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Assigna(ura mensal , capital . 
lO lO interior 

600 rs. 
700 rs. 

Redacção rua Fernando ｾｬ｡｣ｬｾ｡､Ｇｯ＠ ｾ＠
O (,(Çlarão., é vendido todos ｾＮＮＬ＠ dia na 

Agencia de Revista., a rua Republica. 

Ha homens, para os quae o desprezo e o nojo 
é alOda uma honra que se lhes laz, e e tes são 
ｴ ｯ､ｯｾ＠ ｯｾ＠ que em o menor VI' lumbre de Imo e 
ｾ･＠ dignIdade, em ｣ｯｭｰ｡Ｎｾｨｩ｡＠ dos pe rvrrsos jesui
t<li, alhrmam que a rehgmo cathohra romana "vi
ye com os applauso. das ｰ･ｾｳｯ｡＠ s(:nas e é ainda 
slIstent, da por Del!'s., 

. \lém deste insulto atirado á lace dos homens 
s erios, os ､･ｾ｢ｲｩ｡､ｯｳＬ＠ com a parvoice que Ihei é 
natural e o lOstll1ctO da perver ' idude chegam ao 
ponto_ de ､ｩｺ･ｲｾｭ＠ que o "clero romuno prega a 
re llglao do hnsto, e que a conlisão e a commu
Ilhão são sacramento que muito contribuem 
para o bem do povo e segurança da sociedade., 

Que cynI -mo 1 que estupidez 1 que a[fronta á 
rellgl<io rio puro e humilde ｾ｡ｺ｡ｲ･ｮｯ＠ ! 

A conlis ' ão um sacramento I 
Por qúem ｩｮｳｴｩｴｵｩ､ｯＧｾ＠

Por Jesus Christo? 
ｾ｛･ｮｴｩｲ｡＠ I Elle em sua religião jámais in titui

<.lo sacramento algum. 
A conlissüo é uma invençüo do clero jesuita, 

d se clero que por todos os meios e modos pro
cllra atirar o povo ao embruteCimento e ignoran
cia e ao cretinismo. 

Ella produz empre o estremecimento no seio 
<.Ias populaçõe . porque vem demonstrar publica
mente que quem a ella e ubmette ｖｉ｜Ｇｾ＠ ｾｭ＠ uma 
atmosphera de at razo e num meio permclO o. 

De afiamo ao clero romano que nos diga, em 
que parte da historia, mesmo da ｨｬｳｴｯｾｩ｡＠ da Egreja 
encontra- e a conlissão e aidda mais como um 
sacramento? . 

e rá pelas palavras ｡ｴｴｲｾ｢ｵｩ､｡ｳ＠ a Jesus, cUjas 
palavras são "ligar é. de lIgar ?. . 

Já di semos em arllgos antenore que taes pa
lavra não significam condemnar ｾ･ｾ＠ absolver. 

Já dissemos que os ｨｯｭ･ｮｾ＠ maiS ｉｭｰｯｾｴ｡ｄｴ ＡＡｓ＠
･ｭ｡ｩ ｩｬｬｵｳｴｲ｡､ｯｳｱｵ･｡･ｧｲ･ｪ｡ｴ･ｭｰｯ｟ｳｵｾ､ｯＮｦｯﾭ
ram concorde em condemnar a conhssao julgan-
d o-a ate immoral. . . , 

Entrt' piles citamos S. AgostlOho qURndo ､ｬｳＮＢＬｾ＠
"Que tt'n,IO eu com os homen , para que 0uça. 

as minhas confissões como si elles podessem sa
rar as minhas enlermidades? 

Si isso não é bastaote vamos buscar n'e tas ou
tras palavras, bem conhecidas do clero romano a 
prova cabal de que a confissão nada vale e ｱｵｾ＠
Jesus a te 'peito Jella nada di se aos seus Apos
tolos nem esteid'ella se occuparam . 

• 'ão julgueis para que não sejaes julgados. por
que com o juizo qUf> Julgardes serei julgados._ 

Não são e, tas palavras contrarias a conll são ｾ＠
Como e então que o cle ro perverso dos Loyolas 
e seus ｡､･ｰｴｯｾ＠ de casaca querem impingir esta 
droga como acramento? 

Ah 1 tartufos I 
Vós só porll'reis levar ao con!essionario os in

felizes ignorantes e as infeliz!!" inf>xperiente, a 
le[l1 cn"illae' a I'itura do ﾷｾ｡ｮｮ￡Ｎ＠ como Inicio 

dos vossos instlOtos perversos. 
Um homl'm <!rio, uma mulhl'r briosa, seja ca

sada ou solteira, jám<lls se conlt':.sarão. 
Que juizo se po deril lormar dc' uma moça ho

nesta, que ajoelharia aos pé rio confessor, se su
jeita a ouvir as perguntas deste uaseatla na pa
ginas 11 9 a 121 do ＭｾＱ｡ｮｮ￡Ｇ＠ ou alimento da alma 
de\'ota? 

Que considt>raçüo pôde merf'cer a mulher casa
da que deixa o arranjo do lar dome tico, o'"' filhos 
entregues aos desmaseios d<l creada e pre.surosa 
vae ter a ('greja ｳｵ｣｣･ｾｳｩｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ ouvir ll11S a e 
confe !'ar- e? 

A primeira Jlor suas proprias mão procura dl's
acreditar-se aos olhos ria SOCIedade e a segunda 
nào pôde ser tida por ｾ￩ｲｩ｡＠ c o marido tem o di
reito de desconfiar cl'essa in::;istencia e predilec'
ção pelo confesSlOnano ... 

i entretanto, lia tudo i!'so faz com o consl'n
timento do marir\o, então clt Vl' a egreJa con"idt'- ' 
cal-a como uma ·santa. e () clero dar-lIu ·ha o ti
tulo de benemerita, ondecoranrlo o maric\o com 
elligie de '. IgnaclO de Loyo!a e engrinalcLmdo
I s' I' lhe a cabeça com um por de ... 
galhetas. 

ｾｉ｡ｳ＠ ... nem todos trm os <;entimenlo-, de Fran
ci ' co J osé quando disse: "Perca-se tudo, n ｡ｾ＠ sal
ve-se a honra., 

Quem quizer instruir- e em de\'"" .. ｩ､ｾｯＬ＠
é comprar no CoJlegio do SagraJo Cora
ｾｯ＠ das Freir<ls, o livrinho 

:0: - M A N 1 A' - :0:
ｾ＠ '1hril-u ii::; pagtna 11 ｾ＠ d 121 . 
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CORRIGENDA 

Por involunt;mo de:,cuido l!omo obrigados a 
reproduzir o penultimo periodo do artigo de fu ndo, 
por ･ｾｬ｡ｲ＠ tOlalmrnte truncado. 

A TOLERANCIA DE UM PADRE 
A propaganda tem l ido no actual seculo um 

dos meios mais usado com que a humanidade 
procura coJloca r mais em eVidencia a ua 
actividade, chegando ao pon to de ser e mpregada 
até pelo mini tros de Chns to não como um con
ductor do Bem, mas s im como facto r do ma l. 

Eil·o: 
·...:i entretanto, ella tudo is. o faz com o con entl

mt>ntu do marido, então deve a egreja conside
rai-a como uma • ·anta. e o ciero dar-Ihe-ha o ti
tulo d beuemerita, condecorando o marido com 
uma medalha com a elfagie dt' . Jgnacio de Loyol<l 
e enitrinaldando-Ihe a cabeça com um par de ... 
gdlheta ., 

L'M ａ［ＮＮ［ｾｅｘｈｉ＠ BEM APPLICADO 
«Nem tudo que luz é ouro. 
Dizia o nr. padr Besouro 
E o rifão sempre applicava 
Quando um ca,o deparava. 

Ma um dia de confi ão 
endo elle o Capellão, 

Por cau a da I!'!conues a .. . 
ahiu-Ihe o trumpho a avés 'a. 

A moça era linda, linda 
E o padre-um moço ainda. 
De modo que ao confe ai-a 
Teve impeto de beijai-a .. . 

Então a moça mui corada 
Deu-lhe bella bofetada 
E di e nr. padre Be Ouro 
ﾫｾ･ｭ＠ tudo que luz é ouro . ... » 

Zé p. q. no. - ---...,,---
E CANDALO DO ｈｅｃｏｌｈｉｾｉｅＺＭ｜ｔｏ＠ DE 

. ｜ｾｔａ＠ THEREZA! 

50 parecem, em tae. occa iões, enviado' do 
meigo azareno, assemelhão- e ao mllli tros de 

atanaz, ahido das profundrza do ' infernos. 
O padre ou frei ou cousa que com i · 'o se pare

ça, vigario catholico apo ' tolico romano da \'ilJa 
de Bru que, alguma h01"1I antes de l\abor de 1-
meida ser julgado perante o Tribunal dI' Jury da
quella comarcól, fazia a mai infame e baixa propa
ganda pela condemnação daquclle infeliZ ｾｯｯ＠ c 
e ta propaganda era desenvolvida entre os pro
testante ! 

"Horresco referens '. 
E' o ultimo ponto da degradação moral a que 

pôde Chegar um Sacerdote-in teres ar- e pt'Cante 
seus inimigo pela condemnação de um terceiro. 

E' incrivel que haja quem proponha e e encon
tre quem acceite tão satanico accordo. 

E. o padre Baumhof, na ve pera, do pulpito ca
tholaco romano pregava a tolerancia, e vi nte (' 
quatro horas apó , pedia a condemnaçiio de um 
chri tão como quem pede uma e mola pelo amor 
de Dt'u I 

E ell pedia e ta esmola tendo rguido em SU,I 
frente-dois tcmplos-o catholico romano e o ca
tholico protestante . 
. ｾ＠ Deus, e a Providencia dormião naquelJa occa

SI<10 p<lra fazerem desabar as duas olida torrt'l" 
daql,elJes templo sobre a cabeç<l de tão degem'
rado e criminoso Sacerdote e esmagai-a como ｾ･＠
esmagada com o tacào de uota a cabeça da casca
\ el. 

Porém não hou\'e propaganda que encontrasse 
écho e o accusado fOI absoh' ido e o padre com () 
eu enorme séqUito de per ' cguidores ficaram mor

dendo a propria cauda. 

Or\ETJ 

Do padre, laximiano, reitor do emina
rio f..rchiepi ｾｯｰＮ｡ｬＬ＠ que conceito pode o 
publIco eccle la tlCO fazer, i entra no con
fi 'ionario ｾ＠ confe _ar a Irmã ngelina, 
com a egreJa de porta fechada, durante 
o e paço de tempo de dUér a tres horas? 
_ Para que é. preci o um tapete e para que IV 

sao nece sana dua ' almofada ? 
E' para confe ar ou dormir? Andam os abutres e faimados 
Quero que me re pondam á perO"unta om garras.crispada -"feroze_,-
Continuarei. ). S. P.· Quae bandIdo, cynico - "algoze ' 
Da "Capital" ,de .PauJo,de 27 -1 1 -913 Podre d'alma, rotos, esfarrapado ' ,' 
Nota-Sempre os "puro e ca to . 

dre .. no exercicio de acto de "·""1 ｾｲｾ｡ＺｬＧＺＡ￭￭ｴＪ＠ ... f\ mentirem de caradament 
Emfjm como o .e candalo é entre e po- ｌ･ｶｾｮｴ｡ｮ､ｯ＠ falos - o ｡ｵ､ｾｺ･＠ !_ 

os, Vlrtuo a "freIra" e ca to "padre", a ( OI a .de q.ue 50 mui capaz . 
Cousa pa.s a em grande reparo, porqu ob- O que atraIçoam" tão sómente) . 
･ｲｶｾｭ＠ ｦｾ･ｬｭ･ｮｴ･＠ o 9' Mandamento de Deu 

e da Igreja que acha- e e, tampado a fls 47 E a sim tripudiam do proximo 
do egundo ｡ｴｾ｣ｩ＠ ｾｯ＠ da ultima Edição Com o cyOlsm que lhe é peculiar 
de 1910, que a Im dIZ: - «Não desejar a Sem, ao meno e lembrar, ' 
mulher do proximo". 

Este, ao meno , só de eja a sua mu
lher. 

Que o . u pa ado, - ó de trahição 
endo mfame,m edonho vergonho o 

O reduz a "um vil cão iepro o." , 
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• F. f nao ha c1!, ｾ＠ ｱｵｾ＠ nAo Ｎｮ､ｾ＠ ､ｦＧｶｯｲｮ､ｾＧ＠ ｾｯｲ＠
f' ta ｾｭ･＠ morlJld I dI;' rt'c1atno, ElIa ｾ＠ tão rot'do-
rll no erl's dI' e..,tPrlorl J Id e ri I' 
C0ll10 nitclul"lI' , ' . e munr al1lr1adl', 

f'S que ,,{J ".lrl'l'lam itl1l'1r l1a virh 
ｬＢｉ ｬ｜ｾ ｗ＠ ｾｕＬｉ＠ mtl,hor fôrma, a 'lU\! taçiio, 'o silencIO:,: 
. I. ntr.lll1oo.; 11" ｱｬｬ｡ｲ｣ Ｇｾ ｭ ｩ ｬ＠ (I' f'lllr!' ('llIza' e com 

(.lilZ.I ". quI' tt' I'SlCIU mor I'izoln"c) \ 
I

' , •. , 'I), , gora nt'stas 
" ,'01 II1 .. S c,e P"I:';(' ｾｵｲ､ｬＧｭ＠ '" !r'lcl a rlc' . '. I ( , •• lnlI OIC<l110S 
c ". undo clus seus c.:lau ,tros a Ｈｬｲ ｾｾｰ ｲ＠ nos pull>i: 
ｴｵ ｾ＠ de l' .trI.'. 

./': pOl'ljue f''''f', s"rm,jf" ｳＡＧｬｬｳ｡ＨＧｩｯｬ｜｡ＨＧｾＮ＠ clf' uma 
art\" prolal1a I· tllI' .ltral. r'om I','hilll.;cj/'S de psyco-
10:':1" ;'Illurosa,_ ('0111 afr .... laç·/I'., de allarchismo 
e\ ＱＡＮｬｧＬﾷｉｾ｣ＮＺｯＮ＠ ｾＮ＠ \") ＨＬｲｴＧＺｴＬｬｯｲ･ｾ＠ ､ｾ＠ ('C'and<llo que {'a. 
TIS (OI P ＱｬｬｾＱｉＮ＠ gnlc)-am"ll te 1\ , Olrf'·J)anll' em tar. 
d,. óC' !)OlJ1lnll"IIlO óo,que Ú ('o''lt'lliJ Franreza em 
ｾ ＨＱｬ ｴｬＢ＠ dI" ()(ILWIJ 11? I orqul' os mllngf''', ri lhos de 
, . DOllllngos. querelll ｾｲＧｬｬＧｮｬｬ＠ IlIlhas 1I0S iOrll<les 
ti", !30ul·1 mó e toda a cel,:lJridarll' dos hISÚ"-,,,s ,. 

I :ws la'm :t p:ll1hado" I' JU tos COIll' (' ltos de In
t>gllalav('1 I">.lylista lusilallo . aul"r da ｃＨ｜ｲｲ･ｾｰｯｬＱＮ＠
denc.:la dI' Frad '1111" ｾｬｴＭｬｉ､ｲＢＮ＠ I'I'Ill muito a talho 
de fO:lce rl'prodúl.ir com "pplica(ào a ullima con· 
ftor<'Ill'la 1"',bgoglcl do 111'"'1',,1 padrl' llrlhllllino 
('orrt' ia (que "pel.ar do r!'( I. I IllO 'Il\(' () prect'di;1 rui 
1l1l'SmO ullla ·corre"l. C'onllllua dI' ｬｯｧｩｬｦｬＧｾ＠ - C·OIll· 
ｮｬｬｬｮｾ＠ ｾ＠ banalidad,':' ［Ｑ｛Ｇｾｬ｡ｴｬ｡ｾ＠ pI')o incllllllllodallc.:io 
>-ut:\que alf Icin il: I) . 

o "1".1':,,11'1' dr ribalta rt'''f'rvou a sua f'loqul'n · 
('ia dc' In;"ler<lnCI:1 ,'I"rll'<l1 o tiro d(' honra da 
nOIte - pmu <!( ";'Jrluolí tac"nh,lI11enl" ｯｾ＠ lJnc não 
t' 01111\lUngiJ!11 ,h ｾｃＧｬｉＬ＠ id ,.",' I,lo Illal Oll nu'no" 
nos ｾＨＧｾｵ＠ IIt.:S textu:lI's lPrnl\ls I'Ill qlJl' cl" . .;"ill('ou 
aqu('lIe.;, "que com phil0 Oplll,1 d('ssa d,),; p;ttri,)· 
lC'lro.,; lJaratos f' do,; :" ｯｬＨＩｾｉＮＮＬｴ｡ Ｂ＠ da J{c\'oluç;1O (, 
do 1 Ｇｬｨｩｬｴｾｉｬｬｏ＠ e CI"l1 falta da moral pretendem \lO 
pn.scnte a a\lilrchi,1 e 11') r .. tmo a e 'plosãu, are· 
\' "I uç;'o_ (e ni.;lo c .. ｲｲ＼ＧＮｾ＠ III mr'i,stophl'llcclml'\ltC' o 
',>!J rl'crnho) c I'm a ' ltttanl"nlll Ill:\ndou lunçar ti 

t"l a UIll pluntasmagonco quadro • .\ 1{1'1'0 UÇ;'IO, 
11 I(' pela po ll:a p.:rnHI'lt'ncla n,io podcmo" lJ('1ll 
)ol)rig"r. 

:-;1'. padre dI' riba'ta n;'o Ih s ficam bem rc; . as 
ｊｉ ｾｾｬｲｲＧｉＮＺ｜ Ｇｩ＠ r eVland .. d.',; Ｈｨｾ＠ conc('itos, que lhe ha· 
-vemos d,' d('scrimill Ir lo I:h "e o ｮｯｾｳｯ＠ f'spaço 
lilllltado ｡Ｇｩｾｬｭ＠ O consl'nt· . 

:-;1'. sa(,l'rdulr de palcO I,.'za-no<; dizer, porque 
lhe I oltalllos \lO fund> ,\lg11lllil ｾｹｬｬｬｰ｡ｬｬｬｬ｡Ｌ＠ t'1ll m· 
"ilu de ll'r !>rm repr"H'nl:ld,) SC'U p'lp<!I '- \'(,S I)('r
tenceis a lima ｣ＮＺＱＮ｜ｳｾｲＬ＠ que ＨＧｾＨＧｯ＠ heu u lemma pu· 
blic.:o e Ilotorio ,)t: ＮｆＺｴｾﾷＺｉｉＱＱ＠ (l que cligo <.' n:iu o que 
t'u b(o. r só por UlTla ohlu ... id:Hle rOrll('a ou cY· 
ll ir;) mú f(" nelll dt' 1('I'f' :toca .,tc,> 110 obsc.:ur:\ntls
mo no..; m\. lt'r iosoo; ,'il-l llalllentO" r no l:11 Illoral 
lt\.;o " hIl1n;'I-, tudu da -cita de qur \'os fazels 
pa rte . .,. , 

Lou\'('mos.1he o mOII!) hatll 1:";lmO. diremos je· 
sLl lt ico por qllt'o\lb .. ｾ ｴ ･ｳ＠ nrganizar o pianO, a ｃｾｬｲＮ＠
ｴＧ｡ｾｾ｡＠ t'onft'rt'ncla IIltra-pt'clagoglla (' theatra l: Co· 
mo ch.lInarl7 IIlC IIl"tt'5 o nomr do 'hele do Esta· 
do, rI .1 ,':Iç:io, do \l1:1ior partirlo po\JlICO e aquelle 
do det'allldo res;:mlt'n, I ... lo ludo argamassadO COIll 
phalltas'llagoriC?" quadros do ｇ･ｬｬｴｾｾｉＬ＠ ,além duma 
edt'nic:t :tpp.m,·ao do ｉＩＨ ﾷ｣｣ｾﾷ､ｯ＠ ｏｲｬｾｬｉｬ､ｬＮ＠ .1. 

O rec.:lamo "mtlll o df' sej<1I10 elfelto, ｰｯｲｾｭＬ＠ ues 

ta ･ｯｮｾｲ･｡｣ｩ｡Ｍ｢｡ｬ｢ｵｲ､ｩ｡＠ reltoU-nol uma impres
são ､ｾ＠ ｾｉＡｉｉｏ＠ e de tal modo ｱｵｾ＠ fomo levados a 
ela Iheal-. ､ｾ＠ um atrapalhado serm40 d egrl'ja 
em dia de chuva ｾ＠ pouca beata, não vaJenclo 
muita cerll, Este Sf'rmões ｳ｡ｬｾｭ＠ bem ao gosto 
dos rato dI' egrej" e elas hy ll'rica bl'ala , 

E por rallar pm chuva constou·nos qllf' atl! o 
proprio R. Pedro abriria üs portas ce1e·;tr· . prot!',,
tando p 'utonicilml'ntr contra a exhihiçiio theutral 
dum galopim rio p"dre Eterno - aliás fora (}Q da 
｣ｩｊｲｵｬｬ｣ｨｩＩｾ｡＠ Escolaslica - ; o bcaterio f' o ... deso/'
cupa(lo'i niio df!ram a devIda attençiio ao ohn" 
a\ ｩ ｾ ｯ＠ cio rulJicundo e nédio portf'iro, ('JJl'hpndo () 
no . so ｣Ｂｬｹｾｴ＠ u á sardmha, no que foi punido com 
uma lremrndillllente sini lra c.:arga d'(I>{ua, qUf! " 
､･ｾｰｲ･ｬｬ､･ｵ＠ ('m fIOS methodicos, cerrados, imrlf'r' 
turbaveis e por ordem da corte celeste con tiJloU 
muitos incautos. 

---_ .. _.-
DE COA0 O ｾＱｙｓｔｉｆｏｈ｛ｏ＠ CATHOLlCO 
ＱＺＭ￭ｾｕｌｔａ＠ A VERDADE E "\ ｾＱＰｒａｌＮＢ＠

Topamos num jornal al!emão de '. Paulo com 
o !-('gui'lle horro roso suelto: 

'0 ･ｮ､･ｯｾ｡ｭ･ｮｴｯ＠ ÓO sacerdote".-At(, que d"<;
medida glonflraçào a egreja catholica f'lt'\'lI a ca ... -
ta sacerdotal, d i"to no' dü exemplo altamente I'S

pre:,slvo uma obra lançada á puulirldadr com 
approl'açüo t'pi cupal c que prc t'otemente jú ,e 
acha em m:ios de mlHlos ｾ｡｣･ｲｲｬｯｬＨＧｳＮ＠

Inlilula· ... r ella: • En"alO catec.:hetlco ('m relac:io 
ao novo c.:athccilolllO ｴｬ｡ｾ＠ dioc.:eLes de Bre .. lan, ('o· 
lonla, ｾｬｯｧｵｮ､｡＠ c Trll:r. 

Destacamo,.; as ｳｾｧｵｬｬｬｴ･＠ phrasrs: 
Os sacerdotes sito pe ... soas lJenta", r ('m nl7:io 

dessa ｭｲｾｭ｡＠ qua;itlade e ·tão po ... ｾｴｬｬｦｬＨＩｳ＠ de LIma 
sol.lren:ltural for<,oI, df'ante da qual ale: os proprio' 
anJos sc CUrl'am, (l', 31.) 

,'o desrrspclto ali sacerdotes ｉＧｘｉｾｴｴＧ＠ um espe· 
clal acincóllh e drsprrzo conlra 11 IH' soa óa san
llS lma trindade. (I'. idem.) 

Quando siio de,.,coberla vacillaçõ('s e fraque· 
za,> humanas os firis deverüo calar·"" onrlilntes 
elll !leu..; e no u[lenores ec.:c.:Ie"iastlco. (P. 132 
ate' O:l). 

Já o crll'brr • ,!()tu[lroprio. exigI' que todos d,.· 
\'cm cIJlldl'sccnd{'r com actos ｩｭｊｬｬｯｲ｡･ｾＬ＠ rra(IUe
zas e. crimes ;;acerdotal's. ).inda mal:> e:te me,
mo mysllforio prohibe t<'rmin.\nlf'nH'nte ao" uon 
ＨＧ｡ｬｨｯｬｴ｣ｯｾ＠ dar Ó('mlllel" fls aUlorid,ldes publtca .... 
de sacl'rdotes, se\ll con"entilllcnto do bipo (' isto 
ｮｷｾｭｯＬ＠ quando o ... acrrdote al(' tiver ＨＧｾｰｯｬｩ｡ｲｊＨＩ＠

os fieis til' toda [orlulla, ter·"t' ｵｬｴｬｩｾ｡､ＨＩ＠ da,.; rc ... • 
pectiv<ls consortes e Illilnchado para lodo o sem
pre a ｾｵ｡ｳ＠ lIlfeliLes filhas .• 

Brada aos ｃｾｏＧ＠ semrlhanlr cyni,'lllo de 1\" '0. 
.\'ql\t'lle quP. por lamenlav!'1 ､ｴＧｾｩ､ｩＢ＠ on ('om

modi. mo nãll tomam pa rt ido - mas hem (·(lohl"· 
cem o alll:lljo dessa "atanica rellgiüo clltholica 
- perguntamos se 1'('Ct!adf'lramt'nte estamo..; no 
tão can tado e dec.mtado ... eculo XX? 

E nii.o eslaremos na imminencHl de uma ... ｦＧｾｬ｜ｮＭ
da atroz ｩｬＱＨｉｕｬｳｩｾｬｏ＿＠ ' 

ｐ｡･ｾＬ＠ ｣ｨｾｩ･ｳ＠ de familia I Prestae c('ga olwJI ' no 
cia ao e!>tatllldo nu • Motupropnu' I 
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;;;-;;; ..... . ....... ............................................. .. ................................................. .. ........................................... ｾ＠ .... 
Qu,'lld.) O, . Ｚ｜ｦＧ･ｲ､ｯｴｾＺｩ＠ d.1 ﾷｾｻＮ Ｎ､ｲ ＨＧ＠ il:reja catho-

11('<1, : ' ;,'rific;lr"lll o ｉＧＨＩｾ Ｎ＠ O lar com aNos de P _ 
RA ,. )H.\f. i1cinl<! ､ｾﾫＨＧ ｲￍｰｴｯ ｾＬ＠ ill0elhae-I'os e 
1t<!IJ' . I <' ''' ,I' mãos pela HO:ofRA com que fo!te 
de .... ti .. l,l, fUO!! ! 

Oh! a[lo. tolos do B .. m I ". 
Oh! doutrinadores da "moral ocull. m. trulda 

na beIJas pagmas 119 iol t 21 do del(,lt:\\'el Mannâ I 
-§-

Quem quizer ｩｮｳｴｲｾｬￍｲＭｳ･＠ t"}n de\'a:;sidao, 
é comprar no ｯ ｬｬ ･ｾｯ＠ .do agrado ora-

ｉｾ ｅｆｌｅＮＧｏ＠ J.\"STA \'T,\ NEO 
VIII no Domingo 23 nn tolda do patacho 

• K ()il.j 'r. fundeado em ｮｯｳｾｯ＠ porto, um 
pudrt' flue renegou a Patria Portugueza, 
e'n'· ＧＬｬｨｾｬｉＱ､ＨＩ＠ umd garraf,l d(' \'Il1ho em uma 
da: ､ｬｬｏｾ＠ e n 'outra o copo. dntit ipada mente 
li b"ndo t;lh'ez. em ｲ･ ＮｾＨｨｬｪｬＩ＠ ao exi lo que 
ohteria a sua theatral cOllf,-n'nciQ de 26 do 
In .. ado, em a ｱｬｬｾｬｉ＠ (:"l>lhiria o' '!lais 
aperfeiçoado' ｾ＠ Cllld,Hlo"al,nen te polIdos 
c( licllS de chaleira .• qu' brram desapare
<'t'r do e"piritn publico. a pe",,,ima impre:3 
ｾｾｉ ｜ｉＮ＠ ;linda cOlheITad<l. em memorra, da 
':1\ :II'Jlhada .confrrenrl:1 (h. Circo catholi
co.' na qual entpndeu () «jp:.uita d "farcad • 
{Il1t' ue\'ia-"t> introduzir () ('nsino da «.\Jural 
ｬｾ＠ ｬｩｾｩｯＧＺＳＮ＠ na .... e.c h, ｬ ･ｩｧ､ｾＮ＠

Ｍｾ＠

O P.\DRE ELEC.-\ . -TE 
O Tribunal de ｾｬｉｩｮｴ･ＮﾷＬ＠ n:1 Franca, condcmnou 

OI W ｮｬｴＧｌ･ｾ＠ dt- ｰｮｾＺｉｏ Ｎ＠ o abb. rir I.pon Rtherau, ac
(""<,,do de ter po<to logo nu -(,;I!lOnICfl. (reslden
, .1 .:.1· parocho.) para receber a importanclil do 
fi '11"ctil'O !>ehum. 

O pr(j/'es. o p(iz em rl'idenclil li I'ida n;io muito 
f" ('llIp!ar nem muito ＢｵｾｴｦＧＯＧｩＨ＠ do lIllhilde, 

.\ 'c;monic,,_ ch' Landrai, PO'';Ulil o que I1m'ia 
,l" 1n1"1!lOr I'm cama e me" .. I" era frequentada 
I I'ln", I'tt'rno lemf'nino, ｅｾｴ･Ｂ＠ lubito", Cll,tOSOS 
ｉｉ［ｾＢ＠ podIam cr ati feito . apena;, ('om as rend"" .1., nlf/d. 

_\t.:· pou('() tempo o abbadt' a custrdva grólças 
:i "f'nt'ro, idade de umól ｮｱｵｩｾＢｩｬｬｬ｡＠ ｾＢ ｘＧｬｧ･ｮｩｬｮｩｬＮ＠

ｾｯ＠ da Freiras, o hvrrrn ho, " 
-: 0: - AI A i\ J\ - .0.-

e abril-o á ' pagina ' li! a 12/. 
ＭｾＭ

ｄ ｅｾｬｔＮ＠ 'C IA 
Rio 2G.-Em S, Paulo ° Promotor />ublico do 

Ribei;ão Preto apre'éntou drnuncl.I contra Hen
r iq ue l'I ibeiro e e ' padre Alvaro Coelho. ambo' 
dc nilc ionalid, de portug'ueza c que tentarall1 apo. 
､ｾｲ｡ｲ Ｇｾｲ＠ da he ran ça delxacb pelo capitalista 00' 
mÍIlCTos Ma rtins ｬｾ ｩ｢･ｩ ｲｯ＠ OlllJÍonario fallecldo na. 
quei'i'a cicJade,lillsificilndo Hen rique uma certlcl ,io 
de b.q tl'm na ｉｲ･ ｧｵ･ｾｩ｡＠ de Ma<illl1boOlba. ｮ ｾＡ＠
cilpital afim de levarem a eHel to seu Intento, 

O prOmOlor p ubli co , depOIS de hl SWrtolr O es. 
candalos() f teto, que foi I01g'amente cOwmen lad o 
ｰ･ｬｯｾ＠ joroaes ca riocas e paulistas, coodulo pela 
criminalldade do falso ｨ･ｲ､ ｾ ｩｲｯ＠ e d e ｾ･ｵ＠ cUU1pll _ 
,e ex-padre Alvaro Coelho, pediodo a prtsão prc. 
" eotiva de ambos, 

Extr. do "O Di,," de 27- 11-013 . 
Nota-Aco tumado O ex-padre Alvaro Coelho a 

fazer da suas, quando cnverga,oa a-ba tin a _, 

COntando com a Impunida ·te certa das auto r id." 
de,. oão lhe veio a auvertencia que. como Clvlt 
estava uj eito a um proces O C priSdO, e d'dhi 
t ralOu de dPdderar-,e da herança, 

Ahi está porque alguos -otainas, tcem medo de 
atirar ás ortlg-as a balllla, porque perd('1O as ion. 
muoidade . a que e ｡ｲｲｯｧＭｾｭＬ＠ sem ki que a" CJn, 
cd.t! 

AQl 'E.\ ! HE,'PEITAR?! 
Ao ACTOldJ.UI 110 TRWL':'\AL no 

EETJ\110 0[' A' ｅｾｦｐｒｅｾａ＠ PAIUI
C't:LAR DA ACCA?! ;í qUi,1 ,.111', entretanto, da, .. il IlIu,.i I dói morl

.Iacle, ｾｉＢｳ＠ " ｾ･ｸＺｬｧｲｮ＼ｬｮ｡＠ morreu P () /ladre ga. tnu 
"m Pilri" t'm pilnclega_, o" ｰｯｵＨＧｯｾ＠ miiholfcs dI' 
Ｇｲ｡ｮＨＧｯｾ＠ que ella !hl' dt'lxou t' Ｚｉｾｯｲ｡＠ não "abla 
m:li, a qU I" >-<lnto de l'fa prg'ar:-I". 

E' o que ｖ￩ｬｭＨＩｾ＠ ｾｯｬｬｩ｣ ｩｴ｡ｲ＠ das Autorida
dt':- ｃｏｬｬｬｰ･ｬ･ｮｴ･ｾＬ＠ uma solução drfinitlvél! 

() (Jccordam dpcidido :,oure a que tão 
do cidadão Damiani, julgou nu lia iJ mulla 
impo:3la nquelle cldndJo, ｣ｾｴ￩ｬｵｴＧｬ･｣･ｮ､ｯ＠ nél0 
ter direito a CO 1))';1 r multas a Empreza da 
.\gllél r somente éJ taxa e installação da 
agua. 

Foi ＺＢｾｉｭ＠ que lhe I'pio a ('l'p"w:;io de fazer 
"'''J.:urar a 'c:monic"., in clLh"'e ｯｾ＠ ｭｏｬＧ･ｩｾ＠ e a 
n\Upflria. 

Do" ｭｴＧＯＮ･ｾ＠ depoi . dOt"guro. ilt('ou-Ihe ｦｯｾｯＮ＠
ｾｯ＠ trillunill ° pc dre compareceu ve ... tido lJurgul"/._ 
m('lItl" e 001 a lJarha cOlllpridif; tl'I'1" o I,udor cio 
-t"lI habito -ilcerdotal c lez III·m. Pena é que não 
111'" ... t' antI" e... mnl'lnH'nto rle /ludor. 

(Ih 'Fon-Fon" de I.') do mez ｰ｡ｾｳｩＨ､ｯＩＬ＠

l\OT.\, - ｾｬ＠ .. i' outro -inlt'ncJlitrio. dr"humano ! 
11 •• POIIf'(I,> dias noticiam() o parire larO/pio. cio 

ｾＱｬＡｩｈｬｲＮｯ＠ clf' uma .\Iaclonil, CJUI" aclliJI'il- e na Igrf'-
1'.' c.lll1ullC'iI, ,Ia <juill er.f mlJli"lro. all"ilndo logo ao 
I rn'I!lo p,'ra ,uppo!,o ｣ｴＩｮｾｵｮｬｬｲｬｯ＠ pl'l., chilmmas! 

fl"l" c' lIlilh este -SiJlltfl abbad l" , Lpoll Híber<lu, 
1'10"1"10 clt- ｴＨｬ､ｾＧ＠ ｡ｾ＠ virtude ... ｱｵｾ＠ tocou fogo a 
fa,-" c/e ｾｉｬｩｴ＠ reslden ('Ia. dou .' meLI"S de (Ji de ha
'el-a po tll /lO seguro I 

, aurmo. que algun proprirtario fora m 
pagar a Empre7éJ a ｬ｡ｸ ｾＱ＠ da agua, -em mu l
til, p que (>lIa ｲ･｣ｵｾｯｵ＠ re eber! 

Em que ficamo' '!! 
ｾ｛ｾｯ＠ paga-:,e a multa conformt> decidiu 

o rnbunal, ou de ｰｲｻＧＺＺＮ｡Ｍｾ･＠ um acco rdam 
ｰ｡ｲｾ＠ pr tar-se uucdicllcia a uma empresa 
parti('ular, qyc 9uer por .q ue quer?! 
ｏｾ＠ proprJetarro" prcclsam ter con heci

mento a qual dos PUderes,devem ou decer! 
A CLARmADE 

• 

• 
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A SEDUCÇÁO DOS FRADES 

L'm prior é eneon;ndo f>m 
numa sacri",tia com urna 

flagrante 
devota 

. -\pf'sar Itu c;ri,.!" que li Igr,.ja atravessa em 
ｐＨＩ ｦｴｾｧ｡ｊＬ＠ ＨｴｬＭｬ･ｾＮｉｲ＠ Ile dt'verem Os parires (sobretu
do '%: que ｭｾｬＡｳ＠ ｦｈ＾ｉｾ＠ se mo"tram ao Vaticano) ea
IH I( Ｌｉｾ＠ em n<lO <I, r motivoS de ataques aos ad. 
VN,,<:IrJOS "ul:el1em jll ｉｲｬＧｱｬｬｴＡｮｴ･ｾ＠ ca 'os como o 
,l'gul/lte : 

ｔｲｩＮｾｴｾｭ･ｮｴ･＠ interl'ssante a hilitoria que contou 
Hum jornal. l1e :\ Vf'lro o sr, Ago tmho da Costa 
IIhilfl'O:-hl<;lon,1 .sobre a qual temos tambem in
ＢＧｲｭＧ Ｎ ＧｾＧＨＩｴＺｳ＠ ｰｲｯｰｲｊｩｉｾＮ＠ Trata-sl' de um parire não 
ｰｴＧｮｾｬｏｮｬｳｴ｡Ｌ＠ quI' te\'e e!"t.:rupulos em reconhecer 
a lei , dêl separaçiio mas que os n.10 teve de se 
'· ... rvlr ､ｾ＠ .umH depentlencia da igrt'ja para slItis
ｦＮＱｬｴＺＬｾ＠ li bldmosos pral.eres, 

ｅｉｾ＠ como o sr. Ilhilteo conta o caso: 
- Olivei ra ?o Roseirill (Bouadela) --O paroco 

､ ｾｩｴＢ＠ fregu,>."". mUito temt'nte á Deus e ,i Santa 
!IIu.Jre ｉｧｾ ･ｪｩｬＬ＠ .fJi llm dos que, por -t!screpulo da 
"lIa ｣ｏＯｬｾｃ ｬ･ｬｬｃｬ｡Ｇ Ｌ＠ reeusaram aceitar a pensão que 
lhe era facultada pcla lei da separaçiio da Igreja 
do E,tado, 

Com estt' de"pn'ndimento rios u('ns materiaes 
Ｂ ｜ｬｮｾ･ｧＧ ｵｩｵ＠ instal,lr St' num predlo ｾｯｵ･ｲｵｯＬ＠ lron
Ir lro ao presbyterio, rel:eheu hons donativos de 
ｰ ＢＮＮ［ ｾｯ｡ｾ＠ ingenuas e tn'e em casas muito respei
ｬ､､Ｌ ｴｾ＠ neste conselho totla a consideração e esti
ma, . um.! rlessas casas por ele frequ entalla \ -e IU 

hdspedar-se uma senhofil com quem travou san
｜Ｌｉｾ＠ rehtções de amizade, tornando se seu director 
ＨＧｾｰｩ ｲｩｴｵ｡ｬＮ＠

Todos os dias ele manhã batia esta senhora ás 
portas elo sacristão, peelindo-Ihe as chaves do 
tem plo. aonde pouco depois se lhe juntava opa
tire, spu consolador e gUia no espinhoso cami
nho da ｬｩｌｬｬｶ￪ｬｾ Ｇ￣ｯＬ＠ A. sistia li misslllha e por la 
i,cava no templo depOIS de terem saido duas ou 
Ires vt'lhitas, que completavam o grupo das de
votas, pt't1indo ao s!'u director mi ticos babamos 
p,lra LI SUH atribulada ｴＧｸｩｾｾ･ｮ｣ｊ｡Ｌ＠ . 

Foi num:l dt'ssas occaswes que, preCisando o 
H . Antoruo Alves Lourenço de um livro da junta 
de paroq uia, ele quI' fazia parte, e encontrando 
fl'chadas toJas outraS portas, t'ntrou pela úa sala 
das ｾ ･ ｳｾｩＩＨＧ ｳ＠ e ali, juntu tia silcri stia, deparou com 
() ,eguin te quadro : o padre COI:' a tal senhora 
em po!Oições amoro--... s I' tendo ｡ｬｮＨｾ｡＠ ､･ｾ｣Ｎ＿｢･ｲｴ｡＠

p.lrtt's do corpo fujo \1ome ｾ＠ decenCla mt' nao per: 
mittt' cliz!'r. O padre desv,lIfaúo, olha o recem 
v indo ,'umo. e uma visão lhe ｡ｰｊｬ｡ｲＨＧｲｾ＠ 'se, pro
ft'rt' algumas pala\'r:1 ､ｾｾＨＧｯｮＡＬｬｃ｡ｳ＠ e sal, automa
tl{'a mentt' mio lIt' Il'n, hr:lIldo nem do ｣ｨｾｾｰ･ｵ＠ nem 
da st'n hor:I, emquanto ･ｾｴ｡｟＠ de olho;; balxo!',toda 
tremula, desappart"da no lundo escuro da egre-
j .1, • 

F.' eilt!" ",'ontecim!"nto OlOt,,-o de. revolta ne!i!1\ 
t .. rra, nilo "'ó lia parte do:, ｣ｬ｜ ｴｨｯｬｲ ｣ｾ ｬｉ＠ que. nao 
' L" ,', ',m .tf' ｲｯｮｶｴＧｮ｣ ･ ｲＭｾｴＧ＠ ela depfllvaçao Cll'flcal e 
Ｚ ｉｾＧ＠ h;pocrill i:l, quI' re\'l's !e todos os ells ｵ Ｎ ｬ｜ｾｴｾｳＬ＠
,'OllhJ tios livrl's-pe nsOIdorl' s, que, de dor ｉｾｾｾｏＮ＠
tt' t'1Il pt'SiHJ;I. I_Ia f,lInilill quI' nos p:ldres ＨＬｰｏｾＱ＠ liII 

U.t.\ I ,,'I'" ' i l , ·utllh111 t;a. f 
Ｑ｜ｾ Ｎ Ｌ＠ ;''- l.C. UI' f(,IIJ, ( ;(\gliilld, clll ti ll uaf:i rent.e 

• 

de uma frflUuia um jesuita deste calibre, que 
prelendf' c4f'sorif'ntar os incautos, recusa o ｾｮﾭ

são do E,t,do num ·piedoso gesto de revolta", 
para depoia ir transformar o redil do eu rebanho 
catholico numa cala de ·pro tituição" . 

Como de costume, empregaram-se esforços 
para auafllr o escandalo_ O sr. Alve Lourenço, 
que pre enciou o espt'ctaculo, t: escrevente do 
cartorio df' ta locahrladé e loi lhe po to o seguin
te c\ilemu : - Ou de mentia em publico que houv«; 
SI" visto o misero espectaculo, e nesse CiI o seria 
protegido; ou sairia do cartorio_ O r. Lourenço 
res poddeu dignilmente que airia do cartorio 
porque nAo queria faltar aos seus deveres de h0-
mem de c:onsciencia limpa. 

(Extr. da "Lanterna" de 15 do passado). 

CLARf:A, CLARÃO! 
Por que serà que a .caloladu, a .jeluitada. 

(inclusive os de casaca ou paletot); a .fradalhada 
e freirinb.u allellláes. (com seu sequito de admj. 
radores), ｴ･ｾｭ＠ tanto medo da claridade do .Cla. 
rão. e ､ｯｾ＠ reflexos que d'elle se destacam em di· 
recções dive{s .. s?1 

E' porque eua seita maldita que trabalha ao 
escuro subterraneo, para perverter a Sociedade, 
com os ensinamentos do .Manri>, ou ialtrucções 
proveitosas , para a entraJa dos bordeis>, j' .,ai 
conveacendo-Ie da inutilidade de seM esforçol 
empregado" para obstar que OI reflexol peae
trem nOI covis, onde se trama a ruiaa do Brasil 
pela ｩｮｶ｡ｾ￣ｯ＠ do cclero allem:lo>, e corrompe·se 
... boneltidade social, com a iatroducçlLo da .ama
ziação religiosa. ! 

Assim é, qlle, como a claridade do .Clarlo> ex· 
poz a luz da publicidade a incubaçlo em que ja. 
zia a bellarminica conlereacia á taato telllpo aa· 
nunciada no Theatr'b, para desfuer a lIIá imprea. 
são da primeira, appareceu ella agora klda cheia 
de cbie", de chaleira. 'iastrucçlo .Ieira._ 

o collega cfrade allemão OOllliarlo>, ao saber 
daquelie ponto da conferencia em que o coaferea
cista dis e:-.Não fallar em ecsiao relirioso ou 
em religião, por aão ser aquelle- logar proprio 
para tal fim •. não deve ficar muito coateate, por 
que revelou uma acre censura ao Oomiarlo qlle 
ｳｾｲｶ･Ｍｳ･＠ do Tbeatro em S. JOI41 para represeatar 
saDtos, vestindo senhoritas de santal e saato .. e 
at41 deixu a UIII caato do palco, ao chlLo, a ima
ｧｾｭ＠ de Christo I 

Queremos .er si fica iucubada, sem publicidade, 
a I ･ｳｰｯｾｴ｡＠ do ar. Oirector do Grupo Escolar. Vi. 
ctor Meirdlu>, lobre a denuDcia que demo. de 
querer i:Jtroduzir religilLo aaquelle Eltabeleci· 
mento, cODforme o proprio Edital publicado e por 
.Ue asaÍl"aado. 

E 8 tan .cocadas ul',ada .. que se .,eade .0 
,rande Elrlporio commercial, coahecido por G, •. 
lIaaio Suta Catuariaa ?I 

Qlle ｃＧＧｪｴｑｨＧＧＧｃＧ｣ｃＧｾＧｬＧｭＧ＠ o u,o df.lIall nA com.u
nhá", e.ul ｳｵ｢ｾￜｨＡ｜ＢＺｉＨｬ＠ Ｈ ｾｲｉｴｕ ｩ ｬ｡＠ jll se ｾ￩ｊ＠ as ca· 
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• • * ;;;;;-............................................................. . .............. , ............... " ........ , . .. 
ｰｓｄｬ｡ｾ＠ de briaha de trigo, ｳｾｭ＠ abor, poderiam 
obter !!Iaior numero de alumnos que concorreriam 
• e " acto reohgioso, tltponta.eatoeçte, se .. a 
ebrigolloriedade de .manducarem. aq\lella eeD a· 
tori . 

O ... Iocicado da cocolda, de pertariól no espirito 
do ",,,niDo uma .Fé> inleo a, inabah.el, de que 
ｉｾＡｔｉ＠ fortaltcer lhe o estomago e ser mui 10 

• mal ｾ｡｢ｯｲｯ＠ a e bygieoica do que a s(alples fari· 
nha de trigo com ｬｉｾｵ｡Ｎ＠

-O eu so ami!!,o (I': dos carolas) Tlpp.s, Topps, 
ão o carola joroae a noticia de baTer seguido 

J ara sul do E tado. 
o rosODu um boato que seria nomea,lo ou· 

tro r 1fe brasileiro para ｮｩｾｰｃＧ＠ de Florianopolis, 
• lIé f . pu ar revi ta 1Í ua ｴｲＮＬｰｾ＠ _de frades alie· 
mãe, e saber se cootinu".am fIrmes oa i"réve, de 
não ill;certal.o cC'mo ao Quintã . 
- Porque ｾ･ｲ￡＠ que as ｰｲ｡ｬｬ｣｡ｾ＠ (que denominam de 
serlllõe ) feito pelos .fradu., ao, DomiDgos,na 
catbedral do - 'anto Burro., • ão effcctuada. DO 

< io da lI1i55a, quando pelo direIto deviam ser ao· 
te •. ou depoi ?I • 
-&' porque si procederem de ｯｵｴｲｾ＠ modo tNão 
oi" er ouvidas s6mente pelo anto Burro, pela Ve· 
Ih Lourdes de pedra e algumas pu lgas qu e se 
acbem occultas nas saia de uma nu duas velha , 
daqueJlas que morrem de amore pelo .frade. e 
u:t iam·se ante a çerbo-idade do pregador! .. ｾ Ｎ Ｍ

ｾ＠ ennào pregado na cathedral 
de uma ｃ｡ｰｩｴｾｬｬＬ＠ onde o vul· 
t de um Burro, occupa o 
j r d hri to. 

ｍｾｯｳ＠ fias do I a rri e; du Micbaelln; du corraçon 
purr f6rra de co rr po; du o Congrrcgaçon do dnt(\ 
Barr t -du c tri irro L or"la nos o Dtu verrdd' 
di!rro. que lmpl'lIton o u'm rr e ca r rinbo. á bu. 

CId e qa nó seus Apostolos e descenden. 
pai mo alê boje, obre o:po. o parra con. 

e 1- da Qda.d. infinita de que é dota,i0 aquel. 
le emag8aQi • Córra.çon., do nosso sempre ·a:na. 
do e immortal Deus Loyola ! 

Prr Q m nnon toda attençon como méos 
p ｾＧｬＺｯｬＱ･＠ do Gymnaoo acatam e rrever. 

u,to !Dorria du nosso eDeus de bondade», 
o nJo Loyola, fazendo ferriado naquel. 

t:o/lt: io, o dia 31 de Julbo de todos 
bran do mis a obrigatorria para os 

ID n de ｧｲｬｬＮ｡ｾＬ＠ á memorria daquel . 
1 - uprr mo . eer cuja . infin ita. bondade» para 
com . manldade.... cOllcebeu o Ideal de le.antarr 
-a anta Inquisiçonl para a paz e tranquiJI idade 
du morá religion catbolico romana! 

V ••• t dq q ｭｾ＠ tá o iac1o, ｳｴｾ＠ fugibdo dU 
egrCJa pal\(a. OH nonos ' agradas prr'aticae e 
ｴｾ｢＠ aahf .fugindo 'Ctu ('onf 011 I ' 

V !' tírdo ｾｯ＠ iictndo muita herege'!, muita 
e luplda ､ｉｉＡｾｏｴＮ＠ q li tramem 1ê, cOll'tn'â me os 
orrdeu, os immorraes jorn'i comu eO Cr:!.fott. e 
outros jornás do Rio que leu.tam calumnias con. 
tra. ＬＮＮｾ＠ ｾｬＱ･ｦｵ＠ I .• 

Voces alo ddllem de decorrur e rrtterr bel1\, 
nu melDoria, a beJla e illsttltctin JieçODt de.au,. 
rral do nosso eManoá-, e,lampao.la 'paginas 119 
i- 121. . 

Voces non acrredita nu que ､ｩｾ＠ o excommuoga. 
do e _calumniadorr Craron. ! . 

Voces parra prro.acr ｱｵｾ＠ ｾ＠ uma verrdadtirra e 
ｾ＠ iof me calumnia, o que publlcou.O Cralon. Cum 
• ｲｲ･ｴｾｲｲ･ｯ｣ｩＬｩ＠ 110 .Maoali-, s a ｾｲ｜ｬｯｴ･Ｎ＠ de purrd. 
Ｇｭｯｲｾ＠ religiou, deven ｴｲ｡ｾ￩＠ ben e cohdirlo da vi,. 
las perroerrsa ､ｯｾ＠ ｨ･ｲｴｧ ｾｳ＠ e, quando instlg'ada\ 
pur tuas paes t m:'.es a qu e o mostrel1 ,00\1 erá 
peccado affirmar, que lae< liVffl de oraçon . nOIl 
･ｸｩｾｴ･＠ 8 agrrado ｃｯｬｉｾｧｩｯ＠ do CorRçO!\ da h'rr 1-

ｲｲ｡Ｎｾ ＩＬ＠ porr que mentlrr ao p;oe:i, Ctn d reza de .no g. 
a madre egreja, e uma acço n me.rritoro<\ qu " . 

tl &fdz a ｄ ｾ ｵ ｳ＠ e engrandc. ｾ･ ＺＱＨＧＩ＠ a mi on.nu t r. 
ra, de ee!;'arr a ｨｕｬｕ｡ｄｩ､ｩＩ､ｾ＠ I . 

O ｾ｡ｮｴｯ＠ cocfe. iouario du qual stás fugindo, ､ ｾ Ｎ＠

poi das ealumnia s assaeada: pelo .Craroo., a e. a 
tão uIII e pro"e ltosa ins tituição pur -nós e'talh·. 
Iccio.l a., onde .6mente prali ça mos 0.13 m •. (I) or ,. 
undo do bellos ･ ｯｳｩｮ｡ｭ｣ｮｬｯｾ＠ do deli'lo o Ｎｬ｜ｬ ｾ ｮＮ＠

n.i .. , noo deve continuarr a fjÇdIC Vd, io purr C,.U ,l 

dus menrirra, du -Craroo.! Stá In rrcado pa rrd. 
o dia 8 deste mez, a _rreper ｳｾｬｩ｡Ｎ＠ 'lue pre. 
t endemos aprrcsentarr em publico, em .dc,.,. 
grr"vo» ás calumoH' a tiraclas ao ＮＡｉｉｾｮｮ￡＠ •. (\ff • 
rtceodo is no"as .fid ､･ｶｯｴ｡ｾＮＬ＠ grrande quantl. 
dade de cal' ulas de fa rin ha de t rigo, em o ｾ｡ｮｊ［ｵ･＠
de Chfi 10 (O vinho). 

ASSIm eu orrdena a tudo voces, ｭｯ｡ｾ＠ e ￩ｩ｡ｾ Ｌ＠

ômes e ｭｵｩ･ｲ･ｾ＠ " creanço, de cInco annas parri\. 
mai s qu e Hnham t odos Olunducareru qS Cflp ul"3 
Ｑｾｬｉ｡ｳ＠ com totla a pcrfeiçQI) c ､Ｌｾ｣ｩｰＬ＠ na I'udarrt a 
ｲｲ ｾｬｩｧｩｯＬ｡＠ do ｦｬ･ｬｬｧｬｏｾｯ＠ Gymna,io, "ode ,6 .se un. 
ｰ ｲｾｧＭ｡＠ a frtrrinha da meluo rr qualtdud ! 

Tenho dito por ｢ ｯｪｾ Ｎ＠

Ao de. cerem a escada ria da Cilthedral as ,,<Iha 
devota dos _frade ", c C;trCil as Ileg-rll . ･ｬｨｾＬ＠ o e 
beiço c;aido , segurando em um" da .:n 'l(IS o .. ｾＬｴｬｮ Ｎ＠
ｮＺＱｾ＠ e n"outra UIP J,"rande ｲｯｾ｡ｮ ｯ＠ e;:tu r ｣ｯＮ［ｾＩ＠ de . 
pendurada uma intinidade de amultl mll:1K ro.o. ; 
vão ｣ｏｄｶｾｲｳ｡ｮ､ｯＺ＠ vejam que lu iu liçu fazelll ｵｾ＠

- máos joroilCS» ＺｬｬＧ｢ｲｾ＠ csle:f ｾ､ｮｴＢＢ＠ iruoes ｾｍｉＬ＼ｮＮ＠
geiros I . 

Conto ellcs se explicam ､｡ｲ｡ＰＱ･ｬＱｬｾ＠ 1109 ｾｲｭＢＬ＠ I 
Como explica. no confe, lonUIO o' quo! é det,) 

d es booeslo, acto i lU 111 ora I , ch ｾ｡ｵＮ［ｩ＼ｬ＠ ·mc,mo a prd ' 
tical·o para a gente mc)Lo( comprchllnua I 

. 1 Ultimo exemplo o do padre Luilo S, !ta, da t 

\', lIa Olympia, em S. Paulo. .' 

Outro ref! XO it:; t, nl' 11'0, h('1 1 ,·i. in i, ［Ｉｴ＼ｾ＠
presenciado por Exm'k. ｦＧｾｉｬｈｯｲｩｴｃｬｾ＠

V ＬＭ￪ｂＮｳｾ＠ d ｾ･ｭ＠ acrr'editarr em ｭｾｯｩ Ｇ ｾ｡ｬ｡ｮ｡ｳ＠
lIue SilO a IDsplrnçon que me tTrau mihe'u KOSSO 
adorrado e iotelligente Santo Burro I 

.No ｣ｯｮｾ･ｳｳｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ da c;(.p 11;\ da" DrHC ', ""b D", 
mlngo ul.tlmo , 2D, uma matrona, d voto .;teceTrimit 
dos .'cbelroso fradinbos., aecomllletlida de dore' 
ali a08 ｰｴｬ ｾ＠ do ｳ｡ｾｴｯ＠ ｣ｯ ｮｉ ｾ＠ so r, ､･ｩｸｾ＠ po. il S onlbo: 
pefto do cnnfesslOnario. as prova , ､ｾ＠ ｮ｡ｹｾｲ＠ S:amlcJo 
utlla Tal a fei joarl.a, obrig-ando as ･ｸＬ ｭ Ｎ ｡ｾＬ＠ f'rQJlOritas 
a ta,parem o "aroz e d e ·v iarem· e cla ｡ ｴ ＮＹ ｬｾｩｲＮ ｯ Ｎ＠

, atoralmente fo rom os ef[eito, do M r\N A' "O 
quai t Jl" a dd icionou os ｩｮ ｧｬ ￭､ ｩ ･ｯｬＨＢｾＬ＠ F.n ll a, e ｾ｡ ｬＮ＠

, .. to ' •• PR ]ECç..\O 
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