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. Continuamo,,; a ｰｵｨｬｩｲ｡ｾＧＧＭｉｯ＠ (1.1 imporlnnll' jll'ça 
)nndlf';t promllYlda pelo procurador dil 1{1'llllhl;('il 
Ur. \{odrig') OctaylO, no II1qll!'nto at.f'rto 1)("<1 
1,( ,1" ld tio ､ｬｾｴｲｩ｣ｬｯ＠ h'h'r,l\ hr' () I. ti tt'r 
ｬＩｏｬｬ｜ｬｬＱｧｯｾ＠ Ill'\elldoro l'I'rpira, ｰｲＨＧｾｯ＠ em flagwn
t " l'In companhia d,' ouLro que ,{' I'vadio, ti' 
),1110 tio logar em qUf' se achavam no edilicio do 
Jury, na ... ,tla das ＢＬ｣ｾｓￔｦＧＧ［＠ e na ｾ｡｜ｯｬ＠ secret. l, duas 
1111.1 ' ,'Ih d(' ｃｩＱｲｩｾｴｯ＠ Crllniicado. 

Com a leiLura ch' lão import,llIlc trahalho, ba
ｾＨＧＮｉｉ｜ｯ＠ ｮｈｾ＠ nos ... as 1<'10;, vc'r;'1 o Sr. ｾｬｴＭ､･ｩｲｯｳ＠ que 
,'olocar a imagpm do Chrysto na sala das ses· 
:-oi f'., elo tnbunal cio IlO S"O jury n;1O se consrguc 
COIll a me ... ma lacilidade com que sc manipula 
pllula ... , Ill'm tampou co um juiz ｾｴＧｮｾＢｴｯＬ＠ ｣ｲｩｴＬＧｲｩｯｾｯ＠
I' Illtf' lIigt'lltf ' ｾｴＧｲ＠ capaz dI' pt'rmitllr em ｾｦＧｭ･ﾭ
Ihant(' ahulO Jlor ser e:te contrano a ｮｯｾｳｾＬ＠ Cons
li tu iç ;10, 

ＱｻｬＧｰｃｌｩｬＱＱｯｾ＠ um lllpiC'O d.ls cnn ifleraçt,cs do dr. 
Hodri"o üct.t\'IO quc diss : O syslf'ma de !'('IM
) ＬＱｾＧ［ ｉｏｨ＠ l'Ol11p\t'til da t'grcja (' do . Estado, que a 
<. 'on,;titui,flo adoptoll, n'I",lh' a afhrmatl\"a. 

U ｓ｜ＧｾｴｦＧｭ［Ｑ＠ da ·collcordata·, o que ｦﾷｾｴＮ､ＩＨＧｉＨＧ｣ｃ＠
Ulllil ('grt'I,1 ,lo Estado,. I1r,o ('on_ ｩｾｌｬ｡＠ ('111 ｬＩｉＧｲｾ･ﾭ
).:1111;;)0 elas outras ('gn'Jil" •. Sf'nao em conn'der 
1,1\'ort''' o' \'f'galia" oi ｰｲｴｶ､ＨＬｾｬＮｬ､ｯｳＮ＠ . . 

E a p('rtnalll'nrla de um .. ｾ＠ mholo ｮＧｨｧｬｏｾｯＬ＠ I:e 
4 u,llql1f'r culLO. l'm um local onde tod"" os. ＨＬｉＨｾＮｴＭ
1\.-10" ... ;to chamado'" ,\ l':t'rn'r um d!'\ (r ll\ IlO, 
tio <[1I,tI n!lo SI' podt'lll e. ,mlr por ll\otlVO dt'. n'
ltgl:\O. é uma d.ls ('ar .. ｯＧｴ･ｲｬｾｬｉｃＬｉＢ＠ (Ia ＱＧｾｉ＠ ... ten('la cle 
ull\a feligl:lo clf' E,tado, ,-

ｂｩｵｬｬｾｴＨＧｨｬｩ＠ !'llIl1lWfando li'; ｉｬｬ｡ｬｬｬｦｴｯｾｴ｡ｾＢｦＧＢ＠ da 
eXlsh'lIl'la 11:1 ｲ･ｬｉｾｉ［ｬｯｴｬＩ＠ )·:"tado. Clt.t I'm ,..,' Ingilr 
l·consefv'lç-IO tlt' :->\'Il\ho\os' nos ＨＬＬＬｴ｡ｨｬＧｬｴＧｮｭｴＧｾｬﾭ
ｾｯＮ＠ ｰｾ｢ｬｩｬＺｏｾ＠ c ｳｵ｡ｾ＠ f!t-pl'lHlellcias. t()rOlt l'uulIc 
vl'nêr,11. L, 4', (,Ip. 4, n, :!), -

1 ｯｾｯ＠ olfende o pnn 1\110;; da "t'paw(,'.I0 a per' 
ｭ｡ｾ･ｮｃｉｉ＠ dc um symptonlcl. de ｾｮｾＮ｟＠ r trarlt'.rt"'tII'O 
do prinCipio contrano a COI1 cC' ,11; ao do ｾｾ＠ mholo 
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relIgioso em IIIll local, como a sala do jUf\', em 
um paiz cuja ( on<;tituição prescrevI' a mlli; am
piei liberdade de co nsc lcn('ia, 
ｾ･＠ a ｃＨＩｮｾｴｬｴｵｩｬＬＧｩＧｬｯ＠ estahdrcc CJu{' por motIvo 

de cn'nt;d ｲ･ｬｩｾ｜ｏｳ｡＠ nenhum cidnd<t') IHH!e c eXI
Illlr cio onu dI' !'{'r JUfarlo (;u t. i'.!., • '.!.!1 da ("ns
t,tui.;:'o); se a imagem d,' ｃｨｮｾｴｯ＠ cruClhcau" é 
um s milolu (\e uma r Iigí.io, ab olut,uno 11l' Ilrll) 
ＨｾｬＧｯｮｾｬＡｴｵｾＧｩｏｬｬ｡ｬ＠ a df'll'rminaC'f,o de UIlI I oller 'lu!' 
ｯｨｮｾ｡＠ os Jurado" de tOl!O'" os credo" a f'umpnr 
um fll'ver de ql\f! se ni'lo pn!lem f'. Imlr, por mo' 
ti\'o re lIglU"'o. p!'rante um sym l o!o ｲ､ｩＬｾｬｯ＠ o. 

O dt.;;ilppan cinwnto do , ymbolo ､ｻＧｾｳ＠ logar (: 
a COllSl''lUl'rH.: ia da sanc,;ão do" ｾ｢ＺＡＱ＠ e 2) do 
arl. n. 

O m" c n'ltituciol1,tI rb c"mplpt -p!l,I-
ra t;úo n;1O perlllitte nenhum PTl\'lif'glO dt' 4ual
quer naturl'sa <l ccrta religliio ou seita, e a pt'r
Illallencia do symboJo fúril do templo, em lo"ar 
publico, ron , tituc um pre \'I1f'gio. <> 

Os puulicistas que mais comp tenlf'mcntc lt'm 
estud Ido a que,;tüo olkrecem ml1lto uon" dr"u-..... 
mcnlo' mesmo para provar que - nenhum- i", 
to, fma dos lemplos ou dos Jogares r,',f'n'ad, h 

ao cu lto, se d!'ve pl'rmittir, porque esse ... i,lcto .... 
mc mo quando o culto seja o da grande Illal -
ria dn ｰｯｰｵｬ｡ｾＧ￣ｯＬ＠ ollendem e opprimem a COll -
CICllcia da Illlfloria, (' t'm materia de con cienl'l<t 
n,io pout' prf'vall'cer o direitO da m<liona. qUC (, 

a lorça do nUlllf'ro. porque <I" que"tües de ('ou",
clf'llcia <\O qU('st,jps e ｾｬＧｬｬ｣ｪ｡ｬｮｈＧｬｉｴ･＠ indl\ idu.w". 

Da revolu,i'to franc("liI, dI' onde uimanillll lo
das as grandr:. Iíl)('rdadl's indi\'idu;oes f' l'ollecli
vas, climana i:.:ualllH'ntf' a liberdade ele con"l'Íen
(,Iil, e qu,IIHlo ella fOI ri conhecida !flfilll1 pre-.
ánpla-' ｴｯ､｡ｾ＠ as ,';\terionclades dI): culto. Illclu
slve o tO!(ut' de ,ino, como ol!el1"i\'os d .. liuerd.l
clt' dc COl1sf'Í"ncla. 

Ilarriat S,tint- l'ri.·, no Jiwo ,'m qUI' ｬＧｾｴｬｬｦＱ｡＠ o 
rsp\rito das ( ·un:.liLul,cil's Irann' ,h tlr B f' ＵｾＮ＠

jnslanlf'ntf' con"'ld"rac\o como 01.1'01 o ·1 a,.., ica cI .' 
DirriLo ｃＨＩｮＺｴＱｴｵｦＧｉｏＧｬＬｴＱｾ､Ｂｬ＠ ao plldpl' puhltco o dl
f!'ltO de lImitar, ,lO rf'glml'111 da f·tllllp ll'ta ItIH'r
dacle ti cult"". Iluilesqllf'r maniiel'LI!:t ｬＧｾ＠ t' tf'
rion's - a ｻＬＺｉｾｉＡＧｮＨＧｩ｡＠ de "ymhol\l'; fúr,\ do, lf'm
pios, as ｰｲｯ｣ｩｳｳｾＨＧｳ＠ e. «'rnas. "que ＨＧｬｬｬｩｊ｡ｲＬｉｾ Ｇｬｬ ｬｬｬ＠ ., 

t'irclII,I,ún geral t' 11ll1)(jetll iI tudos UI)) n''''I'I'lto 
ｬＧｯｮｾＨＧｮｬｬｬｬｯ＠ ｾＬＨｪｮ｜ｦＧｬｉｴｦＧ＠ pvr ＬｴＱｾｵｬｬＢＮ＠

Ü CtllltraflO .. ena um con,.trangInH'nt{l .\0' f'.
tranho" :'0 ('ulto. a qucm l'f n ra dlfl'llo ｾ＠ C,11I 1-
na nnpn' ... ｾＬｩｯ＠ ｣ｬ･ＢｩｉＮｾｲＧｬ＠ 1.t\'l'1. (Tl1ofte <lu 1>;01l. 
CcnsL. Franc. n.5U7). 
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I I rOL" Ilotnvrl l11ollog-ral ｨ ｩｾｴ｡＠ do a",u mpto, 
t!'1 ｉｾ＠ "ah'I\t;lr ｴ＾ｾ＠ incoll\ f'llIt'ntes da s m;tni
r.-"I IÇ-'" '·"Um.l" <lu!"' "iu-um o\)"I<lculo a 11-
YJ"(' (,Irnll. in ､Ｎｬｾ＠ nd,lClcs pnpulosas e causam á 
I'{'! ! ,i .. c' nstr'I'lgiOll'nto,", e OIbara(os com,l
,In 'lll'll<I,) vrr que IlÜO I' Jlklo que- os 
1.1 J l .. tH'"' s'·j.lm I'l'rturhadus t'l11 ｾＮＧｵＬ＠ negoclOs 
1'1' .\' l't .. lOnl,c dI' Ulll culltl (· .... tranho pnr con
,Id r. . 1.\ um ct'rlo ti UIll cro. pOIS a \'ia publica 
,. de I)'., . e"cre\ e qUt· -as ct'rimonias ex
t rn .. , (, I c:llhol'cl mo Ｌ Ｎｾｵ＠ UI11.1 e'pecie de In
l,ml', u. um IlbUltO .\tI" dl'''ltlenll'':; della, po
dpm re '"H,Ir '1uen·II.I'. n.\<I"; Cf( a a ol'portuni
cid I,' til' Iyi\'ar odiU' r 'II"IO'/) Illal e .... ｴｬｬｬ｣ｴｯｾＬ＠

l m I 'UllCI.1 ,a 11.1 lI. \ l' (TII"r tudo o que pôde 
Ilf'r I ri Ir a p.IZ pulllra. 

. I • le.lIlte enco ti () 110 aucthori"ad/) es
u'/lt r I ｳｴＧＬｾｵｩｮｴ＠ ... fi'''' tem toda a upportuni
d.ll t .. lIl' n'\'pr nu mOlll'n o: • E' desagrada\'el 
l,.;u.1 I.' I!e '1ue Ih tr,m'-{ unt 's, que podem niio 
ｾｴｲ＠ .11 ollcu,. " j'lm 111m 'ado" pela ｊｬｲ･ｾ＠ ;io de 
um.I m,lttd;lo f.tn Ile" a Ilrar o ch<lpeo ou me,
mo ,p ,IJod1Jar ante o ubjecto dc adoraçüo dc 

I'U cu'lo. que n:.o ,. o ｾ･ｵＬ＠
Ade.·nte illOd" leio, no ｭ･ｾｭｯ＠ auctor: "Diz- e 

que a .llIcthorllladl' cinl n,io obriga a niguem a 
d:lr ur) 'i!!;nal de fI"pelto ao'> objeclos do culto 
ＨＧｾｉｨｯｨ｣ｯＬ＠ e que o" (h 'Idente' que ｾ･＠ "cl1am per
to d.1 )Ia '"agem d(' um:1 prucls,;ao tem o dlre!to 
de n:.u tirar o chapé()', 

Hl'almente (. ｩｾｬｵ＠ um direito illusorio, 
• \quellc quI.' delll' U'.I", Ｈｾ＠ t' ('xpona certamen

te " uma ｴｴＺｬｬＱｰＨＧｾｴ［ｯ､ ･＠ a uma luctlt em que de· 
I oi, dc Itr recebido ｾｉｾｵｭ｡ｳ＠ ･ｾ｣ｾｲｬｕ･ＢＬ＠ ｾｴＧｲｩ｡＠
tle'J"nadt) t:omo o verdadeiro culpado e accusa
!lu de PI;o\,oCilr e pprtuabar o li\fe exercI CIO do 
culto. 

A proCI süe ão. poi., indirectam('nte, uma 
('"U',I ｾ･＠ oppre" ［ｾｯＮ＠ e, portant/), con tituem uma 
nolaçao d" hberd"de rehgio" .. , 

(Juc tem a ma i" completa ra,,;io o illustre au· 
tllOr ｾｭ＠ ,u<' ob,er\·<I(õe". prov:lln·no exe sos al
t:lmente ｾ･ｮｳｕｲ｡｜ＧＨＬｬｩ＠ e igualm('nte condemnaveis 
( e qt;e fOI theatro esta capital ( - o de. pedaçamen
LO da" Ima;;ens de Chri"to, no jury, o apred('ja
ｾ･ｮｴｯ＠ do templos protestante e a imposição 
\'lOlenta e aggre:, i\'a de tirar o chapéo aos não 
ciltho:fCO que ,niiO ｾ･＠ conrormaram com a "h)'
P0C'fI, la collecllva'_ d(' que rala Bernot t, 

PflX, durante a passagcm da ulllma proeis5ão 
cathohca, 

,E tud_o i . o exclu ivamcnte porque o poder pu
bhco nao tiroU ao preceito con"ttituclOnal da 
completa liberdade de consclencia, todas as suas 
ｉｬＧｧｬｴｬｦｾ｡＠ con eflueneia . 

ASSIf,!!, .conclulOdo, a permaneneia de um sym
holo religlos,o em um logar publico, onde ão cha
mado, os Cidadãos de um paiz, em religião do 
ｅｾＮｬ｡､ｯＬ＠ a cUn:'pri,r um dever civico, ollende os pre
ceito conslltuclOnaes da ltberdade de consci
eneia, 

Portanto, a determinação do Poder Executivo 
ｆｾ､･ｲ｡ｬＬ＠ mandando permanecer esses symbolos 
nao é conrorme á Con tituição e ás leis. ' 

.' ﾷｾ ｴｮｾ＠ term" . n'io ,,(' arhando 05 indiciados 
sob a • fie<; \O do arl. 111 ｬ Ｌ ｦｬｬｮｾｬｲ｡＠ parte do Co-

digo P en"l , nem d(' outro Ｙｾｬ＼ｬｬｱｵ･ｲＬ＠ cujo conhe
cime nto pe rtença ao ]lIIS0 "I'der<ll , dplxo de de
nunciai-os. e o(' \' oh'o o - a utos a authonclacle , dc 
onde \ iN am, para q ue proceda como entende r 
con\·c nlente . 

Rio de Janeiro, 4 de . \ hnl de 1<)12. (.\ . slgn:lc!o) 
O Procurildor d, HepubllC'a, Hodrigo OctavlO de 
Langgallrd ｾｬｲｮ｣ｺ･ｳ Ｌ＠ . . 

Deanl!' pOIS. cio quI' Itca exposto. havera algum 
Juiz nesta lerra tão ignor,mtt'. t!,!o Int'ntf'nrapto, 
t;io boçal que seja capaz dI' conceder licença para 
quI' "e cololJu:' na sala, das sessti:s do tnbuna l 
do Jury a IIlwgl'm do hn"to cruCIficado? 

Impossi\'el! 
Entrclanto. no dia I'm qu(' hOIl\'er um Juiz em 

tat'5 ｣ｯｮ､ｬｾＧｴｩ･ｾ＠ que tal conslnta,lIús requ('f('remo.o; 
que tambpmsejam ＨＧｯｬｴｬ｣｡､｡ｾ＠ "" mesma s"1a clilo.; 
sesslies cio tribunal do Jury, ° rl'trato de !-t'rrer, 
de Luthero. ['omlal, de ｾｬ｡ｨＨＩｮｬｬＧｴ Ｌ＠ de Daf\\'In e 
outros tantos, IIltllS qu,; SI' sacrificaram por cau
sas no\)rt's e que como Clmsto foram martyres 
de suas idéas, 

3 L\DHÕE 
Pe..,..,oa que no..; merece todo o conceito 

pela ｾｵｵ＠ ..,eriedade e cnteno, \ 'CIO ao 
110..,..,0 ･ｾ｣ｮｰｴｯｮｯ＠ cuntm-no!-o que presen
ciou na \ '11 LI •• brim", 3 ｬ｡ｊｲ￼ Ｇｾ＠ de bati· 
na vendendo lulhete::. p,tr(.l o ･｣ｨｲｩｾｭ｡ＢＬ＠
fazendo ､･ｾＮＮＬ･＠ modo um bom negocio, 
pOJ'i em menos de 3 dia, ｾＬｬｱｵ･｡ｲ｡ｭ＠ 0-

pobres Jncautos na unportanclu de mal:; 
de 500 OOO! 

()., ｣ｨｴｯｾ＠ bilhetes foram vendido:; LI 

2,000 ｲｾＢ＠ tendo de antemüo os ｧ｡ｴｵｮｯｾ＠ de 
batll1a preparado o pobre povo, ahm dc' 
que e ｨ｡｢ｩｬｩｴ｡ｾＬＮＬ･＠ para ficar nas egra(;aS)) 
de ｄ ･ｵｾｬ＠

Que bella religião essn elos dt'::-bnado ' 
ele Loyola, que os sacramentos '[io ven· 
clidos como se fo se uma mercadoria ava· 
riada? 

Pobre povo, como te as altam a bolsa 
canalhamt'nte ! 

E. para tamanha indecencia, não . e le
vanta um ó ｰｲｯｴｴ･ｾｴｯ＠ por parte "des.;,e' 
｣｡ｾｨｯｨ｣ｯ＠ » que se ｾｉ＠ em ｾ･ｲｩｯｳ＠ e que alar· 
delam er a ua religião a dc ｨ ｮｾ ｴ ｯ＠ 'I 

Quanta infamia se pratica por ahi afóra a 
omora de uma religião que de Chrb to 

só tem o nome? 
Bonita ,e anta religião, tu é o balsamo 

que suavIza a bols3 dos ladrões e o" lan· 
ná que alimenta a alma devota 1 

Frei joanning 
-§-
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ｓｾｍｐｒｅ＠ ELLES I 
.Em França, por 422 votos contra 122 

fOI votada uma lei pondo as escolas lei: 
ｨｾ［ＮＬ＠ a ｣ｯ｢･ｾｯ＠ dos manejos, intrigas e trai
çoe' dos bispos e dos ｰ｡､ｲ･ｾ＠ que de tudo 
se .)servem p.ara nodoar o ensino leigo. 

I ara o bispos e padres que contmua
rem a ｯｬ｡ｰｾｲ＠ o ensino leigo haverâ pro
es 'o e cadela. 
ｅｾ＠ ｆｲｾｮ｡＠ procede-se assim; cà no 

ｾｲ｡ｳｬｬ＠ delxa-se .a fradalhada suja e atre
vida fazer? 9ue quer contra a lei do ca
samento CIVil, contra o ensino leigo e con
tl:a tudo .9ue é da Republica, e ainda em 
CI.ma beiJa-se as mãos dos padres e dos 
bispos I 

Isto nem parece um paiz civilisado e 
que se diz tão adiantado; parece uma taba 
de; ｢Ｎｵｧｲ･ｾ＠ dos ｾ･ｭｰｯｳ＠ antigos onde os 
ml ' Ionanos faZiam mão baixa nas mulhe
ｲ･ｾＬ＠ obrigav.am os ho,?ens a trabalhar para 
t>lIes metttam o chicote nas mulheres 
que tinham vergonha e nos homens que 
não queriam trabalhar para sustentar ma
landro I 

Viva a França que comprehende o pe
rigo do corvos de saias negras e que como 
o Hra il não morre com medo das care
ta. da padralhada e da fradalhada I 

Viva I 
Cá no Brasil é como se ve-descom

poem a todo e a tudo, ameaçam, berram 
contra o ca amento civil e não amanct b.lO
do homens casados civilmente,obrig m o 
povo da roça a lhes seavir de escravos, 
fazem balcão das igrejas, defloram moças, 
deshonram familia, e tudo està muito 
boml 

Que vergonheira ! 
x. X. X. 

. _-
E' BOAI 

Conforme telegrammas dos jornaes, os 
bispos e demais apanigados do confessi
onurio estão fazendo ｧｵ･ｲｲｾ＠ contra ｵｭｾ＠
nova dansa brasileira, por Immoral, (dI
zem ｯｾ＠ maiores Í1)"lmoralões e deva 50S 

do mundo). . 
A dansa é immoral, mas nao é Immo-

Tal o que se faz nos confessionar ｯｾＬ＠ nas 
sachristias, nos conventos e no eu? das 
famílias que ainda ｡｣ｲ･､ｩｾｭ＠ na ｳ｡ ｮ ｴｴ､｡､ｾ＠
desses abutres que ｳｾ＠ vivem para o dI
nheiro e para a luxuna I 

• 

NadaI isso ｾ＠ moralidade e virtude, por
que sabencfD todos o que elles sao, em 
vez de co el-os para bem longe, ainda 
os recebem no lar, no meio da familia. 

Ha muita gente que não soffre do es
tomago. 

l.A. 
\. _fI,", 

Quem quizer instruir-se em devassidão 
é comprar no Collegio do Sagrado Cora
ção das Freiras, o livrinho 

-:0:- M A N N A' -:0:
e abril-o ás paginas 11 9 a 121. 

Aproveitem de comprai-o, em quanto 
não reeditam as edições com o supprimen
to dos «deleitaveis- ensinamentos, da mais 
.pura moral ｲ･ｬｩｧｩｯｳ｡ｾＮ＠

MORAL 
Como possa haver alguem que ignore 

a "moral- contida no ｾｍ｡ｮｮ￠ＢＬ＠ cujo livro 
vemos aos Domingos algumas creança 
e mocinhas sahirem da igreja conduzindo-o 
ostensivamente tal livro, na mão, como 
querendo de fazer as accusações que te
mos feito das imrnoralidades n'elle conti
das, abaixo transcrevemos as textuaes pa
lavras kindecentes- que contem no final 
da pagina 120: 

"Fiz acções deshonestas, só ou com ou
tras pessoas «tantas vezes.; (diga si era 
com parentes, ou pessoas do mesmo ou 
de outro sexo). 

"Si não sabes exprimir-te bem neste 
ponto, dize-o ao confessor, que elle te au
xiliará" . 

-§-
o vigario examina em catecismo um 

pobre rustico, que quer confessar-se . 
-Quem é Deus? 
- Éu mesmo, sr. vigario. 
- Voce está louco, homem I 
E' minha mulher que o diz. 
Quando vai deitar-se, todas as noite 

diz: «Com Deus me deito, com Deus me 
levanto .. - E é só comigo que ela dorme-, 
sr. vigario ... 

Ext. da "Lanterna" de S. ｐ｡ｵｾｯＬ＠ de 
17-1-914. 

Nota cã da casa: 
Oqtro tanto não poderá responder quem 

fOr so..:io em qualquer industria, como ci-
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nema ou automovel, com algum «frade 
alJem[ul ; pois es -e - rá o Deus que a mu
lher . uhstituirà p lo marido. 

E muito- que consentem que suas mu
lheres instruam-,e no ｾ｣ｯｮｦ･ｳｳｩｯｮ｡ｲｩｯＢ＠

pela "mora''" que o frade Ambro ioJohan
nig" p.:;tampou na. pagina t 19 a 121 do 
cmcitante" e libidinoso «Manná» , não po
derão lambem er con iderados como 
Deu? 

BIBLIA \ ERMELHA 
Lê-se na Vida do enhor:de Turenne 

que, tendo- e pegado o Coa0 a uma Cél a, 
a pre. ença do antis imo acramento de
te\'e -ubitamente o incendio. 

De ê.\côrdo. Mas tambem e le na hi to
ria que, tendo um frade envenenado uma 
hostia consagrada, um imperador da Ale
manha morreu dela, apena a enguliu. 

Diderot 
Ext. da «Lanterna" de . Paulo de 

17-1-914. 

-, ota-E o frade, frei ra e carólas 
ficam todo furio o quando chamamo 
de cap ula de farinha de trigo, essa dro
ga envenenada que elle chamam cO tia 
｣ｯｮｳ｡ｧｲ､､｡ｾ＠ e que Ó. erve para arrancar 
a vida a rei , papa e até ao seus mais 
intimos como a hi toria nos denuncia. 

ｾ＠
ACTLJALIDADES ... 

(CHRONICA AFEIJOADA) 
A epoca actual é a do aucalbamento . 
O cinismo impua, de braços dados com á men

tira. 
A bypocrisia ritldo as gargalbadas mostrando 

ao publico loS seus cancaros apodrecidos, r<,la 
ptlas sargetas com o fanatismo e o carolismo. 

Falsarios formam-se aos motltes, como os mos
quitos formam-se gerados das podridões dos la
lIIaçaes. 

E tiO emtatlto, ｾ＠ tudo muito serio, ba muita 
seriedade muita caridade, muita religião. 

Mas, o que bá a farb. é a metltira. 
Muito riso descarado tremendo labios onde o 

c1Di,mo marcou c<,m um rir satanico. 
Muita itltriga, e itlfamias assolatldo como a 

pe te. 
E no fundo , bOI muita botldade no mundo. 
O diabo. o mundo e a carne, e acima de tudo o 

dinbeiro. Eis o rei, a comprar os rei •• 
Tudo é falsidade. 
O dinbeiro o dinbeiro I 
Tudo pelo dinbeiro. 
Ningueon mai· Quer trabalhar pela pltria sem 

qU l: C!t d. Oih Inl! l'..1g'U· IOJ.ltU OUto. 

O. politicos intrigam·se, piatam o ｾＮ｡･｣ｯ＠ pelo 
diaheiro e at' os defantos perdem o relao do ｃｾＱｬ＠
pelo facto de alio receberem tncommeadaçlo .11-
to o. parentes pobres tllIo terem ｾｩ｡｢･ｩｲｯ＠ para 
pagar ao padre, como agora ba dIas deu·se ao 
Sacco dos Limões. 

E tudo vae assim . 
La pelo Rio um advogad? ｡ｧ｡ｲｾ｡＠ um Monse

nhor e como dizem os capoeIras, finca· lhe os de
dos na cara! 

E tiO meio da rua I E tudo vae assim. 
No fim muita cousa boa. 
Muita religião, muita caridade, e muito traba-

lbo peb propagação da fé. . 
E os factos contitluam a desenrolarem·se aSSIm, 

como as cotltas de um rosario escapam vagaro
sas pela mão de uma beata velba e sonolenta. 

E assim vae tudo ... 
Ilba dos casos raros, 23-1-914. 

- §
A CO FI AO 

(COtl titl uação) 

Zepberino 

Para evilllr as tentações disse São Paulo, que 
todo o bomem ueve ter sua mulber e que toda 
mulber deve ter seu marido. 

Agora. pergunto eu: .Então os falsos ministros 
de Christo Oll os c1eric&nalbas, porque motiYl' 
não obedecem as palavras do Santo Apostolo» ? 

As palavras de São Paulo, tlão fazem, cem fa
rão effeito, emquanto existir o .Negro Cléro». 

Assim como tlão existe remedio, que cure a um 
bomem, que soffre do ｣ｯｲ｡ｾ￣ｯＬ＠ assim tambem, 
tlão existe um remedio, que cure a podridão, que 
reina no nojento c14ro. 

Si São Paulo, dissesse: -Todo o padre ou frade 
deve ser immoral, o mais que puder, devem ar· 
ratlC3( das CAsas de seus paes, os seus idolatra· 
dos filbitlbos, para levarem jUtl tos, ao nojento 
cotlfessiotlario, abi sim baviam de fazer effeito no 
clero, as palavras do Apostolo. 

Emquanto existir padres no mundo, nunca os 
medicos, poderão descobrir um remedio, que po -
sa matar, esta praga maldicta, que dia a dia, .. ai
se alastrando cada vez mais pelo Utliverso. 

Haverá no mundo, coisa mais nojetlta, mais 
vil, mais asquero>a e mais baixa. do que seja o 
tal sacramento dos padres, a Confissão? 

Não I 
Bemdicto seja o nome do grande Marquez de 

Pombal, pelos grandes beneficios feitos aas bra
sileir<,s e portuguezes, expulsa.do do Brazil e Por
hgal, esta raia damninba e misera.el, iII dos 
padres. 

ERRATA 
-§ 

No artigo-Sempre elles- no período 
Cá no Brasil etc. linha 3 te. em vez de
não-leia-se vão, e na 5 ce. linha em vez 
de-seavir--Ieia-se servir. 

-s-
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