Chri"to, que 11,10 [r'm t!ogm.' (' qu" ",. 11' ＱｉＱＮｾ＠

n'('"t, SI queaS p,tla\ ra" ｴｬｲＮ｜ｬｉＢｾＬ､ｬｊ＠ " U \ nJ.1 plro 
E\',II);:; lho: - li" Iltltl!-, !rdtcnlld .. de, tukr.\ H'I" e 
:t 111 or. 

O ｲ｡ｬｨｯｬｩＨＧｉｾＱＱＱＰ＠ ,('guc a 1 ｩｾｲ［Ｑ＠ o <1UI' pre I it 1a 
･ｾｾ･＠ E\'a!lgelho ｾ＠

ｾｉＨＧｮｴｩｲ｡＠ I , 
Qu' l'OlllriL lI', quI' lllll:lglln'''lll n (''\ist'', ('htr'! 

a dtlutrtltn do docc (' p\ll'n .""u, e <I ｾｉｕＢ＠ "")!.IW Ill (' 
t'1l"ill<tm ｉＧｓｾＨＧｓ＠ hypocnta .. que ... e dll.l'l1I ".tcf', d o· 
te" cilthillJetl', ! . ' 

ｾＧＨＧ＼ｬ｡ ｬ＠ io,' da mentirn, (\.1 hyr1orn"I,I, do 111; Ｌ Ｇ ｳＮＢｾＮ＠
da ClIpld,'z, IL' g,IIIoIllI'liI, do t'i! 1I"11I0 e <1111 .• 1111' 
ｬｬＱｩｧｴｬｾ＠ d,1 ';('1('11 i.I, d.1 Itlll'rdi\r\(-, dtl ｉＧｲＨｊｊＺＺｮＧｾ＠ . ) I: (101 
CI\:di"u;üo, "('fia ｉＧ＼ｴｲｾｴ＠ (I ch'rn, r<ttl1flIH'1I um cri me 
"I ｉＧｬｨｬｬＱ［ｉｾｓＨＧ＠ ;1 dllutnll<t di) Ih\'lno ｾｉ＠ .... ·tre, 

ｾｩ＠ rI'ligi,in I' toda l' qU;III\lI('r ､ｯｵｴｮｾｬ｡＠ phlloso. 
phira, qUI' ,'\t"'.1 un! pll\'ll Ú Ilt'rft'ctl'f!l'd"oll' 1110: ' 
J'il l. 1'\ 111;"0; a r.ltholl"<I 1'1 111:,111.1 rom .1 :-oll I I'ot!r 
pllllo,>opl1ii" ｰＨＩｯ｜ｾＧｲ［｜＠ condu!.l.r ｱｵ｡ ｬ ｱｵｾｲ＠ 1111\'11 Ｚｾ＠ ｾＮ ｾＧ＠ e 
"1'.1'1 d!' 1H'r1ell;:lO Jlllrqup 1,lltwlhl' .'1. Ilwr.IIII I.Hk. 
t'> EIS P01'llUl' su mo;; contra o cathu!J('h Il10, 

- § -
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o CLARÃO 

............ ............... .=................... ...... ......... ..... PESCA RELIGIOSA! 

ERR. \ T. \ - ｾｯ＠ artigo O que somos. onde se S m agamento do dizimo do pescado r 
11· das "es'mos leia·se: dos "esanos; pelo qU3dl ｰｾ＠ e

Ah 
I Pah I ah I ah I ah I Para. que havia de dar 

.................................... ....... ..... 

. , . I '. , lo qual e pocle con em-
I'e cOllllt'mnar ela- e. pe a filha rachitica da velha Lourdes I I I. . 
lar; do ince o leia-se. do incesto; e outros peque- Nlo achaado a sua predilecta caça Ｈ｡ｾ｣ｫ･ｬｓＩＬ＠ !lOS 
nos Üt' 'cuido que o leitor de culpará. aumerosos caplSel do Campo das Camanahas, ara. 

- ｾ＠ - chitica filha da mie Lourde,s, ucommuagou oa ea-
lfa,'s um Virtuoso ｰｾ､ｲ･Ｌ＠ da moral religião pertos fieis que a ｶ･ｲ･ｾＭ｡＠ a ｦｾｧ･ｭ＠ com medo do 
l\ - G des es ccoato do Vigario>, e Jurou ｶｬｮｧｾｲﾷｳ･＠ ｡ｲｭ｡ｾ､､ｯ､ｏ＠Catholica romana. - ran - laço do Ｎｩｮ､ｵｳｴｲｩｯｳｯｾ＠ frade ｉｊ＿ｾｭｬｮｧｬ＠ os da CI a e 

candaJo . - Um padre ｣ｾｳｴｲ｡､ｯ＠ do J08' Nogueira _ Pesca re Iglosa . 
em Villa OJympia. -O motivo des- Ora I para que havia de dar a filha da Milagrosa 
ta operação. mie Lourdes I Para ... pescadora I I. 

'0 no so e. timado coHega do cAlpha> ｾｯｮ｣･ｩﾭ
tuada lolha que e publica na cidade do RIO Cla
ro, estilmpou em seu numero de 34 do corrente a 
,eguinte noticia: 

-Em rurro reservado, ligado ao trem de gad?, 
chegou a e ta ｣ｩ､｡､ｾＬ＠ hontem, ás 2.40 ｾ｡＠ manha, 
eguindo para a capital pelo expre so ddS . .'i horas, 

11m sacerdote bastante enlermo, o que fOi notado, 
pelo seu gemido, ao er transportado, carrega
do de um para outro trem. 

A dar- e credito ao que se propalava, ｨｾｮｴｾｭＬ＠
pela citlacle, trata-se ｾ･Ｎｵｭ＠ parocho 9ue ｾ｡ｶｬ｡＠ Sido 
ubmrttido ao UppJtCIO da ca traça0, hcando ｾｭ＠

coodições peores que os eunúchos, por ter Sido 
completa a ·operação>. '" 

Talvez amanhã po amo ser mais minucIOsos .• 
O nos o activo corre pondente em Campinas 

poude desvend;u o mysterio em que estava en-
volvido e te ca o. 

oube o nos o corre pondente que na Villa 
Ol"mpi.l, perto de Arardquara, foi rustrado um 
aéertlote. por ter ido pilha.do .. em ｦＱ｡ｧｲ｡ｮｾ･ｳ＠ re

laç(je ' carnae , com uma dlstlncta senhonta, no 
proprio conle ionario. . . 

A enhorita em que tão é filha de um fazendei
ro, que ｾ｡｢･､ｯｲ＠ do lacto, procurou tirar uma des-
forra do padre satyro. . 

Ore uitado da libidinagem do acerdote, fOi cas
trarem-no, peior do que e faz em um animal. . 

O padre acha- e em tratamento nesta capital, 
onde chegou, na tarde de Ｒｾ＠ do corrente. . 

A policia teria tomado conhecimento destes dOIS 
factos tão graves? 

(Extr. dO. A Capital. de 27-10-913). 

Não deixa com tudo de ser um milagre I p.arque 
TROCANDO-SE uma t'ara coateado o "llIIaa. 
(um gancho) a'uma utremidade da ､ｩｴｾ＠ ura, por 
J '000 que o Ｍ｢･ｯ｣ｩｯｾ＠ eatrega, aa parvOlce de pes
car um ptixiaho que lhe mate a fome, suspeade o 
caaiço um pedaciaho de papelação fia0, ｣ｯｲｴ｡､ｾ＠ em 
fórma de um peixiaho, com a aumeração escnpta 
aa barriga com lapis de massa eacaraada e recebe 
em troca de coaformidade com aquelle aumu?, Um 
relogio de 160 ou 200 réis que ･ｸｩｾｴ･ｭ＠ Das ＱＰｊｾｓ＠ ou 
uma gaitiaha de sopro de 10 ceal1metros de Igual 
ou meaos valor. . 

E vai para casa o ｣｡ｳｮｯｾ＠ todo ｣ｯｮｾ･｡Ｎｴ･＠ e satls. 
feito de haver pescado aq uella crehq ｵｬ｡ｾ＠ em re. 
compensa á sua demonstração de "bom ca
ｴｨｯｬｩ｣ｯｾ＠ e haver contribuido com o seu carame. 
para gloria de Deus. . . 
Quem duvidar da ｶ･ｲ､｡､ｾ＠ desse -CO?to do vlgano. 
que acima expomos, havido no domIngo 19 do mel: 
findo quando foram a Ｂ ｦｵｲｮ｡ｾ＠ de Lourdes em 
ｰ｡ｳｬｩ･ｾｴ｡＠ carnavalesca, é dirigir-se a redacção d'.O 
ｃｬ｡ｲ￣ｯｾ＠ onde temos o original peixe de papelão, 
com o n. 77 escripto a lapis de cor encarnada e 
cujos caracteres demonstram serem escriptos por 
allemão. 

E com esta luz da Verdade com a qual expomos 
os ridiculos e deprimentes factos praticados por 
.frades, jesuítas e freiras., que avaccalbam e ati. 
ram IÍ lama das sargetas a religião de que se di. 
zem ministros e virtuosas freiras, é que suoimos 
no conceito da população catbarinense que nos dis. 
tingue com seus applausos e sympatbias ao exa. 
minar as provas que exibimos para a convicção da 
realidade. 

Gratos, nos manifestamos á populaçlo pelo aco
Ihimeato que dispensa ao nosso modesto jornal-

co- sinbo. Um collaborador. 
-§

SONETISANDO ... 

'ota. - A cou a vae· .. vae ao poucos I 
Eis o resultado do "inlame. e ignobil covil 

gnominado 'confe sionario. I 
In truidas hone tas crianças pelo -MA NA' li

bidino o ou alimento da devas idão>, paginas 119 
a 121, encaminha-a ao aby mo da de honra, o 
-confe sionario., donde são retiradas por acto de 
heroi mo (muito raro), praticado por um pae cioso 
de sua honra, como o distincto e honrado lavrador 
de Araraquara. 
ｑｵｾ＠ e se acto de heroismo, seja imitado em 

nosso Estado, são os votos que de coração eleva
mos ao Altissimo para o recúo dos immoraes 5a
tyros (frade jesuitas e freiras) que sO se empre
gam no plantio da immoralidade. 

Com vi tas aos Brocharte ,aos Pedros Bem-te
vi, aos Domingões, aos Evaristões, aos Tipps-tipps 
Topps-toppões e ao inolvidavel frade Ambrosio 
com o eu "Manná de instrucções deleitosas. aos 
gozos obtidos no 'Santo Confessionario.J 

III 
Encontraram-n'o mudo, a tremer, 
Na cadeira de sua Hepartição. 
O que seria 7 Paslno 7 Tentação? 
Ou algum espectro acabava de ver 7 . . . 

A sua altitude apavorada 
Estava bem patente a demonstrar 
Que só lhe poderia paralysar 
Alguma lembrança passada ... 

Talvez a alma de um coHega, 
A quem ha tempos trahira, 
E que agora por certo, vira ... 

E então, pasmo, horripilado 
Pela lembrança da scena medonha, 
Emmudecera ｾ･＠ remorsos e vergonha. 
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Chi I chi I que debandada rodu' . . 
cfradescos_ a detonação pelt ｃｕｬ｡ｴｾｾｏ＠ :01 arralael 
regalia com toda a cautela no covil d' a ｾｮｮｾ＠ car
para ･ｬｬｴｩｮ｣ｾ￠ｯ＠ completa de nos 10 °f8

1 
CJesultas., 

• re exos I 

O Mino BeIJar foi o ia digitado co 
para os actos arrojados de interce'pt mO ｳ･ｭｰｲｾＬ＠
Ih " , ar no:;so bn-

o que prejudica a escuridão em que t d 
b . pre en em os a utres negros conltnuar a vivere ' t' 

forra_ da ignorancia. m a c npa 

Carregada a arma com a nova polvora d . - . " a Inven_ 
çao J.es ultlca, cuma escola provisoria., com àbala 
fundida dos typos c prelo de Um gabinete I 

h · . . ypo-
grap ICo

d
, era ｾ･ｾｬｴｳｳｬｭ｡Ｌ＠ mas mesmo incvitavel, a 

morte e estrulçao ､･ｳｾ･＠ .maldito. Clarão que zom
ba da ccolera. de ｄｾｵｳＬ＠ manifesta 1103 raios que 
ex pede sobre os hereges I 

Mas! oh! fatalidade I ｾ＠ nova polvora produzio a 
explosao pera culatra, altrando·os de perna3 para 
o ar e vindo a bala cahir em nosso acampamento 
transformada em typos e prelo para continuarmos 
se m interrupção a expor as manhas e ardis que em: 
pregam os jesuitas para a extincção do f6co lumi
noso quç mostra á gente instruida e sensata, as 
mazellas e pnstulas que encobrem os sotainas e 
bc, reis I 

Outro o fficio nosso querido Mino beIJar, podeis 
illndir moç"lS com p1"omessa de ca amentOj mas 
destruir o motor pelo 9ual projectamos os Vl'5S0S 

escandalos, ha de ser Impossivel de conseguir I 

Por hoje aqui ficamos porque temos de tratar 
dos efrades_ inoculadores de immoralidades. 

O Brocharte missionario da immoral, nas im
mundas praticas da mais explicita e pornograpbica 
linguagem, Da Trindade, atacou a maçonariaj o 
casamento civilj os anticlericaesj o cCraron>j e até 
a ｰｯｰｵｬ｡ｾ￣ｯＬ＠ taxa!ldo-a de BESTA por Dão se con
fessarem todos I 

Que as mulheres casadas no religioso é que iam 
para o ceu, porque era o verdadeiro casamento 
abecçoado pela Santa Madre e Santo ｐ｡Ｉｬｾ＠ j que 
os que se "amaziavam> no tal ｣｡ｳ｡ｭｾｮｴｯ＠ Civil, que 
não tinha valor algum, não eram mais que mulhe
re s mundanas illicitamentejuntas I 

Que não acreditassem no que diz ｾ＠ .Craroa. 
sobre a hostia ser feita de f,(rinha de trigo I 

E sobre essa hostia elle disse cousas horripil.an
tes e indecorosas que a dece'lcia não nos permltte 

, I' ｮｾｯ＠ nos que as reproduzamos em pub ICO, para 
. . e 56 elles .frades-acoimarem de Immoraes, o qu be . 

podem dizer em auditorios de carolas e ｏｃｉｏｾＬ＠

sem o qualtficativo de immorall 

In s tou pela confissão (I)acon,elhaudO a beoçada, 
a con fessar-se I 

-(1)-Nós sabemos dos fruetos que elles colhem 

4 'clla. 

• , 

Enfim, pintou oleaneco e por fim sahio iIIeso da 
.em encontrar quem lhe fosse as bitaculas, depois 
de ter feito perguntas do "Mannh. 

Parece impossivel que n'este seculo ainda hajam 
homens tão faltos de brio, de caracter e de vergo
nha, que assistam de physionomia risonha, essas 
praticas e recebam em suas faces os escarros que 
lhes cospem esses abutres negros I 

E a ｰ･ｾ｣｡＠ religiosa, que a qualificamos de conto 
do vigario, reali.ada no domingo 19 do mez findo 
pelas esposas de Christo? I I 

Sentimos não dispor de mais espaço para proje
ctarmos as interminaveis descobertas que nossos 
reflexos tem coibido. 

ＭｾＭ

URBANIDADE FRADESCA 

O Formigão Domingão, da idade do José No
gueira, está fazendo jus, cpelo esmero e finura de 
c trato, todas as suas feições e maneiras têm de
« Ilunciado o raro condão de se fazer amar e ad
c mirar pelos seus parochianos., a su ainda mais 
elogiado pela Pipoca, do que o E"aristão Formigão 
O foi. 

Julgue o publico eO esmero e finura de trato_ do 
esympatbico> frade allemão: 

No sabbado (25) do mez findo, vindo do centro 
da cidade do José N0lrueira, um casal afim de ba
ptisar na immunda agua, da pia bapti mal, uma 
crean,a o frade no fito ganancioso do arame,esque
ceu-se de perguntar aos paes da creança si eram 
amaziados pela igrejaj porém depois de effectuado 
o baptismo, fez a pergunta e ficou com cara de As
no, ao saber que eram casados legalmente e não 
camaziados> pela madre igreja. Oh I terror! 011 I 
sacrilegio I 

Com o «carinho> de que o destingue uivou o 
meigo .sacerdote. tão admirado e endeosado pelos 
oeocios: - Si eu soubesse que veocês (I) não e ram 
casados na Santa Madre, eu não baptisava o cre
anço. 

A resposta dada pela mãi da crcança á tão in 0-

lente ､ｾ｣Ｑ｡ｲＳＮ￣ｯ＠ do frade, merece-nos o mai3 alto 
conceito por vermos que de todo ainda não e.tá 
corrompido o caracter de honradas lamiltas ! 

Respondeu categoricamente: eVocê é um burro!. 
.. l' I' O frade mastigou ... mastigou ... mas ... engu lU. 

O mesmo Formigão Domiogão negou- e a pas_ar 
uma certidão de idade de oma senhorita que e;lá 
para casar'se, por ser o noivo filho de UIO ,.abba
ptista. 

Tambem transferio o dia de finad os para s, gunda 
leira (3) por ser o Domiogo dia ､ｯｾ＠ Vl\ o. e o.;\) dos 
roortos I 

Em / epresalia, o povo josephente DO ｾ･ｵ＠ Fgitimo 
e patriotico dire,to na defeza ､ｾ＠ seu torrão natJI, 
devia armar se de paus de porteira e achas d ｉ ｾｮｨ｡＠

e ao bymno sonoro de-fóra os Ｎｦｲ｡､ｾｳＮＱ＠ morram 
08 deturpadores da doutrina de Christo. expulsal·o 
d'aquelJa infdiz e misera cidade que caminha para 
a deprimente categoria da beocia Amarocose. 

(1) QUI delicadcsa de trato I Que ｦｩｮ￼ｾｩｬｄ｡＠ edll
caçl'lo I I 

• 

I 
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o CLARÃO 

::-; .. ... 7. .................. ｾ＠ .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . •. . . . . . • . . . .. . . . .. . •.............•....•......... .. . ...........••. 

o . frade ali e mão. Droc barte jlÍ de volta de suas 
ｴｕｬ Ｎｾ＠ Ｍｨ ｾＧＢ＠ . iOlm llral! ..... (digo mora e ) Li pela _beocia 
A m, rr t o- e- e fre 'ue,ia do Ｑ ｾｬ｢ ･ ｩｲ￣ ｯ＠ onde em suas 
MO h! ,\E' lI1i . _õc ｰｾｲｧｵｯｴｯｵ＠ a h onrados b(lm e ns 
C.' ..... JlP .... e ｾｕ､ ＺＭＧ＠ ･ＢＧｰｯｾ｡＠ ban ba \'am· t; a mocinh as 
ｾ ｩ＠ ('lo, ｊ ｲＮＮｬＨｲＮｩｨＮ ﾷ ｾ＠ ...... ta\·am m.lduro 1 t udo i s o que faz 
J' r" da ﾫｬｵｬＬＧＬＬｾｯ＠ ruoraJ rdigio,a; foi nov ament e á 
T tltHl .. ｊｾ＠ e ",t ｾ｡＠ ião da,;; 30tal) praticas, ao 
1._ .. ;,r rara Htnl ao confe:; ... iooa rio , foi-se re tirand o 
(I .. uJIt,'ri,"I c murmurando; - si m já abemos o q ue 
ｾ＠ ,,-,e ,,!I\,-I1IO .la de,hoo ra, Graças a Divioa L uz 
q e no_ i,m rr,loi ｴｦｾ､ｯ＠ .0 Clarão-! 

a rxperirncia da H! toria, que de outro 01000 'e 
lará valer por reaçoes, au 'cultcm e yndlquem 
da i,cção corro iva do clero e os bon orputados 
e patnota não poderão deixar de sancClonar leis 
pacllt ca - que ão ó brandamente repre ' ivas, 
E ent<io livre do ma l, do ca ncro encobe rto, nó ' , 
tendo cllm pmlo com a promessa canti\[ mo e n, 
th llsla mados, no ft m da nossa jornada o H vmno 
do patn ota qu'e 101 J o é Bonilacio de Andràde 

ih'a: 
J á podeis, da patria ltlho 
｜Ｇｾｲ＠ contente a mãi gentIl: 
J á raiou a ltberdade 
No horionte do Bralil, 

30 - 10-'))3, O Espectro, 
, -

L'. [ \'EIW \DE IW LYCCRGO 
I (,1110"; 110 '1J"ln , OIfIl'I .. 1 ,n 228. de I: de Ou· 

tJ ro ulllmo , "roJI'f'lfl- de I.'i elaborado.· e ｾｕｬｨ｣ｲｩﾷ＠
I ＡＮｉ､Ｈﾷｾ＠ por :\1.lttr/no df' J.accrd<l, o jo\'en e opt:o 
1'''0 rq,rl"f I I 111(' dn PO\'O, ruja ince,sanle a('ti· 
\ Ir!. ti" l' ｣ｵｭｰｾ＠ 'nei<l dI' \'enlatleiro Lycurgo tem
, TI ellmnlPntl" _olm mod", 

) feculldo "r,lI" r 11010 ,', do.; t<1l", dorminhoco.' 
'I. - ,I .. "aln,I', "lIf' irf'quenlt'm 'nte mudam de 
II InIIO m I- nu 'I d' \'olQ! 

Inf ,ltl.mullt' u '1 I'rojt'cl'J nüo \'inROu e justa· 
Illf' Ｌｉｾ＠ ilqU! 11 (1.1f' \ IIlha 1,ImlJl'm a, ... ignado 111'10 
Cfll Iwc ,lo Jun- .. Ilbullo :\l .. rllm Fran('i ... eo - repre-
_, nl nk" P I IU'f',1 o unleo mllnarchi ... ta intrall
,Ig, ,tt f' ('l'lI .. r."],, na ｮｯＬｾ｡＠ Camara ､ｯｾ＠ -Eleito,; 
do 1'0\'('_' 
, .\pr('-'·nlamn_ -eguidamrnle, os refendo pro· 
)l'ctlt <I I Jlurd d. IUlllc" (Jue all1t1a tenham du\'i· 
ＨＧＨＱｾ＠ da ｮｵＢＧＺＢＧｾＮ＠ \ It loria. 

"Tvtlo, o ... 'iU'l'rtlotl's ou agente quaesquer oe 
lullo_ e I,r ＬｉｉｾＭＨｉｉＧＭ n I "J(),<h e de caracter eeta. 
no, q"e ｲｴ｣ ･ｾ･ｲｴＧｭ＠ e, portula ... ou qualquer rrlri. 
!..uu;,w pf rumar!a no exercicio da ua luncção ou 
JtTllft,-"O (k\ prao pat:i r o -re,prcLivo imposto de 
I·,du-tna,'" "roli,,,;e .' 

A (juanlia a--Im arrecadada será destinada á 
-ulJ\'E-nçüe., I!O, e,l<lbeleclmento, pn\'<ldos de oco 
ＨＧｾｲｲｯ＠ ou ('n'IIIO puhltco, de caractf'r reltglO 'o ou 
1!'lgo, ｉｾＢｧ｡Ａ＾＠ "C'lo Governo de accordo com as <lU
ｾＬｮｲｬｬ＼ｬｦ［ｾｴ＠ d",le Or(aml'nto, - Sala da::. Sessõeq, 
,:IJ de ('lembro de I',)J;{.-(.\::'",) :\launclO de I", 
lprd<.l. :\lartllll Franci co,. • 

" ＬＧｲｲｯｪｉＧＵｾｮ＠ n, <)5 ､ｾＮＱ＼ＩＱＳＬＭｃｯｮ＠ ｩ､ｾｲ｡ｮ､ｯ＠ o para
,.,ra"ho /., ,!" <lrt. ,2 da onlltuH;ao, lllulo IV, o 
( Ｈｊｮｾｲ･ｾＧｯＬ＠ aCIonaI re olve: 

ａｲｾＬ＠ 1:-FIl:a u[!primida a Le ação Brastleira 
1'0 \ atlcilno f'm Roma, 

Ar!. 2: - H<;\'o 'ilm- e a dI po içõe em co _ 
(rano, n 

• ala das . <"'I;!"_, 30 de • etembro de 1913, _ 
(.\ , ,,) ｉｾｬｵｮ｣ｬｯＬ､･＠ Lacerda, - Julgado obj to de 
ｲｾｬＢｬｴＢ･ｲ＼ｬ｡ｯ Ｌ＠ .\ C0!11mls ão ､ｾ＠ DIplomaCIa e Tra, 
I<ldn ,-HJ(),de Janetr!,!, 3Qde _ etembro de.1913, _ 
L ｨｾＮＩ＠ O 1. ｾ･｣ｲ･Ｈ｡ｮｯＮ＠ lfie<.lO Leal. • • 

., ｓ｡ｬ｜Ｇｾ＠ ｾｉｾｾｲｩ｣ｩｯ＠ de Lacerda, overdadelro Lycur 
,,0, qUt de_a ＬＬｾｭ｢ｲ｡ｲｬ｡＠ e palnocamente zela p 
10<, tntcn', e" \'Jtae ... , tnadla\'eis da no sa u d 
da no ... a CXI('Ll a I"ltria, q en a, 

Trabalhem o no."o" legisladores, saibam ti rar 

Brava gente ura Ileira! 
Longe \'á temor ｾＨＬｲ｜ Ｇ ｩｬ ﾷ＠

Ou ficar a p.ltna It\'fe 
Ou morrer pelo Brazil, 

Os grilhlir', que nos lorj.l\'a 
Da perl/flia asluto ardIl, 
Huu rc mão ｉｬｬ｡ｩｾ＠ ｰｯｴｬＢｲｵｾ｡＠

Zombou d'clle" o lltazil, 

.\'ão ll'mah ímpias phalangl'_, 
que apn"I'lllam lace ｨｯｾｴｴｬＺ＠
\ os o, pCllos, ｜ＧｏｾＢｏｓ＠ hwc:os 
ｾ￼ｯ＠ ｭｵｲ｡ｬｨ＼ｬｾ＠ do ｂｲ｡ｾｉｉＬ＠

E depoi ' de linali ada <.l no""a Jldlriotica 1111 são 
cantaremos: 

Parabens, ô Brasl1eJrOs ! 
Já com garbo "aroni I 
Entre a" naçõe do l'lli\'er::.o 
Hesplandece a do Brazll, 

Tr veze ' sah'e oh :\{aunclo dI' Lace rda' o 
(notlco . Clarãu, rc peilo ament' te saltei,;. 

-§-
t\ L'D, \('ÕE 

pa· 

Embora tulliamente vimos trazer li denodada e 
valente .Lant:rna., que se publica em S, Paulo. 
｣ｾｴ｡＠ ｾｵｲ｡ｬ｢｡＠ loexpugnavel levantada para imp'! , 
dI( ,a,lOva ão do .c1ero. devasso no sagrado lar de 
ｦ｡ｭｾｬｴ｡ｳ＠ ｢ｾｯ･ｳｴ｡ｳＬ＠ os nossos õinccros parabcns pelo 
annlverSarto que completou a Ii do mez findo, 
, Ao ｮｾＸｓｏ＠ intrepirlo e intelligente amigo e corre . 

hglOnano Edgard Leuenroth um fraternal abra.;o, 
-§-

Quem quizcr in"lruir-se em dc\,as"idão 
é "comprar, ｮｾ＠ Collegio do 'agrado ora: 
çao da I' relras., o livrinho 

,-;0:- 1\1 A ｾ＠ 1\ -:0:-
e abnl·o ti pagin<ls 119 a 121, 

-§-
Qual é a maior das calamidade que tem 

f1ogellado o mundo? 
• Re IJondeu o r, dr. Germano IIa 10-

cher: 
- E' o catholicismo! 

• 

I 

• 

• 
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