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EXPEDIENTE 

. \ ""ignatura mensal, Capital 

" "Interior 
GOO T", 

700 r::" 

Prt'\'cnimus aos n08-;03 a,,"ignnntes (JIW 

ll'ud'll11lh a nOSS::l R{'d.l 'çao ｰｌｬＡＧｾｬ＠ a ruu C;E
, .. R L 131 r lE:\COUHT N, 67, onde dc\'c ser de
IlgiJn a correspondencia, 

.\\'i dmos tmnbem aos ､･ｊｩ｣［ｬＧｬｯｾ＠ ll·itores quI' 
; !lO () J '>rll dI o CLAll..\O. contillU lr.1 a ser \"l'n Ii
lu to,lo-. u" dias das 6 hor.ls da m,lIl!IJ Ú :1 da 
t nlt'. 11.1 lJHnca n, 1 pertenC' nte a I 'r, ｜ＢｯｾｴＱｬｬｨＨｬ＠
'o Merc;lI!u de ta Capital. o, 

FIO D·.\GUA, POR PE. ':\.\ 
11 d m lBtu tt"mpo quI' turnnva·'" til' impr .-in

dl\ l'l Ilt'lC's""tade v!l;rarmos um prute, tu. com il 
I nergl<l e df'nodo qUl' nos Glll'ttt'u-a, 1'0ntlél <I 
"n1\lre/:1 da .'\gu·1 que na vertiginosa f,ml'ira da 
g;lnanclil do "arame', ｡ｬＱＱｴＧ｡ｾＧｩ｜＠ a populilçiio de 
.llral\C'ilf·lhe'i 1\ ｣｡ｭｩｾ｡＠ do C(lrp,l. IH'lo Ａ＼｜Ｇｾｴｰｭ［Ｑ＠ ar. 
t,itraríll . de todo" o" anno' r,l7.er lanç:inH':tto'i d ' 
ｰｲ･､ｬｏｾ＠ j;'t lançadus. tle\'ando o \ .. tlor !ucati\o da 
proprit'daLie :1 1 prl'Cu lIU" I ntl'ndr, 

.\ unlf" autoridade que tem compt"t llC'i,I.' pllr 
Jel, r:ml fazer () lall<;;lmentll d impl) 'to prC' li 11. 
I' a ｾｵｰ･ｮｬｬｴ･ｮ､･ｮＮＮＺ［｡Ｌ＠ e prlo !lIlçamt:lltfJ por ell I 
t'ltO.!' que <I e .nlre! 1 tem d' t.lxar a :t,{1I I. 

SI 'I el1lprl'Ld roi-Ih CO.le (lid,1 l"iol ,utori";'I
\''-;0, torna'!Je prl'ciso á b 11 d,l p,lpuhç,io '1'1 o 
-';r. (;overn<l'IJr, reVll/o:ue e",-a Lei 'lu tende rI'. 
d\lzir ü miseud a populaç:iu. si contultl:lr o aug
Inl'lI[O al1nual Lia t:.txa d'agua, 

em todas;;Is capitaes e ｣ｩ､｡､･ｾＮ＠ que ão servi. 
da' por encanamento d·agua. paga·se pelo com
ｾｵｭｯ＠ oa ｭ･ｾｭ｡Ｎ＠ e nào pelo lançamento que qUl
Ler e entender a empreZél. 

t'm outro abuso que precia fazer-.;;p ､ｬＧｾＧｲｰ｡ﾭ
rerer. é cobrar-se do proplletano conlorme rela 
\l ｲ･｣ｩ｢ｯＮＭｃｯｾｳｵｍｯ＠ ｄﾷＮｾｇｕａ＠ POR PENNA,- quando a 
maioria dos proprietarios. tal. pl'nnJ· não a tem, 
mas sim um lio d'agua que lentamente despede 
,I, torneira, endo preciso 15 minutos de pacien
t:m. para encher-se um pequeno pote! 

E no em tanto está o povo pagando o - con' 
ｾ ｬｬｭ ｯ＠ o 'agua por penna- quando deVia ' er pur 
ho, e sujeito ainda ao augmento annual que en
tender a em preza I 
-, Em nome do povo , of/redor appellamos para o 
::ir. Governador do Estado no sentido de revo
gar este prejudicial ｣ｏｄｴｲｾ｣ｴｯ＠ de ｡｢｡ｾｴ･｣ｪｭ･ｮｴｯ＠

d·il!1'lIr1. morlelando:o pplu qUI' t'XI tem nu IJ

tro ｅｳｾ｡ｴｬｯｾＮ＠ e a ｾｉｭ＠ pre tar um ＢＧｮＧｉｾｏ＠ im!Jor
tant ft ＱＢＧｐｉｾｉ［ｬｲＮｯ＠ sof(r dOLi da ".,n:tnria doi ('m
prl'l.1 flUt' lidO ha dlllhelro que cheóuo:! para llll
rill' ｾｯ｢ｲｴＧ＠ (J palll)() v('nll.! 

1-.. ｴ｡ｵ･ｬＢｾ｡＠ ｾ＠ " a \'crdudt.rd .. penna d'<!g'lóI
aU:\lxo IJ fll) (j''/WI:t 

• 'o Ui) I"P'lIt" ';'lIlcr I. tral;lrem'h ｾｯｨｦｬ＠ ., 
C'uu,mn,'" da t""i! d':lgu., imp' (H ali propn _ 
tanu. 

-§-

CO.l A SUPEIH. 'TE.' ｅｾｃｌ｜＠ \l['. ·ICIP.\ 

Cham,l11 I a a t ｾＨＭｏ＠ ti" ｾＢｰｴＧｲｩＱｴ･＠ lJl'ncl', 
p;lra dfe lU'lr 11 f:o.hrünç'I!l(' IIllI'Q to • no gran • 
t'lllpr;rto. COm'lH'rClal, ｾｉｴＧＩ＠ a rU.I E te\ l' lu ;or, 
Ihl ･ｾＱＮｬｩ｣Ｎｩｴｬ＠ m<lnh ) a ncntl' ｃｬｬｾ＠ 1I11l1lIJaJo Gy,nn _ 

10 le lilti( o. 
T,lmhl'11 ti .. pl'rt'lm'l (11) inn Cl' 111' 

C .1111 r' u tlp_t.1 e.ljJitlll ql\(' I' t í f' 
) r'", p I '1 'D I r1 p. I o 

<\1\ Sl'rtl p.lg I '('m j,npo·(o'. f 1 ',li gro I \'<'11 I. 
de gl'nel'o . "n!J o (·"paEw! ｉｬｬｉｾＧｊ＠ rc litlll ｉｾ＠ (7 0'-
n:, io dI' in-!rllcçao ! • 

"',, te e:npt)rill cOOlnl('rl'Íal tllUO ". VI"] I/' t I 

t'I')) I" rll. ti' r r ,'''' tI'; 0'1 I·' v '1 I· '1 I I l! 1 , 
\)1'10 d) lru do [1((' ,o com,'lc.lll ｡ｲＩｾ＠ d \ 'l .. 1 '\ (lU' 

• , I 1 
Pd'" m 1'11PO l0", 

I!.l pelld In r'!}n! lt r'l o: I' "l' \1'. I ti 
t In! Ir.: I,orc,' n r':I', u'n fi ''l ') t' (. It' '. I l.
C a Ｎｴｾ＠ ... u('oIr d h .t t r) rI'J", qu mol) 11 C 11m t' I I 

ｾ＠ 1J" l'l <111 lln[lo to, Clht 12) n h • 
r tI' t 1111 lCIll .Irn 1'1 'I \ O"" I' n,' r ,-

nhl , coIlatÍnhu-. t'u pc ,lOto C.lllli ｡ｾＮＺ＠ , 
z",a ... 

E <]u:I,nto ó( irnp\lst I .Jul';'lm·t;" i ｾｮｰＡｯＮ＠ r/lr 
ｾ･ｲ･Ｇｉｬｬ＠ ｾＬｬｬＮｩ＠ ｴＨＩｾ＠ ! 

C.h:l" ､ｾ＠ 11\;1 I. ir I, /111 t:, jo.!1 I. t' !i'i(' .• :ll· "111 1: " 
para re>ideneia ､ｯｾ＠ l'IllJlregaLio" I1ll'\l!:'lItt' (J I t' 

ｾ｡｢ｴＧＩ＠ Il alugl,el de 25 a :mS, E ljU;\lIto ,lU p"f,:anH'I,
to da decim:J, "vi,te ... 1II,:"lliç,,"; gPllte ,a. ta (1'1 
｣ｭｰｲｬＧｧ｡､ｵｾ＠ dn ,S:l/Ita G('lt ... • estü 1'l'l11pl.1 d.' 
l'ag.l'llf'nto de ｩｭｊｬｯｾｴＨｬｳ＠ Or,l. ｾｩ＠ uma pobre ]1("
ｾｏ｡＠ I]ualqutr, não tem o d reito de rm ｾｵｮ＠ prol'n 1 
ca,a de resldencia, n.l ｾ｡ｬ｡ＮｬｬＱｬｰｲｏ｜ＧｉＬ｡ｬ＠ um ha!(':' I 

depo:<itandu n 'ellr frurtas e If·gume .... para aS'iin 
('(Im ･ｾｳ･Ｌ＠ vmtem ajudar ;,ua subsistf'!lcia, C'm."l" 
pos"j\'el que ll'um estauelecimentll de ｉｮｾｴｲｵＬＧ｜［＠ I 

Publica que t,io bons meio - aulere nãu Sl) dr. 
pae - do ｡ｬｵｭＡｬｯｾＮ＠ como da inde vida ｾｕｕ｜ＧＨＧＱ＠ r;i, I 

do Governo Estadoal. se estabc!l'ça um C(ltllml'r- . 
cio gnnancio'io SI'Ill o Imposto e"tatu ído I'lll 1.1'11 

Oll bem Gymn<lsio ou bem eOll'orill COI11I1\('(
ｾ ｩ ｡ ｬｬ＠

A L i 

I 
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UE VJ(; .\HIO DE CHRI TO ! !! 
P ｏｅ ｚ Ｎ ｜ｾ＠ DO P.\DRE E TIB YRE 

'. tA C •• \ ,\PEDREJADA 
SI ｾ ｐｅＮ＠ D.\ Ｈｏｾ＠ O ｇｒａｍｏｐｈｏｾｅ＠ I 

T <m ｾｨＺｬｏ＠ muito ommentada as pro za f ti . 

tll pd l ｰｾｊｲＮＡ＠ E tibJyre, v.'g"no de 8. Gonçal.o 
t: - • ｩ､ｨｾｲｯｶＬ＠ qut nã trep,dou em e ｰ｡ｮｾ｡ ｲ＠ dOIS 
Ji .. is ｱｵｾ＠ f I' m a .i, hr ao off,cio de ･ｸｴ｡ Ｍ ｦｾｬｲ｡＠

.. 'IJ l.l 
O p,dre continua .. vncifuar ｣ｮｮｾｲ｡＠ aquellts 
ｕｾ＠ não :vã,) á ... ua m... p ｡ｾｮ･Ｚ｜｡＠ ct!os e ｴｾｲｲ｡ｳ＠

ｾ＠ to um ｢＼ｲｲ｡ｮｴｾ＠ de ｾｉｴ＠ ,(' I brc' , b rrante e- 'i ue 

I ' t' ｾ＠ \1 1 '-'nh:l, r'""\"lllv r I 1 (lt.' ,n.1 '. a. c'! t'" .... " ｾ＠

fi I t'n -.1 r, I{I-t r a colu.nna - J' () :-•• 
ru.' - d' l'r t:!k" It\!... t rrl\t"1 fl ,,·t"re1l1n.'1 1 dI! 
ｾｵｴＢ＠ u ... nU""ll' Jeilurc .... r ...... " n a\:thar a ti ,nto 
t: 11 J ... :I,to ｣ｾｲｴｵＢ＠ Ｇｾ＠ t t r In ul lh 

.. In I I 'u 1'<1 que 
tnlJh,l m mini t ( .. de D 11 .. brr- ti tr rr1.. 
o'. C)"'l. e prllprh t ,I r "('rl ndf'l E ... ｬｩｨＺ｜ｔｲｾ＠

( & ｾﾷｩ＠ 1.1,'.1 a (''''(''1 'd '-'Jbli.:a ｲ｜Ｚｾｨｊ｡＠ pt'la prufe o· 
• ａｾｮ｡ＮＱ＠ Pal\ . • 

O padr.: ｾ＠ h I. i .... I \3 da ca· .. a e ("r.mo tiã I xl .. ti .. c:;e 
• utra p r., ('; rlt" a t' ... {li I udeo c;e ... ｾｲ＠ muda I.t, con · 
<tb, mn I'!tIlO .\J.illl,lic, : toand<u • p ｊｲｾｪ､ｲ＠ O 
i'r<di,. pouco lhe iml' rI.ooio o ｔｦＮＱｮｊｾ＠ ｮｕｉｉｉｾｲｯ＠ de 
(r an, ... ｉｾｕｬＺ＠ .. h ... 4cha\- ,. 

A pr f _ ra p,Jlu rr" .I nci ｾ＠ a poltcia, ma 
ｾ＠ ta litullou- .. e a maudJ.r um cOlOmt ...... arlO v.!rtElcd.r 

" ｰ･､ｲｾＧｾｭ＠ oto. 
I' " ..te um pt" ｕｾＢｏ＠ \'xamfO n comtlti .... "rio ata 

I-:h' u a ｢ＬｩｮｬＢｾ､ｴｩｲ｡＠ .. uma cr dd Ilha dá ca a. 
... ) eDtaotf'l a" pedra c ntlnuaram t.!' a ptofl!" ora 
con .. t!rJiu a "'U.l rr-mn ... :,o para a .... ,'evl , 

'i ob·taale e,-a hra,·al ... I' ｰ｡､ｲｾ＠ por mai. de 
U-I '<ez d -trat u a prol -ora. nI'l,a dIgna de 
t J-. o rt'reito. quej:tmai- p(lJena e,tar -ujclta 
ｾｯＬ＠ d(. I mpatorio, de um Ｍ｡｣ｾｲ､ｯｴ･＠ inJeiicaJo. 

utra bra\'1t.1 do ,i"ario E_tlh:oyrc lo c, u .. me· 
ta do ridiculo. 

.-a p'".;a fr nleira :\ rgr j:t funcciona uma con
ｦｾｩｴ＠ n. de ｰｲｯｰｲｩ￩､｡､ｾ＠ da ftrm:l XJ.\'Íu Oli. i. 
ra. que tem um gram(lpbone. 
ｃ ｾｲｵ＠ vu O padre ･Ｍｴ｡ｾ｡ ｣｡ ｮｴｊＮＢ､ Ｌ ｊ＠ urna ladainha 

ao me mo tempn qUe O l:r n'ol'h, nt: <:I«llla\'a 
uma de ＢＧｾ＠ cuapa-. 

Qual nãl) fOI. porém. a orpreza do freguezes e 
do, I'rop"ftario ao "<Iem I' ｲ･ｶ＼ｦｾｮｊｯ＠ eolrar pa
ram ntaJn relo e-tabel cimento a denlro, ollma 
gritar i .. Jante-ca: 
Ｍｾｾ｟ｰ･ｮ､Ｂ＠ com ° g-ramnphone I 
. ｾＬｰ･｡､｡＠ C'J m o ｾｲ｡ｲｮ＠ lpboae ! 
O Incvmpa", I acerJllle dti'C'llJ a lad"\ill.ha tm 

meio , com a ombro ｧｾｲ｡ｬ＠ JOi fieie', e foi para a 
ru fazer a l('rar:Je e t canJalo a fita. 

PrrOTuala-n mai uw .. rez ao 5r. ｢ｩｾｰｯ＠ de .'i . 
( therov ' 

Um ｲ｡､ｲｾ＠ tm lu condiçõt pó·l" Occupar uma 
p.rochia i,mportanti im como a ｊｾ＠ ão Gonçalo? 

Extr . d .0 eculo . do RIO de Jan eiro de 2ô de 
• larço de 013. 

A Gram?phobia rraJtsca, affeclou lá por S. Gon. 
çalo, de ;I:,ctheroy. ao padre Esttb .. yer, como clÍ 
pelo 00 o E tado foram aHectados os .fradt a' 
ｉｾｭ￣ｾｳ Ｎ＠ da ｆｲｴｾｵｵｩ｡＠ da Trindade e .illa de Co: 
nljbanos, em ｌ｡ｾ･ｳ Ｎ＠

C RTAS DO RIO 
Vil 

A' LUTA I 
O Furtar nao será peccado ? 

Ha que m .ffirme que o catholocismo está em 
dtcaden ci a c rescente ,como c rescente está a emano 
cipação humana de t od os os preconce itos rel igio. 
s os. 

E é ra d e es pe ra r. 
Po r mais que o pap a se es fo rce por manter o 

embrutecimento da huwaoidade com a sua infal. 
hbllid1\de, com todos os recur os hypocri tas dos 
｢｡ｴｩｮｾｳ＠ negr"" marron ou purpura, não poderÁ 
,o-tu a marcha ans aladora da idéa que cami · 
nha I'Cllgr,; ,iramente para urna nova aurora, qu e 
em ｢ｲ￡ｶｾ＠ >urglrá' legando a humanidade um vive r 
lLais feliz do que aqudle que a egreja lhe tem p ro. 
pnrcionado, e cujo lemma Golthe já prophetL ou: 

.0 homem Ｑｩ｜Ｇｔｾ＠ ,ohre a terra ltvre_! ... 
ｾｉｭＬ＠ aquclll" que ntnrpecem t soffocam o re o 

fõ.ilnlento e a con ... ci\.nda, que não querem utra 
Ilb ,dade Ｇｬｵｾ＠ não ,ej I a que lhe, permitte cegar 

rny-tl{l.:ar .. j{cnero humaao. s rão ｦ｡ｬ｡ｬｭｾｮｴ･＠
po,to, (ora do.' com bate pelos que batalham pela 
(gualdade de wda, ｡ｾ＠ c1a.,ses e pela conquista de 
ｴ ｯ､｡ｾ＠ as libtrdade<. prtncipalmeote a do peD'''. 
mento e da cun-citnclu. 

E,lá p!>í., travad ... a lucta enlre os que gritam 
､･Ｇ｡ｳＧｯｭ｢ｲ､､ＬＢｮｾｮｴ ･Ｍ Adeante I e oa que apeaa. 
piam a ｬｉｉｾ､ｯＺＭ Atraz l- Entre o sol e as treva, 
entre o tnbalho e o paraoitl mo, enlre a \"icltOla 
e o va,lug-o, ntre o amor e o ollio, entre a "cr. 
d ... ｬ ｾ＠ o.' d 111 '!lt"" ･Ａｬｴｲｾ＠ o Espartdco e Tartulo! . .. 

Quem veuCt'rá? 
O, fact'h uol·o I, em ､･ｭｯｮｾｴｲ｡､ｯ＠ e demon,tra

rã o) Je futuro ao Cl m l't1i1r -,e a hi,toria da c_olu· 
ção hum ... na, dIzendo an vlndntro' que o padre 
fOI o inImIg"O ｭＮｊＱｾ＠ de-ap'ldado da liberdade. foi a 
ｮ･ｬＺ｡ｾ￣ｯ＠ .Ia humanidade. foi a ､･ｳｾｧｲ･ｧ｡￣ｯ＠ da fa
tHnldade entre o povn-, o perigo permanenle 
Contra d Intql"Tlddde de qualquH naç.ii.o o a.tversa· 
rtO ma" feltlz de todo ° governo que fós e creado 

u c(Jn'tiluido pe la vontade dI' povo. 
. DlzlOl 'lu nó;., ｏｾ＠ I ＬＧｲＨ＾ＢＭｰｻＬｴＱｾ￩ｬ､ｯｲＢｴ＠ '.imo ｾｴｵｃｪ＠

Inlnt lgo ｾｉｭｰｬｾＡＭｭＢｮｴ･＠ Jlorque d es vendemos-lhe 
09 ＱｬＱｹＬｴｾｲｩｯ｟＠ que o con fessiona rio c as sachri-Ií 
encobrem, dtclaram no, guerra dt xtermlnlOl , la 

andu mão, a falta de (acto . . da calumnla e d ... pre- , 
ver"dade. P uis bem ､ｴｾ､･＠ que ｮｯｾ＠ declararam 
ｧｕｬｦｾ｡Ｌ＠ n.,ó a acceitamo_ porque rc ru al-a eria co 
bardl3. Elles qne c.'n lino ,· m com I' seus proce ｯ ｾ＠

macb1a.dic'ls de tudo dllorrarem, pmquall to que 
có, II fl mos unica exclu i" .. mente por I.mma: 

V. rdade e só a'erdade. 
J lIes que continuem a trabalhar imm!'rsos nas 

ombra , emf')uanto que n6 ilparar mo os. ･ｵｾ＠
ｧｾｬＡｊ･ｳ＠ tratçOelros, como empre o temos feito. 
A claras ! ... 

Portanto. luctemos ! ... 
. Como aClmadi se, quando para justificar o quI' 

ｾｴｺ･ｭｯｳ＠ aponta.mos este ou aquelle facto, este ou 
aquellf' nome,dtzem logo o hunllldes mini tros d 
ｨｲｾｳｴｯ＠ que n6s, somo seu., intmigo elpor ｩｾｾｯ＠ ... 

e nno sahem desse dtapa,ão I . , 
Conlinua 
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. AS MAN,OBRAS 
DA RS:AÇ.l.O ÇAfHOLÍt::A 'NA EUROPA E NA 

AM.K!UC' ... L"'f1NA 
Ｈｃｯｮｴｩｬｬｬｬ｡ｾ￣ｯ＠ do nUlDero anterior) 

Na Argentina a campanha clerical não tem 
ｾｮｾｯｮｾｾ｡､ｯ＠ ,tan.tos eleme!llOs como no Brasil, 
nalS, amda assim, a reacçao cathohca é bastante 
temerosa. 
. Em a.mbos <!s paízes a Egreja exerce uma 
ｉｮｬｬｾ･ｮ｣ｬ｡＠ con Ider,J\'elohre a imprensa e os 
Ｂｾｲｴ｣｡･ｳ［＠ prottlgldos por attos funcclOnarios col
tocado no poder pela intnga eccle 'iastica tor-

d · , 
IHln.l-se ca a veL:o :n<IIS arrogantes e insolentes. 

Em ｣ｾｲｴ｡ｳ＠ reglOes do 13rasll, houve ulllmamen
'[i.' !;ICt<!S ｬ｡ｭ･ｮｬｾｶ･ｩｳ＠ de per::.eguição aos colonos 
drathohco , del'ldo ao clero, e este ;facto não de
,e estar esquecido por aquelles que são tenta
J'JS a emigrar para a America do Sul. 

Mas qual será o objectlvo final que a oligar
chia romana tem em vista nessa campanha de 
dúminação universal? 

Não se trata evidentemente de uma obra de 
<'t' techese religiosa. 

Quem conhece um pouco a vida romana sabe 
ljue não ha scepticos mais impenitentes do que a 
ｾｬＧｮｴ･＠ que se acha em contacto directo com a Cu
na. 

. 'ão seria um exaggero dizer que ha no Sacro 
loll/!gio pelo menus uma meia duzia de atheus, 
.. esses são exactclmente o,. homens mais influ
.. ntes do Vaticano_ 

Ninguem poderá imaginar que esses homens 
mundanos consummam as uas energias em or
ganizar uma propilganda para converter o mun
,lo a lima fé que elle proprios repudiaram. 

Mas ha um motivo muito humano para essa fe
ｾｲｩｬ＠ actividade )Jol llica da oligarchia romana. 

Graças á ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡ｾ￣ｯ＠ da Egreja Call1olica, um 
ct'rto grupo de homens con '('gue viver em Ro
ma, gozando, em uma absoluta indolencia, de pro
ventos verdadeir:HTlenle inralculaveis. 

A somma dos honorarios accumulados pelo!! 
Ilignatarios da Egreja forma um total de mU Itos 
milhôes de francos. 

Em torno dbS(" dignatarjos, ha uma multid:io 
d .. parasitas que vivem como clientes e que re.:e
bem as migalhas desse opulento banquete em 
Ijue â Curia Romana se diverte ;\ cu ' ta do tra
balho dos incautos e de toda a Chdstandade_ 

Com tudo, deve existir ainda algum outro obje
rtivo de maior alcance e que ninguem p6de de
vassar. 

Parece incrivel que lIe mantenha um systemn 
.Ie corrupção e de intriga por todo o mundo uni
camente para Q'ue alguns cardeaes e . ｭ＿ｮｳｾｮｾｯﾭ
res possam dar jantares lau tosos e dlstnbulr ]0-
ia preciosas pelas suas favoritas. 

Por de traz dessa fantasmagoria, ha um fonni
dayel poder occulto animado por uma insaciavel 
ambição de poder e de dominio universal. E qual 
será li verdadeira nature:za desse upremo poder 
\1Ue se disfarça sob npparencia do fl?bre vigario 
da aldeia que OCCl\P.'\ o throno ｰｯｮｬｬｦｾ￩｡ｬ Ｎ ｾ＠

Geralmente, ｾ＠ dI\ como deposltano desse 

grande poder occ:uJto 6} Geral da Ordml doe ｊ･ｾ＠
tas, que por este motivo, foi mesmo dcnommaclo 
o Papa Negro. . 

Mas o Geral da Companhia de Jelus ｾＬ＠ pro
va\'elmente, ｯｾｴｲｯ＠ figurão decorativo por detraz 
ｾｯ＠ ｱｵｾＱ＠ e ｡｢ｾｬｧ｡＠ o verdadeiro timoneiro da ｅｧｲｾ＠
la. Ser.la ｰＮｵ･ｮｾ＠ tentar descobrir o segredo de uma 
orgamzaçao tao perfeita, como a Curia Romana. 

. Todos os ｮｯｾｳｯｳ＠ esforços seriam baldados e 
diante nos surgiria uma serie indefinida de meda
Ihoe , cada um dos quaes tem acima de si um ou
tro poder superior. 

O mecanismo das sociedades secretas t um 
dos Ｎ ｰｲｩｭｯｲ･ｾ＠ do engenho humano, e a Egreja Ca
thollca é hOle a mais perfeita das sociedade ｓｾ＠
cretas. 

eja, porém, qual for o verdadeiro centro, de 
onde emana a direcção do catholicismo moder
no,? fa.cto importante é que essa organização ec
｣Ｑ･ｳｬｾｳｴｾ｣｡＠ ｣ｯｮｾｴｩｴｵ･＠ indiscutivelmente um perigo 
gravlsslmo para todas as sociedades onde a acti
vidade clerical se faz sentir. 

Protegidos por um systema de segredo impe
netravel e pelo prestigio de uma tradição vene
ravel, e di pondo d@ recursos financeiros illimita
dos, o homens que da sombra dirigem a Egreja 
Romana p6dem commetter impunemente todos 
os actos anti-sociaes. 

Não attribuiremos a esses mysteriosos perso
nagens a mlenção de praticar crimes por motivos 
pOSitivamente egoistas, mas aflirmamos que el
les, obcecados por um objectivo que ninguem sabe 
qual é e que s6 pOde ser vagamente definido 
com um projecto de dominação universal, elle 
altamente sentirão a tentaç,io de remover os obs
taculos por todos os meios ao seu alcance. 

E quando nos lembramo que a divisa do cu
tholiclsmo moderno foi formulada por 19nacio de 
Loyola na celebres palavra : .Ad majorem Dei 
Gloriam",com que o fundador Campanha de J '
sus ju tilicou a prutica de todos os crimes cujo 
objectivo é promover o triumpho da fI! catholica , 
podemos comprehender a anciedade com que o .. 
espirito adiantados e liberaes dos paizes latino ... 
acompanham a iludaciosa cruzada c1erical-. 

Ext. do· PLl rytal1o - de 27-3-913. 

O perigo das manobras da reação ｃ｡ｴｨｯｬｩ｣ ｾｬ＠

que até no estrangeiro não pass<l des<lpercebi
do, aqui no Brasil essas manobras clericaes, df'
sem volvem-se ostensivamente gntça a tolerelO
ciademasiada dos Governos, Federal e Estadoae 
que cégos pelo filnatismo inoculado pelos peri
gosos .abutres negros", desviam suas vista dQ 
§ 7' do art. 72 da Con titulção Federal, e abraça
dos ao clero apresentam-se em publico, oHicial
mente, em procissões religiosa , em desembar
ques de padre catholicos, em as enlamento dt' 
para-raios nas torres das igrejas; con entindo atl' 
que se colloque nos Tribunaes leigos da Nação 
separada da Igreja, o symbolo da religião que fOi 
decretada a separaçãol 

-§
ATIENÇAOf 

Os rellexos de sabbado futuro, vão atacar .1 

moita de Ortiga ,destruindo a barricada, e expon
do a batina que será alli atirada. 

• , 
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L \RtA. CLARÃO I 
Sempre proraptos estamos para, cora nossol re-

f. sos, bem ser.ir a curio idade publica, que nlio 
encontra aa estrada por onde trilha, ou1ra luz, 
ｾ＠ alio a DOlSa. • 

Nossos reflexos descobriram que um adepto, em 
extremo, da call\!moada fradesca» e portanto ini
migo fidagal do innocente .0 Clarlio., qua i que 
f"i ás «bitacu1as sagradas> de um puro e yirtuoso 
padre .allemi.o»1 

• 
o motlyo que deu cau a a eua «Qu,ui. sacri

I ga ･ｬ｛ｾ｣ｵ￢ｯＮ＠ nâo puJ\!1t10S percebel.o ainda, mas 
(firmamos 90b palavra .de bonra, que··não foi pelo 

que nós fizemosl 
• 

Oque dirio agora os carolas s obre a inven,ão dos 
nntos jesuitas, que substituiram 05 _para raios> 
das igrtjas , por imagens de Cbristo? 1 

• 
Nada dirlo com certeza, porque a invenção dos 

!lOVOS .para raios», partiu dos adorados sotaiaasl 
• 

Os catb.licos que implicault1 cC'm o .Santo Bur. 
ro», no altar.mdr. alimentam agora a fagueira es· 
perança (e nó tambem) de verem·n' o sabir do 
profanado tbrono e ser collocado na ponta agu· 
da da Plramlde da torre de nossa catbed ral a exem· 
pio do que se praticou na catbedral do Rio de 
Janeiro. 

• 
Obl ferrol agora sim! o .Santo Burro> sae " .. e 

ue mamol porque é ordem superior ecc1esiastica I 
• 

Quem nlio bade gostar muito do invtnto, é opa· 
dre ullemlio. Tipp Topp, porque fica desmora
lisado, em lua «teimosia. de sustentar que aquc1. 
la imagem do «Burro., é Cbristo, logo elle (o sa n· 
to burro), sende> Cbristo, tem de ir a .pulso> para 
& torre da catbedr&l, e, Adeus devoção do mila
rrolo irracional 11 

• 
Os nossos terríveis reflexos (terriveis para a ca· 

rolada ｢･ｯ｣ｩ｡ｾ＠ descobriram que a moles tia -.ras· 
ｧ｡ｰ｢ｯ｢ｩｾ＠ cadernite»-, umbem invadio o Grupo 
Sscolar «Lauro Miiller_, por descuido da autori· 
dade ｲ･ｬｰ･｣ｾｩｶ｡Ｌ＠ que do estabeleceu o devido cor. 
d1.o lanltano, desde o Gymuasio jesuitico, at6 
ute Grupo Escolu. 

• 
Agora j' lerá tarde qualq:1er providencia que 

ae qlleir& tomar. no intuito de impedir que aDIo. 
teaHa ｾＦｓｧ｡ｰ｢ｯ｢ｩＦ＠ Cadunite» innda as escolaa 
i oladas I 

• 
Com tudo, sempre ｳ･ｲｾ＠ de utilidade pecuniaria 

para os pau dos alumnos, empregar·se todos os 
ｾｩｯＬ＠ pua ficare,,?" esses dois predios isoladol, 
ehtando a contaminação da non molestia. 

LABORIOsâPARTOJ 
Então <li ando násce o outro santo Bispo 

câ da temt? li ' - :"' 
Se.guudo dizem os jornaes, em telegra-

ｾｩｮ｡ｳ＠ vindos do Rio, seguem dous ahati· 
ados ｰ｡ｲｾ･ｪＮｲｯｳ＠ para Roma, C? arco afllare· 

116 'e o ' qul'Muller, profi slona s da sei· 
enda mediGa, afim de, com os ferros apro· 
ｰｲｩｾ､ｯ＠ conseguirem extrahir a creança 
ql.\e acha· e ".implicada. (1) ,.em sa"ber em 
que idioma dar seus ｰｲｾｭＮ＠ Iros vagido : 
i m .allemão" ou brasileiro I . 
Oh I nól querr uma bi pa queiaUa bem 

curoo nóz, ·e· n'Dn cumo o nossa patrricia 
becker que non falava dirreito no a.. idi
oma. 

Nóz gosta muito de bra ilerra ser tolo e 
dá muito dinherro a nóz!Elle non tem bria 
nen esprito patriota, porr is o nóz faz «ni· 
nho- nu orelha d'elIes. cumo rrato nu ore
lha de gato, lérdo e impre tavel. 

Opinião frade ca . 

PADrdPHOBI 
ｾｏ＠ eO"oisJollo, o orgulho, a neces ｩ､｡､ｾ＠

de dominar. são as alavanca podero a, 
da paixões clericae •. 

Emilio Zola 
O padre, filho do templo moderno,mente 

quando recebe paga por actos e palavra ' 
que sabe irrisorias momices-. 

Max Nordau. 
«Por fora vos mo traes na verdade jus· 

to aos homens, mas por delltro estaes 
cheios de hypocrisia e ｪｮｪｱｵｩ､ＨＡｾ･ＩｬＬ＠

S. Mntheus. 
Os sonetos virão no numero seguinte. 

-§-
Que mina ｣ｯｬｬｯ＼Ｚ ｾ ｡ｬｬ＠

Rendimento das aguas de Lourde no 
anno pas ado: I 

ｾ＠ enda de Agua maravilho ':1 Fr. 140.000 
" enda de \"ella bentas Fr. 1 ＰＷＮＮＨＩＨＩＨｾ＠
\ ｾｮ､｡＠ de Medathas,e Rosarios 11'r. 500.000 
ｍｉｳｳ｡ｾ＠ etc Fr. ＲｾＲＰＰＮＰＰＰ＠
Donativos dps Peregrinos . Fr, 5üO.OOO 

Somma . Yr. ＳＺＴＴｾＮｃＨＩＨＧＢ＠

RECEITA GRATIS
i '- .. ' 

ｦＴ＾ｮｾｯ＠ o.p pelucho que se imprimp nas trazei. 
TIl da Igreja de S. Franci co,' não leve aínda a 
lembrança de ｡｣ｯｮｳ･ｬｾｲ＠ ao Santo P<lpãQ, ,e siJl1 
ｾｯｳ＠ seu ｾｲ･ｮｬ･Ｌ＠ o. emprego do poderoso e jnfal. 
hyel ｭ･､ｾ｣｡ｾ･ｯｬｯＬ＠ ･ｳｰＮｾｴＺｩ｡ｬ＠ para yphili , ｾｏ＠ Eli· 
XI,rde Nogueira" pó:; mai caridosos do qu elles, 
acons.elhamoji, ｭ･ｓｉ｝Ｉｾ＠ d.'a{jui de FJ.orií1oopolis, 
pelo ｴ･ｬ･ｧＮｲ｡ｾｨｯＬ＠ ｾｾ＠ ｦｨｳｴＮｴｮ Ｎ ｾｴｯ＠ cJinico a I ten· 
tes, que receitem . .p, J,';hxU" de- Nogueira", e ｯｾ＠
banhos ｾ･ｲ｡･ｳ＼ｊﾪ＠ q),IraC;ljlos,a I! s'agrada •• J\gVa de 
Lourde ｾ＠ ｴｲ･Ｖ Ｚ［Ｎ ｶｾ Ｌ ｾｾ＠ • .po,r d(a. ." J 

0\1 entao Ｍｕｑｬ｡ｍｾｬｧｬＩｪＩｪｬｊ｀＠ ｾｯ Ｌ＠ cf} vf. ｍ｡ｲｪｾﾷＮ＠

(1) T ' ' j.J J ｉ Ｎ ｐｲＬ ［ ＮｅｳｰＹｊｪｾＮ､･ｊＬｑｗ､･ｳ＠
ermos vu gar. • .. 
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