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"lHE REBAR BA RI Ｈｬｏｾ Ｂ＠

II 
Hcgi ｾｴｲＺｕｊｬｏｾ＠ af]u l rüm i'nm ｮｾ｡＠ ｡ｴｩｾＭ IlllO·j.0 (> ｊＺ｡ｲｾｵｴＬ＠ la L'" rali I c da cins

r'l'" ") (' '.'\11 ｩＡｬｰ｡ｾ＠ d0 peno 1I1or bgll'J. p. ,.j . S ; ｩｮｾ＠ ·'i.,r . Os :",0 ivo,; do. ＬＱ Ｐｲ｡Ｑ ￭ ｬ ｬ｡ ｾ ＱＨ Ｇ｜＠

t'ltnOq ain.1a a ＧＩｮｻｾｬｵｳＺＧｩｯ＠ da "lua Oh1"3, a!i I philo oI,i.ic:1 r ... .I ",t..'m e o ,\q 6 n ti l1lf'llto ,la 
uitimaR palavra",; - quanto n f,t l (Umitl)!Í llf}nrae'lIJ r' o lia poliria. A honra li 

1 ｲｾｬｩｧｩＮＬｦＧｬｮｬｬｬｬ･ｬｬＡｉ＠ ... li ｃｕ ｬｬｾｯｲ｡＠ ? Eu ｾｲｲｩＺｭ｡ﾷ＠ a I(·j muJ c 1 lc.l C' varí3vcl ent re t()(la 
va ＮｬＧｾＱ＠ ..... {LI. fo 15C 'Ima crucl(l:lde :irar que c ｩｾｾ＠ n; n ! () i L (·u"tuma pega r sI) 
a ｦｾ＠ nl) filie n' ra PIH'Ontram um al:in.) aqu 11,... ... q 'e • ulÍxam pegar. Disponô'o 
asuaJ de.sg-ra':J. .... 8udi1.ia que, ｴ￭ｲ｡ｲ｡ｲｾ＠ ('ntlo ｲｬＧｵｭ｣ｯ Ｎｊｾ ＩＧｦＩ＠ ｴ￣｣［ＳＮｾｲｊＮＮｬ｡｜Ｇ･ｬ｣､ＨＧｴｩｩｬＩ＠

ｾ＠ (lucm tlhl ronstifl'c a ｵ Ａｬｩｾ＠ bJrrelra nn firme .... gal1nt.cls rl.l Mora:7 latIt\ flxn ltn H. 
genda do crime, seria uma af'ção nntí- ü - • I f'n ... r la J'l!1 u nanime toleran in qU1n .. 

Depois ele ter prova,i0 a evidente recn· cial. ,\t.,)Ta acc·cs<!,nto 'lu , ({""tlp Jltui·11 (,) ú fé m, (I.", ,L ｬｦｾｲｩｵｲ｣ｳ＠ da 50 ,c(ladc! 
denci:: da soeiedadl' moelerna n'um bar· 111,\ 111""'". c/r,,) n/llram IIS ide'lI; til}· Como i' 01, <opho, SI' OI' ',m mo em 
barismo ｾ･ｬｶ｡ｧ･ｭＬ＠ i11dn/.:a iTerbc:·t Rpt'l1' ｩｬＯＮｬｩＯｬｩｬＱｊｾ､Ｈｬ＠ ('1r·/'Iu·tll/d/.' ＱＱＱｉＱｉｉＱｾＡｬｉｉＮｬｬｩＮｬＺ＠ r. 11,: c ' ... ーＮｾｾＧＺｭ｡ｩｫＢＮＺｲｯ＠ 1i . an,s il!p.:1> 
ccr as razões intimas d '('.'!" fado, 1111/ l!'IS Sl'ltf filie ,t!()S, ＧｬＧｾｉＧ＠ IIU: 111 : I1I 111 I nuo ｳｯｾｨｬ＠ e e" S .,lIn f anen ｲ･｣ｯｮｨ｣ｾＬＮ＠

ａｾ＠ ･ｾｲＮｯｬ｡ｳ＠ formam a mocidade n ｾｯｲ＠ ('"I rr 111 , Cf r. ().1'(( /ri lltl" ,ksI'1I1j1f' lI! rol". I' me'nl" dn ',,'r,lr' 1" • ,uml, )",mem ｩＧＰｲｾｮｬ＠
｣ｯｮｾ･ｱｵ｣ｮ｣ｩｮ＠ preparam o futuro llos po- I .• conl} . ｲＩｾＺ＠ ("f}11J n )I)fC ｦｬＢ｡ｮｱｬｬｦＮＧｚＮｾ＠ a- f U· 

l'roS"(J/WI/"I'sIIlJiUbllwrOIl/SSltlJI'I· t ' I" 11 . vos. Mas m; nct'.lfiCS governos ､ｴＺＺｵｮ｡ｲｾｭ＠ . ri: 'l Cl ｡ｾＮｩｃＧ｜ｻＧ＠ lo (U\lll<13 (!U( lC ｏ ｰ ｰｬＢｬｾ＠
ｦｬＯｲＬＯｲＢｾ ｬＧ＠ l'(lra 1'l1(',\ UIII bas!lw/(' 111'1" -

fi si lodo e cXC'\lIsh'o podei' sourr a escola' !l'Ia!"l I) ,·oral'al). 
c com ciumenta """l'uplllosidade ｧｕｾｬＧｬｬ｡ｬｬＱ＠ ,'0. ｬＩｵｲＺＱｾｬ･＠ !Oll"U.' ,}nna, apl'nl'l.'cin n"s li· 
｡ｾ＠ portas ãa meslUa para que nito ･ｮｴｾＮ＠ 1:'1' YJ t' ｾ＠ c: \ ''len'a alUO", n' m. , ,ro 8(,11 "hil .,hi \ ,Iria, p ＢＬｾＮ＠
qualtluer influencia que nao fosse a de ,:u.merJ?a de o ,'ras, ･ｯ｣ｮｰｴ｡Ｎｾ＠ c.nn um Crl'/ trno,te. co'n n. X.lS ultim., pahvr3s dI, 
estado. A ｣ｯｭｾ･ｱｵ｣ｮＨＧｩ｡＠ ､･ｾｴ｡＠ ｭｯｮｯｰｯｬｩｾＺｬＭｉ＠ ｨｃＺｾｴｮｬｾ＠ 1 ｾｬＧ｢｣ＺｶＨｾｬ＠ ｾ＠ (' ＺｃＨｬｾＧＱｨｾｏＬ＠ ＮｾＢＮ｡ｬｹ＠ ': V:1 ｵＺｴｲｾｮｯ＠ Ih rn. ｳｵｲｾ･＠ ｾ＠ nIma do pcnsnrlor, 
ｾ￣ｯ＠ é que ｰｲ･ｶｾｬ･ｲ･ｵ＠ nas escolas o Pl epa. He, ｢･ｬＮｾ＠ • ｊＱ･Ｚｾ ｾ＠ r a ｉｾＮ｡Ｌ＠ e , ｉｾ＠ ＬＬｾｉＮｊ＠ Ｌｾ､ｬ｜ＱＱ＠ \'111' a· clá oppre< 'o que Boterl'u < lança 
TO intell(o('tllal, o elemento pllramenj" sri., .Ios I',).(l E. la nnalj se p" ｾｮｴ＠ n,lda ｾｮＧＮ＠ sobl'e !.,d" ("IC' iivro' e toda nquella 
entifiro e que (\«sappnreceu a relura,ão l'ra In Ｇｬｬｬｾ＠ "ns J,:olpl's, continuo,. ｉｉＱｦｬＬｾＮＺＮ＠ ｩＬＧｉＢＮｾＧｰｩＬｪ｡＠ uma maldiQ:in. np;,' ｾｮｬ＼Ｇ＠ é 
propriamente rlita, ó ell'lmcntn moral cxi-lJ ctn, .t ... fn 11ft' ou ｾＬ＠ :->oren-3, em tudo a 1\11110 pro c1"Íi.1ta C estigmati 7 8 a uma.floutnna, 
gindo.se apenas o decor c"tcrno ､ｯｾ＠ Il!um. ,". 'lu' na ＬｾＢＡＧＺ｡ｬ＠ cullura é ､ＨＡｏＢ［ｾｬＧｬｉ｜＠ chrb- cuj( , "uh". ｦ￭ｮｾｬｭ･ｮｴ･＠ ＬｾＬＬＢｦ･＠ -a, 'IUl' nem 
ｮｯｾ Ｎ＠ ta, A plll. .oplna moderna, capttanc ｬｃｴｾＧ＠ tlJlha hO:l f C> nl'm uma ｾｬＧｲｩｊ＠ (l Sin(·l..'fU ("on -

, eu gO\'C'l'no quiz('s.je monopolbar nlO-' ｐｾＩＺ＠ IJ __ RPl' rcr, prdC'ndirl ＨＧＮｲｮｾｮ｣ｩｰＺｬｴ＠ u .. 'i- I vÍrç:io fio qllC ･ｮＵｾｮ｡＠ 'U. 
sim ns aI't(··.;, (l ｾＨｬ＠ tnl ｩ､･｡ＭｉｮｯｮｾＮｲＬＩ＠ ｳｾ＠ )'Pu- :1 ｶｬｨｳｒￇＧＬｾｯ｟ＬｉＨｽｳ＠ (\!p.mentos chrlstaos Tnft'Jlz- Icrhert Sl'cn.'cr, rara hem rrsumir :\ 
ｬｩｾ｡ ＢｳｾＬ＠ fi ('u1tura d'J bell J'nCf'hcs e 111n: ｮｾｬＧｮｴ･＠ nuu se. ｜ｬｾ＠ ｡ｾｳ･ｶ｣ｲ｡ｲ＠ ele tf,;rclll I sua ｡｣ｴｾ｜ｾｩ､｡､･＠ ｹＮＬｊｩｬｏｾＭＧＩｉＧｍＨﾷｬＬ＠ ､ｬｾ｜Ｇ＠ tC"ruf":.!
golpe mortal, j1or(\ur um govprno porle in. ' sulo os fi"\lS <"j,ll\'O:< de todo bnldl.lrloo. () lJlHlo o 11 !timo livro com um solemnc : Oa· 
fluir, por ('xcmplo, no aperfeiçaampnto ､｡ｾ＠ I resulta lo lla f":l"fita Ｎ｣｡ｭｰｮｾＬｨ｡＠ Já esl:\ I lihl(''' vici,;ti! ｾￚ｣Ｌ＠ Chri ,tins, SOIl\(" aros· 
tintas Oll na ｣ｯｲｲ＼Ｌ｣ｾ￣ｯ＠ exarla dos desp.1 appal'ccl""!o; é ° p:opno Il, ＺＺ［ｾ｜･ｮ｣ｾｲ＠ quc I tUln1110.<, desde d'luS mil "iH IS, ouvir c'· 
ｮｨｯｾＬ＠ ｭ｡ｾ［＠ u inspiração J.rtistica, aq\H.'llà j o ,le,.;"ourc C" ｦｾｬ｡ｭｲ･ｾｴｾＬ＠ ｑｵ｡ｾｉ＠ se "':undo Ａｵｾ＠ palavras COTil0!\ uaimn ('onfis:süo d':1· 
alma da arlc, não pode vir da fonle oifi- U1na formula ln,a!h('mahca, /1ll I/I'o/'o/'{'II" (IU('lIcs, 'lU., em qual'l'..:nr tempo (lU <11' 
cial. A arte monopolisaela de, ･ｩｾ＠ ao niv!'J f/ll qUi' I' 1'1,.11 11j(/('IÍO prrdl' os ,.11'111/')1- '1Ual<luer mannira atuca v lIn a pedra, so· 
da manufacloria. (os ｲｬｬＯＧｬｯｦＧｉｏＬｾＬ＠ ()Spo/'os riio81' niJarba· hre a ([u11 Ch.isto fundem a sun Egreja. 

A.ssim como a arte' tem uma parte te. rislllldu. I' XO prinl'ipio e durante eMlu comhate di· 
cbOlea, exl<,rna, c mItra part!' ideql, muito .\ consequench ｳｩｭｰｬｰｾ＠ e clara (O, que ,I /.cmo, ,'01'1 ｣ｯｮｦＬｾｮｲ［ｮＬ＠ no flln .tI' tudo rp-
ｭ｡ｩｾ＠ apreda\'el e ｨｩｭｰ ｬＡＧ ｾｭ･ｮｴ･＠ ｩｭｰｲＨＧｾＭ o, principio; ehristãos ronstitu(,lIl UI\! clt· II pctim,'s ('om .triumu.ho: 
cllld,v!'l, ｩｾｴｯ＠ ｾ＠ a ｩｮｾｰｩｲ｡￣ｯ＠ quI' forma o mento imprescin<ih'el da ｣ｩ｜Ｇｩｬｪｳ｡ｾｯＮＬ＠ ｃｨｲｴｳｴｵｾ＠ vllle,t! 
bello, tambem a <,scola tem seu lado t<,chni· AR ultima, palavraR de H. Spenrer pa. ' -->o. -== <"<-

co, que é o ensino das RcicnciuR, I' outro recem·Re .'om o relatodo cI'UIIl general !iO' 
lado ideal, de muito maior va'ol' e ,.Idi:;- bre uma batalha perdi,la: o que (, prin· NOVO COLL EGIO 
pensavel, que ｾ＠ a fOl'lIlação elos caraelr· cipal poele <e ｉｾＬＮ＠ só naR entrelinhas, ,\' Enco!ltrnmos n' O Dia dI' 20 do cor· 
ｲ･ｾ Ｌ＠ Ｈｾ＠ ＺｾｴＡｈｬｯ＠ pode influir no programmn peq,{unt'l, ,," ppra ｾｮｨＧｮｲ＠ a ･ｩｶｩｬｩｳｮｴ［ｾＨＩＬ＠ S('- rl'lltl uma notiria que nos (':Hl:-.OU Yl Va 
SCIPnhloco e nos mctho<los do ensino, pode ria preei.<" conservar a fé, não da n',pos· 'I ｳ｡ｴｩ｟ｦ｡｣ｾｩｩＨＩＮ＠ Alguns offieiaes d'esla g uarni· 
ｲｯｮｳｴｩ ｾｵｩｲ＠ rcgrns <ia ,liscip',na extel'na dos h\ 1l1P"'13, quando to,lo o livro e prind· çiio prl'tenelem fundar ur.: ｣ｯｬｬＨＧｾｩｯ＠ pOR iti· 
･ｯｬｬｾｧｊｏＧＬ＠ mas falta·lhe de todo a ｃｏｬｬｬｬＧｾＧ＠ pnlmcl\ a ultima ronfisRão (' aviso, exi· ｜Ｇｩｳｴｾ＠ que o grande arrlllt<,cto elo mundo 
tene'a e ｾｬ￩＠ n capacidade de I('riislar sohre g('1II U ('11<'1" ram um sim explidto (' lrun· os aju(lc ! E' elevc as ulI:a S rprl' fi aJ,:rll' 
a parte ,deal da esc.)la, sob rI! a ･ｊｵ｣｡ｾｾｯ＠ ro, !li/. ler ,'ha""\(I,, rrueldade a tirar fi f(. ,i bilis.ima ver surgir IIn éollauoradorcs 
moral. a qU('m n'dlrt fll.."'hava um consolo, ｾＱＱｬＧ＠ dn cYt.'rdad:\ lá ｬｮ･ｾｮｬｏＬ＠ onde não se os 

Ninguetn admira enlão, (Iue ｡ｾ＠ cRcolas para pOl\(>r falia!' a.,im,dcye·,'<' poS'uit um ('o;l'erou. Q"izcmlls pu \l:i",r ('OI o no SlI 

monopolisadas pl'l.) estado tomaram·, (' ennsolo me'lhor c mais ('('rIo do que a ｦｬｾＧ＠ 1Il00kstn lll'h,lomatlario ＢｬｾｵｮＢ＠ ltigo 
ｕｭ｡ｾ＠ usina. para o ccl'lu,ivo preparo do> TOlhs as philosopldas descobriram um ('(lntr:1 () 1',,<iUvismo; ag,'ra isto tornou·.e 
Habios e ､ｯｾ＠ sperialistas C' que ufanando· ... ,-; l'l'('l1l'SO na, . itUIl(,'0C'S de:-;('sp{\I'l\ (las: () Ulll'J'nUO .• \ c Illlwtenci3 cl,· nO\"O,i lcntl's 
nos do brilhante ｰｲｯｾｲ･ｒｒｯ＠ das srienria., suicielill, e este nunra f.,i, n('1Il po,le ('I' ('Rth!' Irr,lic"s é Eio , superior :i toda c qual· 
de\"(:'01I)K no mesmo tempo lastimar a (\\'i- ＨＧｨｾｉﾷ［ｩｦｩｬﾷｮ､Ｈｬ＠ de ('()n!:'ülo. Oab;.1 trnnhl'lll I: que.r: pro' (l, que ｰｯ､ｬＧｭｯｾ＠ t! ｾｳＨＧ｡ｮｳ｡ ｲｬ｡ｭ ｻＧ ｮ ﾭ
dente decadenria dos carartl',·e.. 'pc'le"r , l sua toll'ranl'ia com fi fé como n te d -ixat' a clh' o cmprnho de compro· 

, 
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A V ERDADE 

n, hu,os de Ｑ＾Ｘｉ｡ｶ ｲ ｡ｾ＠ fóra os ＨＧｱｵｩｶＨｬｲｯｾ＠ em I jansenismo; ao vêr is to, 
tn"'''.)' 0< aUOTustas doutrinas dl' AUgll;to ,,-, t ' se e t ... . nlntnrl'aS tão gra"cs e ｡ｬｬｧｬｬＬｴｯｾ Ｎ＠ lIa dI' ]lel'gun o a mIm mesmo ｾ＠ ou • 
Comtc. Ｘｯｭｯｾ＠ ct'rto8 que cl1cs irão mUlto lo. d d T ri ' t 

I dlz"r-O' o (jue é: o voz da E"rejo é "oz ou ocor a o. o a"lll es a 
ali'm do 'Iue ,""lia ｡ｬ｣｡ｮｾＳｲ＠ a • Ycrda( e·: 'o " f Ii I t .. -. . berana il1 fRllivel divina. Esta voz foi ainda a a( a; aes exccssos, 
,'50 ridicularisar a igrejinha da • t m3D1-.0 " r i\ - . ｯｬｊｳＬＨＩｬ･ＧｴＮｉｉＬｾ＠
dnde , Xocso: ,inceros parabens! Os e,- ouvi(la; para todo o catholico n:io ha mais sanc.'ces ,n. o sao ｣ ｏｬ ｳ ｡ ｾ＠ . 

"'Id ' qu" l'scutar a Egl'e,'a e respeitar n'ella.a I E IS ah l. o.que eu achei dea. nte 
pirito:; d,' ｟｜ｕｾｕｬ［ｴｯ＠ l' dc ,Iot. ｾ＠ ｰＳＱｲｾｭ＠ , li d C h d 
_obr Yf;' e derrameJll sohrt< o n,)\'O col- I ｮＮﾷｬｬｾＬ＠ que o instituiu c folia por meIo sohre o n1lar o. ompnn la e 
11':';0 UJll mar de luze; consola,I,'ra:; I d'dla quando Deu. me inspIrou o J)e'nlllllli 

... ｴｾ＠ Estabelecido claramente este primeiro de ahrigar n'e!la a minha v 
.Já ｏｕｖ￭ｭＨｬｾ＠ a V01. in ·pirad 'l de um .. ｾ＠ h 

I I fanto, .I'''U" dcriva, por uma ,'erdadeira magi.traJdo, c,ra omem; passei 
neut pref!ar COnférl'nÓaS nn temp'" a , , , 
rei ',ão n rte-americana. ｘ ｾｯ＠ ochoyam ､･＼ｩｵｴＧｾ￣ｏ＠ logira, uma consequencia que e mc fiz eSUlta, . 
I m faz r-s, no me-mo lugar uma confe- dev dominar com a autoridade ah 'oluta EIS o que em \lm carta envJada de 
rl'rria I ha sobre o syndirato (lo .\cre 2 d'um principio todas as discus,õe" rda- ma n 14 de Setembro de ｾＸＴ Ｓ Ｌ＠
A_.istimf" 8. ameaças rUl'ris e brut;: ｾ＠ d' ｴｩｶ｡ｾ＠ ｡ｯｾ＠ Jesuitas, à _ua doutrina, ｡ｯｾ＠ ctor do Courner Frnnçals ･ ｾＬ･ｲｯＬｶｉＮ＠
ｪｏＢ･ｮｾ＠ mili r \o .. á ｯｲｴＢ｡ｾｩ￣ｯ＠ ci'uma mi .... ｾＳｯ＠ s(>us proerdimentos, à sua in fl uencia, li dr. Roothaull, Gera l da 
i":.ltho\i<-3

1 

rujo fim exrlcsi\"o ra e!e,"ar o I sua t"rannia, COlno ahi não SP cnvc r· $US: .\ssim como n Egrejn, a 
nivel mural do 110"0 .• -'io seria acertado gonha;n d continuar a im primir, de Jesus não tem nem a ntipnthia 
fuo 3r- e "", l' 'o P' . itivi<ls uma nula Se a Egreja é uma jerarchia de po(\c- prcdilecçiio accrca das constituições 
ondp se trat 1-..• da lib-rJu'le. come au,lo res constituidos; se todos e cm to,los os ti l'as do, diversos Estados; seus 
\,or ex mplo ,m "I trechinÍlo do,; cdroits l;rau" no ｧｲｾｭｩｯ＠ da sociedadp christ" bros acceitam com sinceridade a 
de I'bomn e: A liberdade é a facuhlade lhe deyem ,ujeição espiritual; 'C uma do governo sob a qual a Providencia 

e f, r tudo r qce n-n é Cf'ntrar'o a di- Ordem relif.:iosa, sCbTUndo totln·, a< 1< i;; UH.rra O seu Ioga r, quer o poder OH 

it'i ｉｾ＠ a:'!'l<'l( ｾ＠ ru:lonirs .... , llÜO pocie existir, nem enS111ar "oreça quer se limite a respeitar 
Houve tan " oulra, ｭＸｮｩｦ･ｓｬ｡ｾｩ｜･＼Ｌ＠ i ｮｾｭ＠ trahalhar, nem !'xerc('r o sa"rado os direitos que reconhece nos outros 

mai- ou mc 0< I'uh!ira" !l'l1ma artj;'ida- ':lini terio, 'enão em virtude de ｣ｾｷＢｬｉｾ｡＠ 1 darlãos. Se as instituições políticas 
de taria. qua,i r·hri], de moç'" n ｱｬｬｾｭ＠ ｩｮｾｴｩｴｬｬｩ￣ｯＬ＠ com a npprovação e inspecçüo Ii paiz que habitam são defeituosas, 
a ｰ｡ｴｲｩｾ＠ e lurou e ･ｮｴｲ･ｾＢｵ＠ a ･ｾｰ｡､｡Ｌ＠ pal'1ll permanente da Egrejll, dHe-s .. concluir supportam os seus defcitos; se e,tas 
que um dia, ati' ｾｯｭ＠ sacrificio de vi,la. de- ｉｬ･｣･ｳｳｾｲｩ｡ｭ･ ｮｴ ･＠ que o julgar d'est1 Or- aperfeiçoam, applaudem tnes melhon
i ·ndam a ｾＮ＠ t !T1dad{\ rl'elia. E . .,tcl é ft mí .... - tlem, de sua doutrina c de R(' Uq rlr.t():-. ｉｾｬ｣ｮｴｯｾ［ ＡＧＭｾ＠ prodnrnam nO'·05 direitos 

o militar a:ti,"a e ＮｬＬＩ｢ｲｾＬ＠ e-I e ; o peue<- pertence d Egreja. Deve-.e concluir, fi ｮｾＬＩ＠ Ii os povos, rI'querem para s i tambem 
tal rla honra r:ll!Jt.1r,. ｵｰｾｲｩｯｲ＠ (' lntangi-I rlucrer dar em desmentido t .. tn, ás mai. henpficio; se alargam os caminhos da 
\'el 1':J.r8 quem nJo hll>;ta pertencer ao sim "I,'; ＱｬＱＰｾｩｩ･ｳ＠ da equidade e (\.. hom berdade, servem-se d'clles para da r mais 
ｾｉｯｲｩｯｳｯ＠ exeroito d'e-ta patria, quem, em sen.o, qne a sollicitude do Epi:;,·,'pa,lo (' 'I ext(nção ás obras de bcneficeneia e de 
\'ez OI' aptrleif;oar-<p IH>' misterc,; d'uma de seu Chefe supremo, não podia, por zelo. Em toda porte obedecem ás leis,1I-
\' ｾ￣＠ ) tão alta e be:la, ,Ie 'ce e entran!ls- espaço de tre seeulos, nem s(''1uer (,>11'- .,peitum ,)8 podere" jlublicos, adoptam to. 
sp na e.;('un,lio d.) conventiculo, cosmo- lera r, quanto mais ｰｲｯｴ｣ｾ･ｲＬ＠ alll'nçoar, dos os 'entimentos de bons e Icaes cill
polita , quem cobre a luzida farda müi!1r 100\'ar, animare fortaleler uma ,<wierbde dãos, tomando pa rte em seus encargos, pe-
c m o farrapos d'uma capa ｲＧｬＧｵＬｉｾｉ＠ ... i- de homen. perversos, fnhricanks de in- nas e I'egozijog: por quanto aos olhos d .. 
lo_ophir.a, te re-igna JPSIJ JacI á in- trib'llS, ｣ｯｲｲｵｰｴｯｲ･ｾ＠ .Ia ｭｯｲ｡ｾ＠ instigarlorc< ,Je:;uitas um ｩｮｴ･ｲ･ｳｾ･＠ supremo domi. 
ｴ｡ｮｧｩｹｾＱ＠ di midade de um tlefE'n<or ua pa- de crim!'s, o. quaes se cobrem rom ° todos mais a felicidade li os homens 
tria, ele não admire se cabir no ｭｾｮ＠ _- manto uo ap<ostolado, e se andam H'ryin- uma vida melhor e mais dUl'avel. Em 
pr -" e DO e canl • do do. santos l'rh'ilegio, do ensino reli- da a parte ond(' este fim póde ser 

_ -6, clItb<o!i c coml1o"Cl) to<Jn n Bra- gio,l), tão súmente para adquirir uma çado, os Je.uitas ｾ･＠ accommodam 
ｩｾ＠ bralamo a:lo; d"a n e. erdto! honra influencia que e emprcl{a toda em ," 'inr repu!.(l1ancia e ｾ｣ｭ＠ difficuldalie, Eis 

ao bom oldn'l .. ! ahai.·o (I ｾ｣｣ｴＳｲｩｦｊｓ＠ C os fi ｾｵ｡＠ cubiça, em r",tahelL"C'f"r o . cu domi· ISr. RedaC'tor qunes são o., principios 
philn'Jjlhl,tr ., nlU, c un curvar debaixn do seu ｪｵｾｯ＠ 1'1)- ,fesuitas ,'om relação ao. govNnos o 

Ｍ｣ｾ＠ - vn" n\is c pontifi('C'!"> ｾＮｵ｡［＠ ｣ｯｮｳ ｴｩｴｬｬｩｾＧ･ｳ＠ poUticas: eis a 
_, , ('rd ule' a('('r('a d .. .. -('o li t a Cu,la a crer, porém e.;tas rúres phan- de proceder que e\los se propozeram, 

MernonaJ do P. ir nc!CO Xavier de Ra ｾ｡ｾ＠ tastiras são ainda, li hora em qu.· escrevo, da qual espcram não oe apartar 
U:-t ('(Ir s ('om ｱｵｾ＠ muito. 1'-'" rompraz('m I (Continúa) 

.Iili.ia reli;, ｾｯ･ｩ･ｊ｡Ｌｬ｣＠ ｮｰｾｲＢ｜Ｂ｡､｡＠

pela F. TeJa .. ujcita em tudu ao .' oh('ra 
DO Pontifice, uhor linada (" lli p<" no 
exercicio do ｬｾｩｮｩ＠ Cri/l f"'l,irJtu ! n Com
pauhia ､ｾ＠ ,J u nao é Pom i m li 'Ille 
uma fra<a e ｉｾｴｮ＠ frara I"" ［ｾｏ＠ ria 'n-ti
tuiçi '- ,'atholica_ X " t 'm al!.,'llm l' "Ipr, 
D m direito na jcrarchla C<'de-i. tio .. , não 
manda, ma toda (' obedi n"ia, 

"cria I",i ju to e SI'n ato poup.tr ( a, 
qualificações hun"n a e esse- mentiro-

. attríhoto quP (.- u .. am ('om'.) cnrtpjo 
ｦｯｲｾ｡ｯｯ＠ <10 n"mr d<' j uita, Ｈｾｵ｡ｮｲｬＢ＠ 1',,18 
por aW d m ql1f\ uma d"Ci o pronun
ciaria ｓｑｬｲｬｬｬｮＧｭｾｮｴ･＠ em Roma roi uma 
machina.t;õi(J tlos.J ui'n, é in''''ultur o hum 

.. l'ubUoo. l' ppór no lei'" 
quem isto in uleatn, ･ｸ｣･ｾＭｉｶ｡＠ cr ... lul;rla
d e noranf'la.. 

() I' I f: Uou, t()(I", O Bi I"' a'" r-
do'" " Imll fiei cr/'{,m e ""crle('('m 
.\0 ,/ uita '':lhe só um papd olllllr'lh"r' 
6 Ih In urr.l", um 'levei r) de ',h"rh': 
ｬｾｲＬ＠ rfim" f» dl'rnai. PortantlJ fura o 

uc pintar ", ,Je,uith. ------
bto pa, sa além do romlne,'! Qur ー｡ｲＮｾ＠ (') p(':o que toda ao regime poiitico, 

() compor se imaginem as mais prortigjo. Ｍｱ［ｾ＠ -

"a ini'luida<les, que 'e p '(''luem phanta<- , 'li' '" ang('lbo do dOlllingo • 
ma"', que ｾｰ＠ descrevam nt3chinaçi;e t(\-
neuro,a" rrime: omnipfJtent!'s, um impe- (luiuquag('shllll 
rio alholuto, emhora, _Ia seriament(. d... (Lu('. ltl, :)1) 
pois d,' tres seculos OI' debates, depoi ; ri.. Naqucllr< ｴｾｭｰｯ＠ tomou .Ie.us 
todas ｾ＠ uverib'llaçõe, historiras, e á vista o" d"ze e lhes disse: "is que suhimos 
do, ,UIZIJS ｾｯｬ･ｭｮ･Ｘ＠ da Eg-reja, que ('m ,Jeru,nlem, (' ｣ｵｭｰｲｩｲＭｾ･Ｍｉｬｮ＠ tudo o q ue 
palavra, (' .. <cnpto, nos quacs ｾ･＠ afiirma : pro"lwta. escrc"eram úccrra do F ilho 
di"'r a \'l'r,lade, SI' rI'presente ainda o 11 homem, Porque ás gentes ha de ser 

I 
J e,uita como um ser monstruoso, con'[l- . tregu p , e será esearnecido, ｡ｾｯｵｴ｡､ｯ＠ c 
grado por um c,)mpromi.so soleml1(' ao : spido: c havenrlo-o açoutado matul-o-u'" 

I 
papel mal' intere.,;eiro, mais vil, mais e ao tcrepiro <lia ｲ･ｳｵｾＨＧｩｴ｡ｲ￡Ｚ＠ E clles 
ｶ･ｲｦＮＺｦＩｾｨＨＩｳｯ＠ ｾｯ｢ｲＨＧ＠ a terra, '1ue (' impri- disto entenderam e esta palavra lhes 
ma alt' ,\ ,aclNade á luz do seeulo <1ed-1 ('ncobcr1a, c não pntcnrliam o que <e 
m" n.rJOO, flue R Conpanhia dr Jesus nun- rli/.ia. E a ont('('cu '1UI' I'Iwgando ello 
ca VJ\'eu não de Ｈ［Ｇｲｲｯｾ＠ c de . ｲｲｩＱｭＧｾｊ＠ to clt' ,l('rirlll) c.",tayu um r(lg-o asSC'""_ 
con,t::nt m"nteemula do' u uranosedo; juntn[lo rlminho, nll'n,lígando. E 
mtruJoe! não apparc('cndo no mundo do passar fi turha, perguntou que cra 
m'm a- I;!nalando n'eU.c o seu logar se-li". F. ,Ib <'ram-Ihl' 'lue pus ava J ' 
li o a poder de perfirhas e, de ('lIm<lo', zar ·no. E r'.\ln )U di/.rndo: ,Ic,us, 
118,1, nSlIland" ,!'n!lo doutrlll8S H'rni(';"- David, tem piedade de mim, E os q ue 

" hcrc",la', (,xcl'ptuando 'úmenh o pas ando o reprehendiam, para q ue 
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Porém elle multo mal. om-.. : 
Il8se. . led d d _.- .. 
Filho de DavId, tem p • e e ........ e 
Jesus, parando, mandou-o truer a 11. B 
cbegando elle, perguntou-lhe dizendo: 
Que ｱｵｾｲ･ｳ＠ que te faça' E elle d1e1ltl: Be
nhor que veja. E Jesus lhe dllllltl: Vê, tua 
fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glori
ficando 8 Deus. E vendo todo o povo iato, 
deu lou vores a Deus. 

11. ExPi/caçllo.Era esta a ultima Tia· 
f/ m de Jesus a Jcrusalem, e nesta ocea
ｾｯ＠ foi que disse 808 Apostolos o que lê
mos no Evangelho. 

Caminhava com muita pressa, diz S. 
Marcos o divino Mestre, para essa cidade 
ｾ･ｳｧｲ｡ｾ｡､｡＠ que ha via de ser o thentro ､ｾｳ＠
opprobrios: tal era o seu ardente deselo 
de dar o sangue pelos homens que dobra· 
va o passo e deixava atraz os que o ac· 
companhavílo. 

Eram enigma para os Apostolos os sof
frimentos e a morte de Jesus Christoj 
não entendiam que fosse tão indignamen. 
te tratado o Messias tanto tempo espera
do nem lhes parecia compativel tanta 
ｩｾｯｭｩｮｩ｡＠ com a dignidade e grandeza 
do seu Mestre; não penetravam ainda o 
mysterio da morte do Filho de Deus. Re
petidas vezes falia va-Ihes o Mestre a esse 
respeito, para que, ao vêrem realizar-se 
tão clara prophecia, nlio se perturbassem, 
entendendo afinal que eram vol untarios 
os seus soffrimentos e valuntaria a sua 
morte. O Filho de Deus, revestindo-se da 
nossa natureza, costumava por humildade 
dar a si proprio o titulo .Filho do ho· 
mem. . A cidade de J erich6 esta va di
stante sete leguas de Jerusalem. 

Ditoso cego aquelle que tão bem soube 
aproveitar-se da presença do Salvador! 
Chega-se, ás vezes, o mesmo Senhor mais 
perto do peecador, com impressões mais 
sensiveis da sua graça: hora preciosa que 
não se deve perder! 

FOLHETIM (" 

As duas Corôas 
I 

d' Graças ｾｯｳ＠ dou, meu Deus, em logar 
aqueUes que não vai-as dão por haver-

d d ' es erramado tão amplamente sobre li ter-
ra todos esses brilhantissimosdons de vossa 
paternal Providencia. A Vós Creador su
b:emo e liberal continuador' de tantas tão 

Uas, tão admiraveis maravilhas· a' VOs 
que, apezar da ingratidão dos ｨｯｭｾｮｳ＠ não 
cessaes dI' 
f. . e ama -os e de enchel-os de bene-
ICIOS innu . . 
d mernvcIs proprlos da larguesa 
e vos ao . t . . mmpo enrla e da magmtude de 

vosso amo' GI· . t De r. ... ortn pOIS a võs, Deus san-
;' U8 forte, Deus immortal! Trindade 

uguStissimu, gloria vos sel·R dada no cro 
na ter . , 
dad ,ra e nos mfernos por toda a eterni. 

e .... 

-c:t-

Cl'O •• Llal._ 

Domlngo.-Ml .... " 6, 7 lt2 • 10 ho
r81 na matriz, ia I) 1,2 no hoapItal, " 8 
na agroJa do Menino Deu. e na cape1la 
do coUeglo Coraçio de JeauI. A's 6 ho
ra8 da tarde terço e bençio do 5s. Sacra· 
mento na matriz. 

Quarta·feira de Cinza. - A's 8 e 9 ho· 
ras Missas na matriz e distribuição da 
cinza. A's 6 horas da tarJe Via Sacra na 
matriz. 

Sexta-feira. Missa do Bom Jesus dos 
Passos na egreja do Menino Deus ás 71[2 
horas. A's 6 horas ela tarde Via Sacra na 
matriz e no Menin'l Deus. 

Sabbado.-Missa de N. S. das Dôres ás 
8 horas na matriz. A's 6 112 da tarde 
(coroinha) de N. S. das Dôres na matriz. 

- 4:')-

PRdre Luiz Rossi 

Sabemos, e com profundo pezar, rle que 
foi chamado a S. Paulo o Revd. p ". Rossi, 
que durante longos annos reside em Nova 
Trento. 

Aos scos esforços abnegados, á sua bc
nefiea aoção social, ao seo esclarecido zelo 
muito deve o nosso Estado. 

Gozando da mais larga estima e popu
laridade em Nova Trento, ell" adquiri0 
profundas sympathias e uma influencia 
real. 

Difficil será preencher o vacuo aberto 
pela sua retirada. 

entimos dolorosamente a ausencia de 
tão prestimoso sacerdote, cujas virtudes e 
cuja sabedoria sempre acatamos e reve
renciamos. 

II 

O t · · ·I··tt ti ou ro IDVISIVe vlolan e ocou a erra 
sobre os ramos carregados de flores rle u
ma arvore sylvestrc, em pleno campo. 

A pouca distancia um rapaz, mettido no 
matto, cortava lenha secca, alegre, assobi
ando, com a despreoccupação da conscien-

o PO 3. .1IaaIn*t qae -t::: 
quul \UIII bora lIObra • u.... ell 
em .-dHfereateI O1e1oe.» 

Tratou o oonfeJ"lDdata da ...... m0-

ral, caraeterisada pelo t4dIo, pelo md 88 
tar dOll eaplrltoe, pela duvida e pela dIe
proporçio entre 011 Ideeee e aI a.plraC)/lel 
da alma. 

Pa sou em Be'{uida « mlserla material e 
physico, pro<luzido por diver!lBS r,ausas. 

Uma e outra, terminou o orador, a mio 
seria moral e a miseria material, desper
tam a nossa attenção, reclamando nossos 
esforços para combatel·as quanto possi· 
vel e minorar-lhes os seo. soflrimentos, 
appella ndo-se para o Evangelho e para a 
Caridade. 

Ao concluir foi o orador felicitado por 
todos, recebendo dous bem acabados bou
quets de f1l\res naturaes. 

-(.(» -

Fl,rinha. de bRlUlunN 

Rerebemos do sr. João Moreira da Sil
va uma excellente amostra da farinha ele 
bananas, por elle habil e intelligentemente 
preparada. 

Verifica-se, pela analyse chimica a que 
se tem procedido, conter essa farinha ad
miraveis ｳｵ｢ｾｴ｡ｮ｣ｩ｡ｂＮ＠

Para as creanças ella poderá em muitos 
casos substituir o leite, dando-lhes vigor e 
reparando-lhes as forças perdidas pelo 
rachitismo c por outras diversas enfermi· 
dades debilitantes. 

Para adultos ella poderá servir de ex
cellente alimento, mesmo porque poderá 
servir para variar a alimentação de carne, 
prejudicial á saude send9 usada como é 
quasi que exclusivamente. 

chale para a minha av6 que não tem com 
que i r a missa. Chego a casa, dou um a
braço na velhota e digo-lhe: • Aqui està um 
presente, av6. Ande lá, vá preparar uma 
petisqueira para o jantar, que temos di
nheiro gro so ! 

E põz-se a contar as notas do hanco, a 
mirai-as, arrebatado de improviso a um 
mundo desconhecido de sensações delicio-

cio pura. sas e novas. 
O rumor da passagem ele um cavalleiro Pegou do machado, o seu ganha-pilo, e 

a galope !el-o voltar a cabeça e presenciar fel-o gyror para atiraI-o no matto. 
a queda de certo objecto entre as folhas do Voe-te embora, que já estou rico, não 
grammado. preciso mais de ti ! 

Correr e apanhaI-o foi trabalho de in· E- ia arreme sal-o quando lhe deteve o 
stantes pa ra o joven lenhador, que deu um movimento subita reflexão. 
grito de surpreza e alegria. Rico ! ... Mas como ? .. Donde me vem 

- Uma carteira cheia, atopetada de din- essa riqueza L. Do ... do roubo, que roubo 
heiro ! exclamou elle com olhos a rebrilha- 6 ficar com o alheio sem consentimento de 
r m de jubilo. Isto é que é sorte! Bem diz seu dono. Este dinheiro não me pertence, 
minha avó que mais vale quem Deltc aju- embora o achasse aqui. Eu a falar em min
da do que quem cedo madruga. Ora ,' iva! ha av6 sem me lembrar de que ella não 
viva! viva !... tocará nestas notas, nem que a matem, vis-

E poz-se a saltar, o estonteado, como um to como diz sempre que antes a pobreza 
eabrito montez. bem sentida do que a fortuna mal adqui-

- Agora toca a passar bem, a comer, fi I rida. Além de tudo o roubo offende o nos· 
vestir, a passear, a fazer figura! Vou da- so bom Deus, c eu não quero offender o 
qui direitinho comprar uma touca e um bom Deus que me dá força para trabalhar. 
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u ) 
pl'l'!!Sdo.; no l' 
I a 

o ＧＱｾｉｴｕ＠ .. 

,\ \' E H nA nE 

, 111.,1:1? ｬｾｬｉｬ＠ n'.' por IIcas" fazer nll' ｮ｣ ｲ ｾﾷ＠ ,h, (PU lado, mas <lu,' n\llH'n te 1IlT,alcU. 
'I I o I' , Lnnpnntlo-Sl' nu,; ｉ＾ｲ｡ｾｵｳ＠ ,Ie .. \18 

ditar que j.í n ) ha c ari l 3t l' 1. ara li, '!o 

,,'ns de Clrl'1Il1lll, E' P"l'qlll' ":I. t ,l' p ll\ sact'rIl01,' fl'!:'lll n enrugada cara di 
ＨＧｯｮｈＧｾ＠ c ht"l)t ...... pl\las tnvtrnas :t UUÚlU' fl'rmn ('om ｴＺＱ ｾ ｔｩｭｮｳ＠ ardentt'l-i. 

p:lrl,' ,lo IIU rt",'b," e oi tua mãe ti ,hís . Ieu filho, perdão, p,' rdJo 1'11\ 

n ｾ＠ ｨｲ｡ｾ＠ .. Eu te fl'art'i ･ｾｾ･ＺＭ［＠ luxos tl for- mê r rm nomp tl{lo Dt!us. 

I 
'lia ',nfame' () C:1I>l'lIão dominou n suu tleir e 

\"\ ( pa'1 t..... . . -
E B'Iuell' 01111h '1', que n3<1 tle\"ln Il'r I a mu,\ _,ltzen<lo: 

coraç ", 1Mn,":1 n ch"',I"3r ｃｏ｜ｬＱｬＱＢ｜ｬｾ＠ ,a- ｾ ｉ ｵ･Ｌ＠ len fil ho perdoa-tI' o mal 
｡ｬ＾ｾＭ ｪｬｬｬｾｳ＠ h.'f-IIW rtito P, l'ollloministro do 

quP, hol', nh,,"lvo-(l' e P ço por ti a divina 

\1 ｾ＠ na i l\·dro ao l'nrontr'u- c s{, 
Caminharja pl a l':.trueb (lo 

»em ｉＩｾ＠ pC' }.> In;,}1 ｾ＠ ... ｾ｣ｬＧｩｊＮ＠ htlnrlHlo oU 

nmino ... o ? Ｈｾｵ＠ n 1 1H;)(h:'ria sahe,- Ｎｾ＠

II 

, -

p n 1Plf'lIt'-, :til' lI' u:ndl 
I"', t pu ('h ... JS pm n 

J seu ... de (·jo..;" ph("'gQU n hor' 
"a " fim Ih 5U I \;da, 

111 

l 

I'i,'ortlia, 
.\ IInriii ｡ｬ＾ｉＧＧＧｾＧＧｵ＠ "'u fil ho, o lhou·" 

fi -illl'z P ｾＨＩｲｲｩｮＨｬｯＬ＠ Ｈｭｴ ｲ Ｈ｜ｾ｜ｮ ｬ＠ a sua 
trillunal dh'ino, Ｈｾｬｉ｡ｮ､ｯ＠ amanhecia, 
o ＨＧｾｬｰ＠ Hão, pl'rm.lncl'ia inda 

lWI' .. lnt{' o lpito da lnortC'" ... 

.\. (l \1 \1:1. 11, 

(Do I'n"'l'e"',' Cath"lko cio ｾＧｯ ｲｴｯＩ＠-. 
ｐｲｯ｢ｲｾｳｳｯＭ da E!l'eJa Calho'icJ no seculo passado 

em alguns palzes 

,\ Tur'llt' 1 tinha !'In 1 HOO GfJ,tlOU 
tllO'i 'OS, em 1 \1()O 1.:100,000. 

,\< lndias ＬＧｲｩｬＧｮＱ｡･ｾ＠ ,'m 1 HOO ;)( 0,000, 
ｾＱＱＱ＠ H)OO ｾＬｏｏＨｬＬｮｏｏＬ＠

\ \Iolla!ll "111 ｬｾｕＨＩ＠ ｾＬＺｉｏｏＬｏ ｏｏＬ＠ em 
1 V\.ln O()O,()OO, 

.\ C'anad'í rm 11'100 1..:0,000, emlHOO 
- ｾＨＩＨＩＨＩＬｯＨＩｮＬ＠

tls 1':.I:u10s t'ni,](" da .\mrr ica do Nor· 
I tI' I'IIl [,411(,--iO,OnO,,'m t 000 1 1.000.000 

,\ .\fr;C\ ,'Ul lHUO ;;01),000, " 111 ｜｜ｬ｜ｾ＠

: UlOO,( 'OI 
\ ('hin', rtn ｬｾｏｏ＠ 10,OOU,em 1900 

ih:I,OOO 
A () ',"lir. I'Ill t sno nilo tinha 

c ',em 1<)00 1 000,000 

ｄｅｃｌａｒａￇＶ ｅ ｾ＠

. r UI Ｎｉｾ｛ｔ＠

O f1:1lI0, e 1:, mo ::;en 
Bilipll J>i ll',ilIIO 1'('(:0I1I1IlC IHI:1 
\'lIl11l'ntl' r ｴｬｬ｣ｬＨｬｾ＠ (1:-; p\ lllUS Pa' 
l'hll L' ( um!'- d', Im:,1' qUl' nào 

Ptll p: Ｇｾ｡ｬＧ＠ 1) ('Ia de ｜ｬ｡ ｬＧｾＧＨ＠
.. )") '}. 1 
:; I n 111 \'(:I',ilI'lO f a ｴＨＩｲｯ｡ｾＧ ￣ｵ＠

ｾ｡ｲＧｯ＠ 1'nl1l'(, Le"o ,TIIT, ｾｃ ｉＺｉ＠ ai 
ＱＡＱｉＱｬＱｾ＠ l'I'i1!Jl\ntp ｮｈ｜ｬＱｩｴｬＧｈｴ｡ｾｦ ｜ｏ＠ Tt' 
ＱｉＱＡｊＨＮｾ｡＠ pn>l1)('\'Plldtl por inten 
do • 1I11ltllll !")lltifil'l' (' 1'111 (Il 

dl' "[ Ｎ｜ＨＺ［Ｎｉｾ＠ " (li \'11111 !'l'ovidl' ll t in 
llIi ｾＧＬ＠ ｾｬＱｬＨＬｬｬｬｮｰｳ＠ tO/11 l'nntll'O::; 
1111 ｬＱ｜ＧｉＧｉｬｾＮｉｾ＠ "III11Il1UllhiiplO ()U 

T>l'I1111 L' ht'IH:alll do ｾｳＮ＠ 81!t'r<\11t 
t , ou I\t' 111('1111, il I'l'( ｩｴ｡ｾＧｩｩＨＩ＠ I U 
1':1 • do 1'1'1'<;'(' do !{, )"I'io e ､［ｪ ｾ＠ J, 
fl:l111 li. 'fie :')l":' ,'PltliO'il, 
1>l'"II'I', • ｾＮ＠ fIe Fl \ el'eiro (le I 

I' .I I) ',r, ｆｉＡａ｜ＨＧｉｾＨ＠ li '1' 01'1' 

IMP, NA TYP, DA liVRARIA MODERNA 

'" UIM U ('lm bll('a ｾ＠

FLOH! A:\OI'I )!,IS 
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