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I <lOS :-r5, n,:;slgnnnte. e npre- I 

,! ciadores d'·O C1Llrf_IO" II 
COllferellCias L d rn nflo serem queimados vivos pe-

__ lo:, ｲｦＧｬｩｧｬｏｾＨＩｾ＠ ::.entllnento" do ft'l, 
==========""""=- De manf'irLl que> o padre é J)e u!> e COllta aillda que "um rei", de,,-

ｾｬｯｮＢ･ｮｨＨｬｲ＠ ｾｬｩｧｵ･ｊ＠ ｾＡ［ｉｲｴｩｮｳ＠ ter- Deus é ° p;ldre. C'ntão [Jara U'!! ho- f'nganado pelos medico .. , rrwnrlllu 
m;llou él su" 1111"''''Üd de cathechl"m i11f'm :,er Deus basta vestir uma rhamar um ourive'õ para cura i-o! 
.dllld,.. par<! a ol>ediencia p'I::-..,i'i1 e batina (lU um habito dt' frade, f' ahl E<,la é de arromba. O.., catholico" 
p<lr,1 tl h.H)(ltl"J1)o, ･ＢｴｾＱ＠ um Deu:, pura ser adorado pratico" que commungum e "e 

. COllfi""üo foi u :eu cavallo por touo,; ! cOllft'""am j,1 ficam :-abendo que 
1ft: lJat,lIl1<l, 01'[\, todos ｾ｡｢ｬＧｭ＠ hoje Depois elizem os devot\)s qUf' CJunndo t'"ti\'prem pnra morrer t' 

que ,I c()nfi,..,..[I\I foi ill\'Plltdua pe- "omo::. atlwu", "\theu..; !:>ão os que que os medico" nada mai .. pO,:-iam 
11):-' p,\(lre:- p:ml ficarr!TI :-enhores quen'l ..,er iguae., a ｄ･ｵｾＬ＠ lazer, (> mandarem chamar um ou
tlo:-, :-cgret!o" alhel\h e a..;"im po- Cuntn mon"enhllr l\lartins ou- 1'I\'('s, e a cura (: certn! Os ｾｮｲＢＬ＠
tlel'\'l11 domlnm ti COIl:-CIt'11CIa do tra -anecdota. ｩｮｴ･ｲ･ｾｳ｡ｬｬｴ･ Ｍ｡＠ de medir'os que agradeçam a mon:-e
!>O\'\) , Chn"to, qu,lIldo l.wregri-' um militar que por zornhuna ajo- nhor ｾＱ｡ｲｴｬｬｬｳ＠ a descoberta da cu-
11IlU i c'lo mUI .1(\, nün pregc -li a elholl-"e ｾｬｩ｡ｮｴ･＠ da ho ... tia e 115.11 ra univer:-al e procurem outro of
l'Ollfi,.."üo, porqlH' Chn"to, q u t' pllud,e ｭ｡ｬｾ＠ ｬ ･ｶｾｬｉｬｴ｡ｲＭｳ･Ｌ＠ "Ó o COIl- fícin, 'e um ourives póde curéll' 
quen,\ que 0:- hUlllen,; ti e,,-.em a segull1do depOIS de -confessar- dúente,.. pam cuja sa!\'açào os me
!.'O]J';CIl'IlCla pura (' f OI te , nnu for- :-'('», .\hl, estão outr,:1 \'ez o mar- clico., declaram-... e impotentes, pa
.I0u (',I!lpi,b pm<l <llllllquildl-a, .\ I tdlo c ti bigorna fOl'J ando a ,a rmil ra que mf'dicos ? 
I'ollfi:-,..üu (> uma mt'lltim e um pe- mais damnuuu que a humanidade E' verdude que o tal rei é um 
I'igo, 'onfe"..,e-se qu('m quizer, I pócle _ter cont!'," si - a confissão! an(lnymo, como todos os her()es 
111,,,", cllll1preh(,Il<la que desde o , ?..Jao nos ｏｉｾＢ･＠ o nome de se das outms anecdotn, 
mom en tu ('m que aj(lf'lhuu-,,(' di- militar. Em regra a anecdot,b Ha occa .... iõe" em que ate pare-
;Inte dt' um confe..,:;i,)]1ano, tu l'Il llU- ..,[10 nnonymas, ce que o..; pregadores religiosos 
..,e ('..,cmvo <lu p:ldrt', Falla em um caso de "um ml- f" zpm tróça elo PO\'O, Se monse-

.\ CO 11 f i..; '-CIO I' dl' origem divin:\! ｮｩｾｴｲｯ Ｎ＠ de ｾ＠ lenrique \'111, ma" tnm- nher ｾｬ｡ｲｴｬｬｬ ｳ＠ não ･ｾｴ｡｜Ｇ｡＠ troçan
di",,(' l11\ln";('llhor ｾ｢ｲｴｩｬｬＢＬ＠ (Jual- bem não Cita o nome nem o ponto do", ｍＺｬｾ＠ como ha gente que a

quer um pllL!t' c!lz( r que ferro e da Hi::.toria que trata do caso, 'em- credit,\ em tudo que é inacredita-
\lU-O (lU que ouro (, ferro; i"so é (\ pre t! <'lI1onymat,o" \'el., , 
qUt' meno,; ｃｾｉＮＮＬｴ｡Ｌ＠ Provar l' que l' Conta que r ehppf' 11 ela Hes- Ois emos que quem quizer que 
a ('1)U..,<1, Pru\'\'m que a con[j..,süo panha LI hom da rr.orte lamentou "e confe se, m<lS que todos devem 
I' de ori n f'l11 dl\'ina (' nüo invenção "não ter siuo religioso.. comprehender que de de o mo
do.., ｰＺｉｊｲｰｾＬ＠ ;-,!thtrl'm nos ｬｩ｜Ｇｲｯｾ＠ .. \qui O ｣ｰｮＬｦ･ｲ･ｮ｣ｩＬ［ｴｾ＠ er:0,u ､ｾＭ mento em que se ajoelham diante 
,.,<tgriHlo" um ,..ó ponto em flue Je- zen do que rehppe 11 nao fOi rf'h- ､ｦｾ＠ um confessionario, tornam-se 
,.,lb tenha pregado a c'Jntí ::.<10, gioso, E as"im para se engunm o ･ｾ｣ｲ｡｜Ｇｯｳ＠ do padre, 
.\.11) () ｴｾｉ￭ＧＨＧｉｉＱＬ＠ [J()rquc (',.,;e [Junto !l.ovo foge-se ti verdade da llisto- E' n,;sim, e não pôde deixar de 
nüu l'xi"k. Li nlltam-,;c u ll1<1rtl'l- na, rr assim, 
1,,1' qw' u ronti"súo (, de origem Felippe foi att' «rrligio.-;o» de . 'o dia em que confiamos a ai-
(1:\ 111;1, " ma:- nada de prO\',ls! mai", tanto quI' lutou durante todo guem os nossos segredos, ne se 

ｾＱｴＩＱＱＡＭｬＧｮｨｯｲ＠ ｾ｛｡ｲｴｩｮｳ＠ citou nu sua o seu reinado contra a ({(>forma e dia ficamos nn completa depen
(,olJt'\'n'l1Cia do dia ｾＺｾ＠ algumas (juiz introduzir a Inquisição no, dencia da pessoa a quem os en
-;lIwc!lota:-" engraç:lt!as, como a Paizcs Unixos. Se não levou a t egamos. 
dI' . ｜ｬ ｾﾷＬ［ＮＬＺ｡ｮ､｝Ｇ｜ＧＬ＠ Cjlle "altou do cavul- termo es!Se desejo de ｾ｣ｮｴｨｯｬｩ｣ｯ＠ E foi ･ｳｾ＠ justamente o fim que 
lo, Il"lJOll a meIO ｾｬ･＠ um sacerdote fen'oruso e pratico" f foi po ue o tiveram em VI ta os padres (Je u 
t' di""I' qUI' relll.ha aquclla home- ,povos ､｡ｾ＠ provincias se levanta- Chri to, nunca, porque Chri to, 
n:lg\'1ll a Deu:- e não ｾｈＩ＠ homem I rum e fugiram ao :seu dominio, pu- sendo tão puro, ｮｾｯ＠ podia im881-
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os frades, o alumnos, as classes, os I Infelizmente, as blllll nlio atti 
uancos, o tmleiro, a penna, os carolas ao tratante, que p.ena I 
qUf' lá estavam, todos choravam,!'ó Em menos um IOfame libidinoso. 
não choravam o 'uino porque e!'ta', Ｂ ｾ＠

Capital Trimestre Z Zoo 
Seml'stre 4J:!óo 
Anno ＸＮｾＱｬＰ＠

,"am 1I0S xiqueiros devorandu a lava- UM ESCANDALO 
gem o 

Foi uma le ta commovedora esta uI· 
tima, muilo ml.lis importante do que as 
outras,menos na parte theatral,nes ale· 
ve a palma o Gymnasio que fez repre· 
ｳ｜Ａｮｴｾ ｲ＠ o gr.andiúl'o drama o .Mannã
ao \"IVO .• 

lnterior Trime ·tre 2$400 
Semestre M 00 
Anno 9.600 

O CLARÃO é vendido na Agen· 
cm de ReVIsta á I<Ull da Repub'ica n.:>. 

Toda a ｣ｯｲｲ･ｾｰｯｮ､･ｮ｣ ｩ｡＠ e\'e er en· 
dereçada á rua Feltppe Camarão n. 2 . 

ｾＺ［ＺｾＺ＾ＭＭ

ntlr COUStl tão vil) in\"enttlndo 
d con(l;;:,.ão, porque têm o maior 
ｴｮｴｲｲ･ｾＬ＠ e em dominar o PO\'O para 
fizerem delle um jugueti', obrigan· 
dc,·o a crrr sómrnte no ue que
rem que reia, "em o olrt>ito UO 
e..,tudo, da cumparação e do raci· 
ctnio. 

O homem que confia o. eu::: 
segredo: a outrem, seja e :te um padr 
\IU um inditicluo de qualquer ou
tra ｰｲｯｦｩｾ［［｛｜ＨＩＬ＠ fica exactaO)t>nte "I!. 

mo um hypnoti,...adn quI" ':;1', obra 
em obf'c\iencia no hypnoti.."ld(\r. 

A ｣｡､ｴＧｩｾｬ＠ que prendf o l'onir .... · 
:-,H!O .11) ｣ＨＩｮｦ･Ｚ［ｾｯｲ＠ é:\ 111cU,... 1'\,,":1-

da, amai.:; terri\'pl, amai". pengl l -

.... a de ｴｵ､｡ｾ＠ a cadeias. 

PEU .' COLLEGIO 

ｅｾｉ＠ (JL'E ｦＩｅｉｾｲ｜ｾＱ＠ A ' A VEl TU

H S G.\ ｌＮ｜ｾｔｅｓ＠ DO PADRE 

FREI'!'A 

• . Paulo, 8 (A. A.) -O pil' 
drp Benedicto de Frl'itas, vi 
gario de S . Jo f!, em Belem, 
dlstricto do Braz, vinha . ele 
,tlgum tempo a e. ta Ilorte, se 
mellendo f'm a \'enturas amo 
ro, ｡ｾＮｴ･ｮ､ｯ＠ !'ido innumf' r.ts ilS 

qUt'iXilS contra o me!'mo le 
\'antada ne ';'1' ,entido. 

l'ltimamcnte, o paclre Freitas 
｣ｯｭ･ｾＧｯｵ＠ a per!'eguir uma irmã 
do sr. 'yro Ramos, morador 
naquell(' bairro. Informado cio 
｣｡ｾｯ＠ e , abedor cI,l falcatrua 
do jà elehrf' viga ri o. Ramos 
d i, ｰｯｺﾷｾ･＠ a tomar·lhe ｾ［ｬｴￍ［Ｎｩ｡Ｂ＠

çOe. procurando.f) hoje par'll 
esse fim. Acontece, pnrém.quf' . 
quand0 amuo!' entravam em ex . , 
pli('açOes sobre o ｡ｳｾｵｭｰｴｯＬ＠ o 
.tnimos azedaram·se e () rapaz. 
sac«ndil de um re\"ol '':-T, (I,m o 
qu«1 e,t,I\'« arm;ldo. desfechou 

Principiamo a ler nas ｣ｯｬｵｭｮ｡ｾ＠ dos contnl o padre Freitas \'anos 
jorn.ll''' jesuitas, () elogiOS ､ｬｾｰｦＧｮｾＢ､ｬＩｳ＠ tiro' ,\ ,!uf'ima roupa fugllldo 
,lOS ＨＢｯｬｬ･ｾｬｯＢ＠ d" paclr s.lradp c fr Ira.... f'm "eguu!;I, mas com tanta fI" 
a n,alllr parteubvenclonado e au ,' ih· licidade qUf' nenhuma das balas 
ado ... "do gll\ erno que. 6Q tlf' f elldo· ... e I attinglu o alvo cI(' ·ejado. 
,11' que o E ta do mio tem rpll!.{ I;III, p,l!.{a .\ ｰｯｬ ｾ ｣ｩ｡＠ tomou conhecimen· 
, ' 0 111 o uor 110 povo parn 4 li! o t .. nha to ､ｯ｣｡ｾｯ＠ aurindo IIlquerito ,I 

f' dando ainda a todos os .. Ctll : (' fI',., rl"'spelto._ 
ti\"ldadps !" .. lIegia .. · o (unho e o iJ\lpa" Extr. d' ,,\ 'l:olte· do Rio. de 8 de d e· 
r:ltn offi('lae . \ z('mlJro pas ado. 

Hontem era o Gymnasio qUf' !'ecebia ---
o sr. GO\ f'rtl,ulo r para ･ｮ｣｡ｲｲ･ｾ｡ｬ Ｎ ｯ＠ d(' ｅｉｾ＠ as ｶｩｬｮｴ｡ｾｴＺＡｮｳ＠ cios c1eshriados n· 
､ｩｾｴｮ｢ｵｩｲ＠ () I,remio ao.;; ,.tumno ... que t,lIlla ' . em chamar ,lO coniessionario e 
[liSI' <I' di ｴｩｮｾｵｩｲ｡ｭ＠ dur ,IOlc \I il nno. a ' ﾷＬｪＧｬｵｴｲｪｮ｡ｾ Ｌ＠ de sachri ... tias, pobr'!s e 
na cartl'na rum'llu,ta, hf Jt' .: a ｜ Ｂ ｩｾｩｴ｡＠ im' "\penente' ｭ｣ｮｩｮ｡ｾ＠ e ino:enua" se· 

J
,ar'l o I11P mo fim no tal colleg-IO • ':10 nhorinhas! 
o, t!. 'lIn,IOh;. '>f'rá n'outro q\laI4Uf'r ano Eis ahi porque nos batemos em de 

tro de ｦｲＢｲｬｦＧｾ＠ e freira,., qu I' rcclame a lesa do lar (Ium(;'stico e da nonra ､ ［ｬｾ＠

prf'.,ença de . f'xa ,e o t1lnh"lrInho dI) I c1llnl.ellas. ｱｵｾ＠ não pôd .. estar fi mercê 
po,"o .. m tllllo i, ... o ,".Ie canllnhando pa.\' ｴＱＱＧｾＺｩ ［ Ｑ＠ corja ,lI' se\'ancltjas. autorf'S de 
r i! i! <Icol,l tio j,."ulta ! Cflml' nf'fanelo' e propagadore da 

ｮＢｃｾｉｉＤ＠ (l') para o cdehrf' ÍTymnn iO., pro ... tilulçào . 
ú/o;; r •• ) para o curral de "'o JOSI··, mais .\cobC'rtadas com a religiã,) romana. 
u ns ｴＮｬｮｴｯｾ＠ ｭｩｧｵ･ｩｾ＠ para a., freira , c I qlle de Chri,to nada tem. es,a cafila de 
tudo ｨｾＱＯ＠ com:! C!l!l(l,,:J.'l ｣ｬｬｬｾ＠ .e\f'm· ' jt'slI t .. ｮｾｬｯ＠ ｣･ｳｾ｡＠ ('m dar os mais tri,· 
rl,lrp:;- proie.,sores en''Ín;lrf''l1 religi;lfl,1 tes pxemplo' de I,dla de moral. 
porql1e t· .. '>ta a matl'na prima d" tI) la., I E' o banditismo em todo o St'U auge' 
｡ｾ＠ 3Jla... \'.Ie tudo muito bem. a divisa Jes es Indigno" de Lovola. 

Em ｣ｯｭｦＡｾｮｾＧｉ｜［｡ｯ＠ .. e\;1. e !:>,'U· ho· EIf itos da confts"ão. o grll n.Je ｾ｡｣ｲ｡ Ｇ＠
m'"n, ｾＬｉｯ＠ recebidos com um carinho .Id· m I1tO do :\1 ut lns e de outros banda 
mira\'p!. ('hegando até a provocar lagn· lho, de igual jaez. 
mas nos alumno , em ｾＮ＠ ('xa , no fra' .\h! cães leprosos! 
､ｦＧｾＬ＠ fld'> freiras, pm tudo enftm. .. I 19ual ao pa<1re Fre!tas tem os nó" 

, o collt' 10 •• ｊｏＡＺｔｾ Ｎ＠ o choro fOI un· aquI, entretanto. nem la nem Cú a au· 
ｭｦＧｉＱｾｉＩ［＠ cl",ra 'a '. exa .. ('hora \ ,<In o "eu torídade proces 'am a I h'1l C' 111 por att"n· 
;,juda lt!' de ｯｲ､･ｮｾＺ＠ o ｾＬＬｾ＠ oHici:l1 ｴＱｾ＠ gol' tado ao ｰｾ､ｯＮｲＬ＠ ｾ＠ é por ISSO qu Cyro 
bínett', o conde de S, Tlllago, a" frei ra", !{amos qllll )u"t1çar o padre. 

o capf'lIãn, O chauffeur 

e a amante 

O cn !lellilo de um hospicio, lá 
para os lados do Cajú. apresf'n· 
tou se hojP muito cedo na 1>0-
hcia, pedindo a intervençilo (Ia 
i1utoridaclc para um caso urj:(e[l · 
te. Que mandas e um ou mil 5 
guard as.para que ｦｯｾｳ･＠ apanha. 
da, me::.mo em flagrante, uma 
prova de desleald"de 

Foi·lhe dado um guarda e o 
capellão saiu com ('11.' pareI a 
casa 156 da rua Tobi;1 Barret(!. 

Lá chegado, o cllpel1<io, /1er· 
,"(ISO. tremendo, uateu á porta. 
Vciu uma mulher receber, e, 
\ 'C' ndo UIO gUimla ci\·il. 'Ipres· 
sou se t'm Iranquem iI entr'ld". 
Entrando o padro' e o guardtt, 
a.luelle f"i direi to ao quarto e 
lá encontrando um r"pal., en, 
trou a gntar: ,\rllnheHe! 

O rilpilZ. vi i"elmente enllil' 
do . nüo ttnha dp"culpas a dar. 

Foram fodos para a delegacia. 
Os tres em frente itO dt"lr'ga' 

rio. o ('apel:üo te'1Ia\'a e.·plk .. r 
o caso, dizendo que hll\"la com· 
prodo um automol'el f' f'lltrpgue 
o carro àquell(' rapal, ftlzl'ndll 
(I b if eu:-, om a ｾｬｬｴｴｩ＠ " 

do ra paz n"o "e entn'gar ;i \"id,1 
desrewacla. Que ('ntrptanto, 
,lpanhando Cl automfl\·el. quI' 
por sl!("nal. t m () n. ＱＮＷＸｾＮ＠ o ri! 
pa z JOS,I .\n tonio Inf;1nt (' , tra' 
ira o, voltandr. á \"Ida ant'g ... 
por isso que atC! ilpa/1 hal a em 
t1agra nte 

r\ mulher Emma ｆｦＧｲｮ｡ｮ､･ｾＮ＠
c1ls"f' 'lU!' ni"i ll tinha niH.la com (1 

c .tppllão, e que C0l110 tinh.1 li 
bf"rdade, r pc ... I.ia ('111 casa, como 
a mante, (, 'ch" ulff:'ur, José ]11' 

f,lI1te, apezll" de ｾｯｉＱＮＨＧｲ＠ qLIf' () ca· 
pellão ,,1' rll l:\\'a por i",>o. C(!Il' 
lorme o l11('smo "chaufleur. lhe 
contara, tendo a té Ih/· mo'>tr;tdo 
um c..rtfto Jo capellão ao .L11d U 
ffeup. 

O ·ch'lUfleur. por sua \ ('1, 

confirmou tudo, ma;. para n:ICl 
pe rder o automol'C'I, acceitou 
as exig"lll"lilS do eu prott'ctor, 
jurando n<io mais procurar iI 

t.mma, nem outra qualqurr. 
E o delegado mandou toJos 

f'm piJZ. 
O" A !'Íulte, dt' ｾ＠ 12 - 91:>. 

Olhe! sr. padre ｾＱ｡ｲｴｩｮｳＬ＠ propagiln· 
､ｩｾｴ｡＠ mtransigC'nte do ﾷ｣ｬＱｮｦ･ＢｾｬｏｬＱｬＱｲｬｕＮ＠
embora mesmo os seus 77 ＧＱｉＱｮｯｾＮ＠

O, ｾｴＧｵｳ＠ collelras padre B!c'IH'tlicto de 
FrI'lt;!..; e o satyro capellào dn Cajll, 
\'('em provar paraque serve a inlame 
111\'f'r,C;;'11l jesuitica da ·col1li .. <;4o,. qu 
I 'Ú'" ｉｭｰｩｮｾｩｳ＠ ｩＱＰｾ＠ beodos, como um a
cramento tnstituido por Je"u" Chrillto. 
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M gria mf'tro arDllno ｾ＠ I 10000m te. aprowlta. ｾ＠ ... ｉｍｩｾＢＢ￭ｩｉ＠'"' um mag,. lo o templo .. .!1 tionario, 
Ｍ［［［［［［ｾｾｾｾｾｾ Ｇ ｾ｟］ＭＭｪ＠ Tambem t"m nto Amaro os frad,.8 A coufiado se" III1IIitd,tN .. 

- - - ergueram um magelltoso tN1plo, ohrj- Eareja, com eU. ｭｵｩｴｯ［ｾｾＧｉ｡ｾｾＮｾｩｾｾ ＺＢｾｾ＠Embrulhanllo um obje('lo. vieram gando o PO\'o ｩｮｧｾｵｯ＠ a contribuir com ｾ＠ no confe. iooario 
no.; ás m.ius a .. pilgillllli J09 U 316 do materiall:l a carregar material para a mlliores desaforos, as 
('('Iellre -_\ \'e f-Iana.. obra I e t.mto assim é. que o 

Para edificação dos Iritun's do -Cla' . E' só o que se lê:--fizeram uma igre- se deo ac trabalho ､ｾ＠ ｾＵ｣ｲ･ｶ･ｲ＠ 1m: 
r;'".,o v"mlJs el\tr"ir c1i vrrsos peda\'l la, levantaram uma caprll •. crearam vrinho util que o reverendo Martin!! 
nho .. d,· ouro que cncontntmos nas OilO uma ermirla. fizeram uma gruta .. Mas ambora com os seus 77 annos devI' tei 
1' .. ｾｉｉｈｬｓ＠ do hypo 'ril<! explorador dos nlnguem lê que c1C'ssem esmolas ou que deU!' sciencia- o "M.mnk" rf'vE'"ndo. 
IIlge/lnos que se deixam emboçalar por peçam para soccorrer o neces itaclos_ o "Manná", que cousa appetitosa, nfio 
canti/.:as de frade!>. Isso não, por.:jue a esmola vai embo- é reverendo? 

Um ",r. U. Villamil em um artigo ra, e as igrejas as f;rutas, as ermidas e Ora, seu Martin!!, vá pregar n'outra 
com o tltulo--Q\ladros vivos, o '-0- ｡ｾ＠ ｣｡ｰ･ｬｬｾｬｳ＠ ficam p.,ra o rendoso nego- freguesia I 
mit" cobr .. " e I .. gartos contra os jornaes CIO de missas, festas perl'grinações e Fique certo que em ｆＡｯｲｩ｡ｮｯｰｯｬｩｾ＠
ljue n'-I() :,ao cilrolas. e termina assim: as avaccalhadas confissõ ., que foram, ninguem escapa, todos se hllo de "COII 

"Ll'itor, ･ｾ｣ｯｬｨ･＠ cuidadosamente o são e hão de ser a deshonra da huma- lessar"" , 
jornal que entra em t a G.sa, não con- nidade... Até ficará sendo o prato da moda e 
sintas I'm rl:'('rber como amigo o cur- Pa:;-ina? l.t: . quando qualquer freguez entrar nu'm 
rupto r de tanta s almRs candoro"" ,si Ｎｓｾ｢ｳ｣ｮｰ｡ｯ＠ para o santuano .. o hotel ou numa tasca, por mais immun· 
tens filho" e filhas tini ｉｨ･ｾ＠ das mãos Ahl rstá: - porque' MIO abrem subscri- da que seja gritará logo: 
CSSf'S jorn .. es que inundam de lama a pções para e ' molas? -Olha a confissão para um, 
ｾｦｬ｣ｩｦＧ､｡､･＠ e cu ja leltunl é um factor A Vir/{em f-Iaria acceitaria com mais O caixeiro então perguntarA: 
da ＨﾷＢｴ｡ｴｩｾ｣｡＠ crimil1i11 que ｴ｡ｮｾｯ＠ preoc- satisraçiio que o dinheiro para o tal san - O que acompanha? 
cupa os pt'n,Rt!ores.. tuario fõsse applicado em matar a lome E o freguez dirà logo: 

Sim, s r., nada de jorn:1es nas mAos de muita gente. -O .Manná. !". 
､ｯｾ＠ rapazes I' da" raparigas. que só Mai disso n110 ｾ･＠ ｉｾｭ｢ｲ｡ｭ＠ ellps. Fa Que delicioso prato I 
devt'1ll 11'1- o • _1" ve ｾＱ｡ｲｩ｡ｯ＠ para apren- zem COllventos e IgreJas porque a cou
derem a ,'nganar a hunulIlldade com os sa r('IHle, e a pobrilza que rebente ahi 
milagres do padre Claret e o -Mannà. de miseria, porq\le rlles ahi estão para 
par .. hcarem conhrct'ndo aquella ban exigirE'm ainda o preço da encommen· MOFINA 
d"lht'ira de como ｾ･＠ pt'cca, com quem dação, porque sem danheiro nllo ha en
ｾ･＠ pecca e quantas vezes ,,1" pecca ｾｩ＠ commen(lação, nem missa nem C{JU a 
com pC'SSOil do ml'smu sexo ou cio ou nenhuma. 

Quando se pagará o mf'Z de Dezem
bro do anno findo, <tos empregados pu
blicos e tadoaes ? Iro .. _ E quando n<in romprl'hen.jprem Entre os milhares delles ha alguns 

hem a causa, vA.oe ｣ｯｮｬ･ｾｳ｡ｲ＠ e per, bons humanitarios. caridosos; mas a 
gllllU'1l1 ao padn', que elle (>xplicarú tu- maior purte anda sempre como corvo, 
do tim tlm por tim tim e até com qua- espreitando a carniça.,. 

Falta de dinheiro, nlio I I 
Falta de autorisação. tambem ni\o, 

porquanto f'xistem DUAS UUS, a do 
Orçamento do corrente anno P. outra 
lei especial autorisando esse paga
mento! 

lIros vi\'os i lor preuisu. 
PSl;in s :110 e 311: 
Cah:ram <)(,$ pan, ｭｩｾｳ＼ｬＢ＠ C]ue natural 

mente nunea foram rt'" .. das. t' que ml'!:
mil resadas ,. como ｾｩ＠ li n<io fossem . 
porque Christo n:\o di ... se missa nl'm 
mdndou ｱｵｾ＠ ＨＩｾ＠ "eu- ,.postolos disses 
ｾ＠ .. m ｭｩｳｾ｡ｳＮ＠ _\ ｭｩｾ＠ .. a é ｰｯｩｾ＠ uma in\'t'n
.,; :10 do", poldrl'!:o, um ne godu c()1lI0 ou
tro qualquer. 

E os Illil"gres do 'Venenwf'1 padre 
CI"rN' ? QUt· pil!gadeira de coures pa
r,l fi .An· ｾｉ ｡ｮ｡ｯ＠ ｾ＠

°Aind<l nc tal art igo ﾷ ｑｵ Ｂ､ ｲｯｾ＠ vivos. 
ha estf' pt'dacinho admlravel: 

- .. iI \'11 ('aIUll101i1 a babul<l r a repu
t.,Ç;'IO illilJadil do mlOlstro do altar- ... i!! 

Os ｬＮｩｬＱＱｰｩｮｾ･ｬＬ＠ os ｈ･ｲｴｾ､ｩ｡＠ e centrnas 
dI:' ｵｵｴｲｯｾ＠ que a ｩｬＱｬｰｲ･ｮｾ｡＠ dmriamente 
apuota coajO defloradores, l'raflulas e 
.. devassos que discutam es a reputa 
ta,<io di u"da .. _ 

l'agll1a :J!:l. 
_ 'oIpoleàu, indo ao theatro ､ｩｾｳ･＠ ao 

seu p .. gem Ch.dJOt, que emquanto os 
｡ｃｬｻＩｲｾｾ＠ I eprt'sentít \·am, re..;;a\'u pas. an
d,) as contas de um ｲｯｾ｡ｲｩｯＺ＠ - -({eal-
1l1(·Iltl' .bs ｶｯｾ＠ mostrais suprrior ｡ｾ＠ fri
\ ol"lad,'" do th"iltru, vós estais ani 
llIi1do do vl'ruacl"iro c,.pinto e aimla 
｣ｨ･ＧＧＺ［ｩｬｬ･ｬｾＺｴ＠ er um homem üs direitas. 
Cllnt!nuai lia n·.;a d? ,-osso rO ... ario.que 
"U lJao vos tornarei a ｉｉｮｰｯｲｴｾｮ｡ｲ＠ .• 

1'01", sr,. .• si Napolt':io J)UUesM' lallar, 
h. 'a de dloleJ. o -Ave ｾ｡ｲｾＧＺＭ sso 
l' uma IJ ta! Eu nllll ,di,, · iss 1 ln
\ ata a>! tuas mentiras, mas nilo me 
ml"tta - nellas ! 

PaglO/\ :i14: 
-Em ｃｩｬｭｰｬｮ｡ｾＮ＠ -. o ｾｮｴｲｯ＠ do peri, 

• 

F. SANTOS, 

FALO T PAR.\ OS BEOCIOS 

-O gr;lIlde. o i"commensurnvel pre
gador .sacro·' ｾｬｩｧＭｵ･ｬ＠ ｍ｡ｲｬｩｮｾＮ＠ teve fi pf' 
tulancla de dizer do pulpito. que 
"qu m se conle sa ao sacerdote se con-
11" SR ao proprio ｄｾｵＡＧ＠ I" 

No emtanto paga-se em dia l'M CO:TO 
E nUZENToS MIL RtlS ao felizardo r_ 
ｾｉｩｲ｡＠ sem saber-se porque serviço e a 
Companhia de artistas, as pas agens 
para o Rio de Janeiro. sem que haja au-
torisação. para estas de pezas. ' 

Um caloteiro. 

Santo Deus, ｬｉｩｺ･ｭｯｾ＠ nós I • • 
Cita S. Agostinho dizendo que este 

tambem ､ｩｳｾ･ Ｚ＠

").l inguem . e engane dizendo 
que se confrssa a Deus, sem 
reror rer a um t U ministro. 

De Bocage 

Al-rir a bocca ao sacf'rdote 
para confessar é a unica porta 
do ceu_" 

::rO I 
t:.: ｾ＠ '1'j 
o.::] ｾ＠

E' mentira, reverend'o, S . Agostinho ｾ＠ g-;:; 
nunca disse tal , isso é pura invenção :>< o '" 
'ua e dos seus irmãos tartufo . g. 3 g, 
. S. Agostinho, assim como S. Ambro- ｾ＠ 5 o 

SIO e outros condemnaram 11 confissão :;:: o. ｾ＠
como muito uem prova apropria hlsto- Sl 0-

na da Egreja. 1- ｾ＠ ｾ＠
Esta historia, reverendo. e tA mal ｾＮ＠ g. ｾ＠

contada, (:_ igual a muitas outras que se I ｾ Ｎ＠ ｾ＠ ! 
｡ｴｴｾｬ｢ｵ･＠ ditas por Jesus . e que Elle já- ｾ＠ o ｾ＠
ｾｭｳ＠ pensou quanto mais em pronWl- 1

1 ｾＧＮｯ＠ :I 

clar. E." ｾＬ＠
Reria melhor o reverendo Martins ｾ＠ o 

pregasse a verdadeira religiAo de Chris- '. ｾ＠ ｾ＠
to,<;Io que mentir descaradamente, abu n 
sandd da credulidade de um povo ｩｦｾＭ
náo ｾ＠ ｴｾ＠ ignorante como o julgu o pa. fr· 
.ire artlfts. !I' 

Fule par os beocios porqae 56 a a·' 
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o 'fARTINH o\D.-\ Os di\'er o generos alimenticios Que Livra! Com quI' fome ... de eo.afiJlllo1 
se achanlm acoOllicionados em saccos nJo:achava-se ella ! 

Esse tartufo, que prpcedido da fama 
dI' pregador S,lcro aqui se apresentou, 
n.ju é mais do que um mlsero 
Jt' ·Ult .. , demente idiota, que na de
uepltude dos eus 77 anno , caduCiln 
do já, não abe o que diZ nem tilmpou

dt> papel, erilm distribuidos pelas es· •• _ 
posa e filha dos as ' ociados, as Q;Jaes. O sr. Bispo QUI' st'mprt> a ' ístio de 
com carinho e ntreg avam aos pobres as' cadeira BisIJal il desenvolturi.! intelle. 
ofrerti.! em nome de Je uso ctual de tAo preclaro pregadur !'i.!cro 

A ｮｯｴｾ＠ predominante do Centro Ks- muito terá aprendido d'aquellas 'cou: 
pirita foi a c;'rinhosa visita Que o mem· lerencia •. 
bros desta futurosa ｡ｾｾｯ｣ｩ｡￣ｯＬ＠ acom · :. ｾｯ＠ o Que faz. 

Não lhe demo a contiança de ouvir 
:i uas caduquice ' , mas fomos tnfor· 
mado de que o patife e am.illte da con· 
I ào, e por I so recommendou ao po
vo que e confes a se, dizendo que, 
-nio ha perdão em confl são' e indi
ciHldo I'OS paes de familla o modo por
que devem educar O' eu filho .... 

Pilnhado de suas familias, fizeram aos O Martin ,insigne contador de ane. 
pre o recolhido á Cadeia Publica. cdotas aconselhou tambem que -"as 

Orou em nome do Centro, o r. Ama- moças deViam conles ar·se com padres 
deu Beck qne com palavras repal'sadas moço e não com padre e fn.des ve. 
de amor, di!' e ,er seu intuito e de seus lhos como elle l-
companheira levar <lOS que expiaram +./ 
as SUIIS faltas n<lS grade de um carcere O Evaristinho, o Hispinho e o Tipp 

Com li longa pratica que o bilttna rle· 
\ I" ter de educar filhos, porque tah'ez 
quando moço o tive e com a lguma 
'comddre", o patife falou por conta 

as palavras de consolação que ó ｾｯｳ ﾷ＠ ｔｯｾｰ､ｏＬ＠ .este ultimo ｣Ｈｾｭ＠ pretençõt's á 
50 Senhor Jesus Christo pelo ' seus antigas laçanhas lambia o beiço de 
ｾ･ｮｳ｡ｧ･ｩｲｯｳ＠ nos pode offt>recf'r. contentes pelo conselho QU(" o artista 

Os prf'SOS que se Ilchavam formados comico dava ás moças! 
em duas fila no corredor do edillcio. ..-
ouviam religiosdmente as exhortações Acon elhou tamb<!m Que ns moças propria. 

O carolas dizem, que o homem é um 
talento e que em matena de religiiio 
t"tà mUito alt!m do Santo Burro do Al

que: hes eram dirigidHS notando·se a u em vestidos folgados da cintura para 
sensibilidade que lhes causavam as pa· cima. 
lavras do orador . ,. . 

tar M6r 
Com effeito, egundo o que e diz o 

homem é de uma verborrea que admira! 

Diversos entenciados chonvam co
ｰｩｯｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ todas ;tS veze que o ora
ｾｯｲ＠ falia Vil em le!>us e na inlallive! jus. 
tlça <1 e Deus. 

-. O que é verdade e quI". a conferen. 
clas do Martins prejUdicaram os ensi. 
namt'nto e as explicações do cath'!ci', 
mo do vigario do "parto. ｰｯｩｾ＠ o re\·,. 
rendo nào teve a quem a SI ·tir •.. 

I'ambem, para a maior parte dos ca 
rolas que foram a egreja ouvil ·o s6 
ｭ･ｾｭｯ＠ um pregador de petas como o 
vlgano Mllrttnhdda . 

."a oplntAo do caduco quem nllo e 
confe a é um atrazado e não se con. 
le ' . odo Deus mio perdol1 os ｰ･｣Ｎ［ｾＮ＠
do' I ., 

Ora seu Martinh:.da vá.. . pregar 
n'vutm freguezld . 

Apos .a ｐＡ･ｬｾ｣［ｩｯ＠ as senhoritas pre, 
sentes dlstnbulram doce aos sentencI
ado .Que commovidos agradeciam. 

FOI uma les ta encantadom, v:a se 
no emblantes dos Ilresenta mUita ale' 
gria e muita humildade. 

Que D"us aUXilie sempre o trabalha' 
dores desinteressados de ua 'ea ra 
lo o votos que faz "0 Clarão". 

• 'iiu queremos dar palha ao ｾｲ｡ｲｴｩｮｳ Ｌ＠
bast., que lhe digamo: Revereml ca 
duco. a conlíss<io sob O ponto de vista 

,)clal t' uma pratica funesta e indect'n· C L A H E A . D O 
k, pelo 1.ldo dome!>tlco é UrR,1 Indlgnl' 
dade. uma Infamla. 

l,!ue noio é um sacramento Instituido 
por ｊ･ｾｵｳ＠ bem o sabels, porém e :w 
ce " ano 4ue o padre" e trad,. , ｾ･ｭ＠
ｶ･ｲｾｵ ｮｨ ｡Ｌ＠ convençam ao ｩｧｮｯｲｬ｜ｮｴ･ｾ＠
qu ... a <:unfls áo é cousa . nta e produL 
tan .a en ,'çào qUdnto as expltc.lt"ões 
do ﾷ ﾷ ｾｉＮｬｏｮｩｬＢ＠ paglllas 119 a 11i. ' 

I 01iJ0 sacr-..lmt:nto não h.1 outro que 
S ' cump.tre com a con fis ,ão! . .. 

ｾｵ＼Ａ＠ ｧｯｾｴｯｺｵｲ｡＠ seu paure ! ... 

1 '.\'1'.\1. DO ' ｐｏｈｉｾｲｾＮ＠ ' 

. As ､ｩｶ･ｲｾ･＠ dia rias que ｮｯｾ＠ propor
ciono,:, ｮｾ＠ Jardim Zoologico d('stll capi
tal, o InsIgne e cillustradi sissimo> pro
ｰ｡ｧ［ｬｏ､ｬｾｴ｡＠ da ｣ ｣ｯｮｬｩｾ＠ iio> foram de um 
eHelto explendido I ' 

• 
• • • 

, ｾｮｴｬｭｯｳ＠ nào termos tido tempo di ' . 
pomvel para Irmos tomar uma barriga. 
da de nso I 

• • • As anec(!otas contados do pulpito 
pl"lo Martlll . til" como por meio da ·con 
fissão>, se convertiam os atheus os ano 
ticleri, at's, os ｉＢｾｰｩｲｩｴ｡ｾＬ＠ os eva'n\teli . 
ta' , em ｾ･ｲ､｡＼ｬ･ｬｲｯｳ＠ catholkos, provo
cavam hilandade no auditono, egual a 

EnCiIll\!llhado pela ｯｰ｣ｲｯｾ｡＠ inici :lth'a que proporCIOna o b(lm palhaço de ciro 
dI) ｾｲ＠ . .1o"u Candido da Silva, e/fie .. z· co de cavallinhos. 
Il1ente auxiliado por um 1I11c!CO Ue de • 
tllcadu, a socladu' do ("entro ｆｾｰｩｲｴｴｩｬ＠ Só ｾ￣ｯ＠ riram o· anto Burra e os ir. 
.\mlJr e HUOlII(lade do .\p ｾｴｬＩｬｯＬ＠ n·,di· Indo IrraclOlI;le, pintados pelas pare
. ou "e 110 d'a 2- do meL p p . n.1 ... éde de<, como o Touro, a Vacca, o Leão 
S'ICI,tI du ｭ･ｾｭｯ＠ ( entro, a dl ... trihulç ;io e o Tigre. 
cl t' :.:t'n:1 o ｡ｬｩｬｬｬｬＺｮｴｩｬＮｩｵｾ＠ em ,ommerno- ,. 
r..lçã,) a ' ) :'\asclmento de Jenl. No ｾ［Ｂ｜｢｢｡､ｯ＠ (25)-d· . d 

() pe II . à I' . , espl'ji'n o a corno· 
C f II nu . a ' o onde unt:ClOna o copia de sandices e bolnges di" e . _ 
J,elltru wou repleto de humildes filho "4ue os brancos dt'vem ｣ｾＢ｡ ｲ＠ ｣ｯｾ＠ ｢ｾ｡ｮＭ

) IIIJ\ o ｱｾ･＠ ó em Jesus pUd. 'I" "neun- CdS, o mulatos com ｭｵｬ｡ｴ｡ｾ＠ e os 11(' 
ｴｲ ＮｾｲＬＮ＼ｊ＠ "rnOl.o .e a t:olholaçao qUI: ne· goros com negra. e "pont'lndo p<lra 
ｬ･Ｌ Ｚ ｾｉｬ Ｌｬ ｭ＠ /1;, lide por e"l'.! l1lunuo Je uma ·carola. que nessa occasião ｾｉＧ＠
ｾ Ｇ Ｉ＠ In m' nto.,. I l d ' . -\ d fi . evan ou e trIgla· e /l;,ra a sllchnstill 
d.: ,:l t.... e ｳｾ＠ e ｾ｣ｴｾ｡ｲ＠ a ､ｬｾｴｲ ｩ ｨｵｬＮＡｯ＠ di . e :. ｣ａｱｵｾｬｉ｡＠ é 4UP. e a verdadeir;; 
I • "', nero.' o r". l "dro Bo ('o, .10<10 ｣｡ｴｨｮｬｴｾ＠ ｱｵｾ＠ ali vae jà para o . anto 
J an lido di! ｾｴＱｶ｡＠ e Heitor Luz, flzer;lIn cooft> slon.lrlo ' e perar o padre Deu 
.Irg-,I., ｲＺＡｦ｣ｲ･ ｮｃｬｩｬ ｾ＠ soLre o ｾｬ･ｬｧｯＮ＠ a:ta·, :."u conles.or!. 

ｬ ｾｏｕＮ＠ • • 

• 

• -. . ｂｲ･ｾ･ｭ･ｮｴ･＠ terem o um outro co ... 
ferencll>ta, o . Irei Tohann ing, I"!>te sim, 
e .te não ･ｾｴ｡＠ p fos ;lUtO , qut'r tu,fo 
felt{\ ao ·VIVO. tal qual escre\'eu no 
• ｾｬ｡ｮｮ￡Ｎ＠ pugina 119 a ＱｾＱＮ＠

Attencção 
A venda avulsa ､Ｇｾｕ＠ Clarào, 

e de 200 rs. o exemplar. 
"U.r 

'UM OS MORADORES 

DA CADEIA VELHA 

ｃｯｮｴｬｬｬｬｾ｡ｭＨＧｳ＠ a cnamar 1\ IIttençlio 
rla upenntend!"nCla para o mat:ú que 
cresce ｾｯ｢ｲｬＢ＠ as "ruin<ls do terremot .. 
havido na ex·ruas .'; lldallh'l1\1arinho; 
r:elippe Camilrão. que não deixa apre· 
Cli!rse ｾ＠ "I"m.hellez<lmento d'aquelles ＼ＱｴＧｾ＠
11 oços ,devido à f.dta de uma cap naçuo. 

A hem do monumental ＢＨＧ ｭｾｉｉＨＧｚｬ＼Ｇ＠
men.to", e noio em lH"neficin do!' propri· 
etanos que pagam a decima urbana, 
c peramos er atteudidos. 

Os santos e virtuosos frades allemAe 
tem gals.rado com dilliculdades I"sg 
rendas horroro as parll admiraf <lS, co 
c?o.vencerem·se si f da usina que .... 
SlsttU ao '·terremoto·· ljue pal'te o ela· 
r;io que t,tnlO mal lhe faz e tanto be
ndicio pre:.ta a humanidade. 

Um con\·!"rti(lo pelai 
｣ｯｮｬ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ sacra • 

A confissão 
. o yroximo numero publicaI'!'

ｴｮｯｾ＠ Importante t' ｬＧｸｴ･ｮｾｬＱ＠ com
mentario de Henriqut'tta ('arac
ciolo, sobre este .. ｾｳｵｭｰｬｯ＠ . 
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