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MOUROS NA OSTA 
Actualmente, mais do que nunca, e tor

na nece::; ario que o Brazil ｣ｬｾ＠ o brado de 
alerta acordando os eu, ' filhos do ｾｯｭｮｯ＠
indi[crente em que vivem e colocando-os 
a po. los como leaes scntin ella du sua in
tegridade e da sua honra, fazendo recuar 
a ponta de bayonctas, a couce d'arma. e a 
bala, o inimigo ou::;ado que o quer ･ｾ｣ｲ｡ｶｩﾭ
saL 

Esse inimigo, opeior de ｴｯ､ｯ ｾ Ｌ＠ é o clero 
romano, que, rm ｣ｯｮｾｴ｡ｮｴ･ｳ＠ bótes procura 

ubjugar o 8r:l7il, de. ｡ｾｲｾ､ｩｴ｡ｮ＿ｯＭｯＬ＠ em
brutecendo o eu povo, ndlculan ando as 
sua leis, quer em reuniões, quer do pulpi
to quer pela a impren a e em todo os lu
ｯ Ｇ ｾｲ･＠ em que haja opportunidade. 
b Esse clero, como I.J m diz "Pelletan.: 
acha que não é bastante Ｂ･ｸｴｩｮｧｾｩｲ＠ a in
tellicrencia e plantar o obscurantismo no 
ｰｯｶｾＬ＠ é ainda mi ·ter ｳｵｰｲｩｾｩＮ ｲ＠ a vontade, 
para que o me 'mo povo attlnla ao estado 

de simple ｭ｡｣ｨｩｮｾＢＮ＠ . 
Para que não ela mos reduzldó a es. e 

estado,torna- e nece . ario que o p vo Bra
sileiro combata ･ｾｳ･＠ clero, ｬ･ｶ｡ＮｮＨｾｾＭｯ＠ por 
deante e com elle algun Brasllell'n ' de
generado que jà ･ｳ｣ｲｾｬｶＮｩｳｾ､ＨＩｳ＠ pel I ｭ ･ｾ ﾭ
mo clero e tornaram mW11gos da opna 

patria. 
O nosso grito de alerta. é di 

filhos desta grande Patna que d 
com todas as véras li'<llma, a 
cujos peitos palpitam corações ...... ,,_ 
timentos dignos e de amor a 

nulidade. 

• 

E' preciso que os Bra-.ileirose con
vençam que o clero romano tem um 
unico fim, que e: encaminhar o Brazll 
pela estrada que vae ter ao Vaticano en
tregando-o a· mão do Papa, da ｭ･ｾｭ｡＠
maneira que lhe entregaram a cabeça de 
ColiO'ny. 

= 

1.11 " AMPAL 
o "casto e vlrtuo O. Evaristo, na missa ·cam

pai" de 24 de ｾｊ｡ｩｯＬ＠ mls,;a que 6 foi -"dral. 
por ser dita no adro da egrf'ja. soltou a v('rl;or
r('a elevando o feitos ｧ ｬ ｯｲｩｯｾｯ＠ do nos-.o E .er
cito nos campos do Paragllay. sem e lemurar 
que só podiam acreditar na sua pala 'Tas al
guns tolo e idiotas que la foram ou\·i!-o. 

'ós que conhecemos de sobra o Evari ... to a -
sim como os seu irmão de ordem. rtmo nos 
do que ellf' dis e, do me mo modo porquf' {·lle. 
quando reullldo com os me 'mo eus irn 'os, 
hão de rir julgando que todos que o Oll\'lram 
acredit1lram na sinceridade da suas palavras. 

Patlres e frad/' e trangeiros dizerem bem do 
Brazil é cou a impossivel, elle' que de ｮｾ＠ "6 
querem o dinheiro e o no o embrulf'clIllt'nto I 

Elles que do pulpito nos atassalham a \·;t!C'r. 
quc consideram as nossa leis um trapo sujo, 
que chegam a diserem que o .Brazil t' lima na· 
ção quebrada que não po sue dinheiro nem me,.,
mo para comprar sabão para lavar as Immun
diriaS- I 

Ora eu Evari to và pregar n'outra freguesia. 
Nó que somo bon. ｂｲ｡ｾｩｬ･ｩｲｯ＠ não lhe agra

decemos os elogios. ao contrario. ficamo!. at(· 
zangado e com vontade de lhe pa;,;,armos 
uma f( r ,nidavel xingação. 

ão nos illudimo , nem tampouco no<; deixa
mo' levar pela uas palavras hypocrtta" !lo 
mesmo modo porque se deiXOU If'var o povo de 
S. ｊｯｳｾ＠ pelo celeberrimo frei Domin!-:o .... qUl'. em 
ua de. pedida teve fe las e ､ｩｳ｣ｵｲｳｯｾＮ＠ ｾＨＩｲｮｳｯＢ＠

e lagrimas, IIlclu I\'e esta tirada do H 'lIa Cru/.. 
que chssf': Frei Domingos I • V 6s ｦｯｾｴＨＧ＠ o Anjo pU' 
dlco enViado por Deus para salvação da;, almas 
de ' ta terra' I 

• Alguem o que e achava presente e fllIl' t(:ve 
relações amorosas com o Domingos. murmurou 
baixll1ho ao ouvidos da velha Catharin,,: -COI
taclinho I 

"Eu que o diga" I 
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.................................................................................................................. 
deus,· qUétndo OI . Ｑｾｬｳ＠ 00 JlalZ, ｾＨｉ＠ ＨＬａｬｾＮ＠ • 
forma dt' umúo ｃｏｉＱｾ｡ｧｦｩｬｬｬｬ＠ o cllDho doi le,whdu4l" 
gilraolindo o direito dos ｾｬｉｲｃｉＢＢＬ＠ orP •• 

Nada, para es. a corja de otainll não ha con· 
tempb<;iio I)osivel; eUa laz o pilpel do vilmpiro 
-morde e sOI>ra, 

Com re1aç,io lIO Brazil é o que estamos pre· 
f'l1Clanuo: ｾｬｲ､･ｭＭｮ＠ 'o e sopram-lhe a lerirla, 
Ah! ｾｬｬＧ･ｲ｡ｶ･ｩｳ＠ I Ah! tartulos I Ah I ana-

lhas! , 

A ｾｦ＠

Loyota 

-§-
ÇO. ARI E O jES ｉｔｉｓｾｬｏ＠

III 
Todas as religiões existentes, lun· 

dam- e obre o estado do" co
nhecimentos do homem, obre 
a sua concepção da atureza e 
do l1Iver 0,-

Perante a sciencia moderna, levanta-se o con
Ilicto entre a inteUigencia do homem e a I nas 
cou--as da religião amoldadil aos ｩｮｴ･ｲ･ｳｾ･ｳ＠ em 
escruputo da eita dos je uitas, ° espirito aberto ao progre so, o proprio bom 
enso de cada, repelle cin absoluto- as cousas 

cs?bre nllturae " perante cuja explicação a pro
pna t!teologla e perde em vagas devagações, 
que nem sequer a inte1igencias ainda me!"mo 
pouco cultivadas e atrophiadas pela influencia do 
JesuItismo podem atisfazer; pelo que eSSll , eita 
negra e pretende apoderar das consciencias 
pelo en"ino contestando ao E lado o direito de 
￩Ｑ､ｾｮｩｮＡｳｴｲ｡ｲ＠ a instrucção, attribuindo-Ihe o UIllCO 
oblecllvo, o de as egurar a tranquillidade pu· 
bllca, 

Ｎｾ＠ ,ua audacia chega ao ponto de arrogar-se 
o ｾｉｲ･ｬｾｯ＠ ab oluto de ministrar quer o ensino 
pnm<lno quer o normal, IlIzer os prole sores, 
que ob o seu c enso- deverá educar a mocida· 
de, levando a , ua ambição a pretenção de 
cham,ar a, I o en mo uperior e profissional. 

0, ]esUlta -Dona o Corte' qUlIndo no seculo 
XI,X a França proclllmava o ensino leigo, de • 
peltad? pelo gOlpe mortal dado ao senhoraço de 
sua . elta, .que a sim 'e via privado ele ser o ex
clu IVO dlrector da consciencia da mocidade ex
clamava-. 

'Proclamar o en ino leigo, é egualar a 
verdade a mentira.-

Não se lembrava, es e predilecto filho de Lo· 
yola, de que. o. maiores ｾ･＠ ｡ｾｩｮｯｳ＠ dos povos, 
ｦｾｲ｡ｭ Ｎ＠ «semp.re obra dos lesulta ,e apropria 
hl. tona patna nos ensina, o jesuiti mo ser o ini
migo nato. da .P,az, da familia e elo progresso. 
ｾｵ･＠ _o le U1l1s":l0 é o in.imigo nato da paz, 

ahl e tao as pagma . ela hl loria da guerra do 
Paraguay, em que mllhare de Brasileiros tom· 
ba.ram em holocau to ao fanatismo semeado pela 
seita negra . 

. ｑｾ･＠ o je uitismo é o inimigo nato da familia 
dlaflOS, embora depois do inicio de nossa cilm: 
panha o pretendem negar, ão a prediclls d'es
se ｾｯｵｰ･ｴ｡ｳ＠ que do pulpitos das igrejas, con
berlldas em banca de apregoadores de -Fofor 
｡ｾ｡ｴｯ＠ senhO. I proclamam como unico everda

ｾ･ｾｲｯ＠ caslI":Ie.nto agréldavel ao« eu deus·, ic.1ea
h. ',I.do, o rehgl,o o (a niiio tivrp) conelemnando o 
CéI amento CIVil, romo oilen ivo a e;;te ·!abo 

Que o jesuitl-mo é o inimigo nuto cio prl'j.(l't's
so, ahi elltá a ｮｯｾｾ｡＠ canl Patria Hrólsilflril. !,ara 
CLmprO\ ai-o (' que dur"nlp o IWrlodtl (h) I('in,\do 
d" dyna ,tin dccah id", cm que plulomlo. Vil fol Jt' 
uitlsmo mal" ､ｴＧｾＨ ＧｮｬｮＧ｡､ｯ Ｌ＠ janwi (om ｡｣ｲＨＬｾＢｉﾭ

vel ao progres ' 0, pOIS nelle \'Iam o::. jl'. UII,I" a 
ua (Ierrocada. 
lniciada a decadencia (lo predominio. ilhsoluto 

dos jt' uita ,a que o \'elho p(Jrluf(óll,um " ｉｉｊｾﾭ
tona tmn bordante de pagina" glono ""'. dble
ChOll, por seu primeiro minisllo t. tnllJ10rtal mar
quez de Pombal, o golpf' mor."I, dt'crri<tud" a 
su" ･ｸｰｵ｢ｾｬｯＬ＠ e coolisrilç;,o em bendi{:11l dos fO

fres publicos, dos Sf"U5 bens provinrl\Js d,'5 Crlml' 
nosas eXlor ões ao povo, procUraral11 novo tl1I'W 

tro para as ua façanhas, "ultandll as f\Jas VIS· 

tas para o continente Americano, qut' \lI> ｾｴﾷｵ＠ [lcn
sar, com relativa facilidade. dado o ｩｬｴｲｩｬｾＨＩ＠ Intf'
lectual de seus hahitantes, podia COIU lerllhrla(lr 
reprodu ' ir a semf'n te da hypocrisia ... 111 infamla; 
ma ' rara q Uf' orn; menta o r,1s10 Imlei 'roto, IlI'ln 
ace so das urgia e liuerlinagrns UI' toda . Mlt" 
e sa seita maldita, 4ue inverte 11,\ ･ｾｰＨＧＨＧｬｬＧ＠ 0"' 

só'ins principio..; da Religião, esrillha a {li ostitul
çúo e pratica de actos contn' a l1i1Iurl"" :'11'01'111<1 
o espinto dos povos, perverte li sua m(,r,,1. \l,'ra 
o qUI' se uti i-;al1l dos com'ento". rstab('leclll1en
t?S de instrucç -" e ｾｴ￩＠ ､ｯｾ＠ ｰｲｯ ｰｲｩｬＩｾ＠ con!i"iol1<l. 
ｲｾｯｳＬ＠ ｾｯｮｶ･ｲｴ･ｮ､ｯ＠ os prilOelro,.. I' n anti t S (lt' (lro' 
tltuu;ao e os "eoundo" de ｰ ｾ ｲ､ｩ ｾＺＭｉＨｊＮ＠

( ": ,lliIUI) 

ｾｾ＠
DE PEDIDA DO ｄｏ｜ｉｉｾｇｏＧ＠ _\0 

PO\'O DE :. JO ' E 

Adeus oh! menina 
Querid:1!'! de truz, .. 
Ad us meu Felippe 
l\deus, Bella Cruz! 

audades eu levo 
Da velha 8elmira, 
Tambem da :\iêta 
E mais da Palm)Ta. 

r..l lli to me cu!'ta 
ei. ｡ｾ＠ S . Ｎｬｯｾ￩Ｌ＠

O Born, o \ 'ituca, 
Tarnbem a ZéZé! 

T .1'\'0 ｾＨＧＭＧﾷｬｮ､･ｳ＠

D' (e " mui fina 
f). , Ih. ｾＭ Muróca 
L ( I Jt lrarina .... I 

, .1) \'hcr _m, lhes péço 
p ;1 '11_ Sibruno, ' 

) lJur mim 
('<I to _ d') Bruno. 

1,; 111 ｊｏＢ［ ｦＧｰ ｨ ｦＢＱｾｴ＾＠

• 
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RELJ\ ｾｉｐＮ｜Ｈ＠ ｾｏｓ＠

Este almo li vitlo ao apparecimento da 
.aw negra" dos abutres, diminuiu spnsi
vdmellte n cunc urrr ncia ｾ ｉ＠ Patriotica Fes
ta do C;loriu:->o 2-1: de r.laio. 

,\ fun e"ta mis"í1 de «acção dC:' Graça". 
Vi'IO ｡ｲｦｬｾ､￭ｬｲ＠ ､ｾ｜＠ popular Ft,,,t'l, grandl' mas
ｓｾ｜＠ de, pll\'O que jú ｾＧｬ＠ nl)('('(' ,h ｣ｯｮｾ･ｱｵ･ｮﾭ

Cl,\:- "Iatac::.) que d ella re,.,trlta, 

,\ ksta do anno p'I'-."ado e"t('\'e mais 
brilhante <lo ql\(: II l!c,.,te anllO, pela Ｚｬｵｾ･ｮ ﾭ

cia da aw negi'''l. 

E-.te anno ,1\{om da pOllca anim;l('ão por 
pmk cio puvo, \ elo ､ｴｌｾ＠ a ('h\1\'" dt:'banlbr 
() l'om lJdk de ('onr 'Uh, qUDl1du u rne,.,mú 
toma\ a certo grúu de ｡ｬＱｬｬＱＱ｡ｾＧ￠ｯＬ＠

() que no" consola por um ló.'do foi a 
ｊｩＮＱ［ｱｵ｣ｩｲｾ｜＠ (b C,lITlp:l1 l'lh"JIl1ITII-1HhH:ftO 
co',1 a explenc11dil.l);'nanwntH':Cto ciO" dOlls 
ｨＬｬｲｫｬｬｬｬｌＧｾ＠ preto:; d" porta da ｩ［ｾｲＨＧｪ｡＠ aos , 
]I l:->i.l' ela lu;.: ('!('ctncu da (',;cadpna, cum 
dllninul,h ＱＮｨＱｬＱ､ｾｉＧｩｮｨｾｨ＠ de p':pel. 

t ' I) ndii:ia ｰ･ｲｦ･ｩｾ｡ｭ＠ .!ntl' ,I'-. cc bnn<1ri ri n ha"" 
dI' [n llpl, com o.., ".:ntinH'nt'j ... 1),ltr, )tJ('o,; 
( li' ihe::. hlLl n'alm,l, peleIS Festa,; brazllei-

fll -;! 

() fr,Hk E\'ari'ito, L\ll ｱｵｾ＠ nos ('onstíl,dei
tu'.) htl,I'-.tr,lI:Zlll, .em polido portugucz no 
actn da ｣ｵＺｮＧ Ｉ ｾ｜ｬＢＬ＠

Mi , a Campal ou o bico recurvo do 

abutre negro 

NilO podia deixar d(' apparf'cer no azul do Fir
mamento que 51' revestio de gallas c,lOtando 
hymnos ao patriotismo brasileiro pela Glorioza 
d,a ta de 24 de Maio, o bico .recurvo" do jesui

tlsmo! 
Este bico recurvo ou aza «ne"'ra" veio este , o , 

anno empanar o bnlho cle tiio patriotica ￭ｦＧｾｴ｡＠
com a ｾｕ＼ｬ＠ ,appariSiio Ut' «expontanea· vontade: 
onde nao tmhn Sido chamado para tralcr o seu 

concurso -fatidico I ' 
A igreja rom<lna que tanto se manifesta con

tra as Leis da HepulJlic,1 brH-i1('ira, mandando 
seus mlO!stros deprimirem e Ａｬｬｾｵｬｴ＼＠ .. rem t,lIlto ás 
nossas Inslltuiçüe " c a ｮｬＩｾ［Ｌ｡＠ nacionalilh<le, 
C0ll10 tizeram:-Os parire.. em Contyba, em S, 
P edro d' t\1cllntara e os l:wrharts, ha )louco tem
po, quando andou em ｭｩｳｾｬｩ＠ ＾ｾ＠ pela ｆｲ･ｧｵ･ｾｩ｡＠
da Lagoa, mordendo,nos lrat;OClramentp 

I' como 
ｭｯｲ｣･ｧＨＩｾＬ＠ depoi" de nos in"ultél r do pulpito,v 'm 
agora, c?m sua maligna hypocresi;t, rodeado 
dos je"llll.IS de ·caznc<l.,<iilt'r-nos que:-"df se
illndo ｡ｳｾｯ｣ｩ｡ｲ･ｭＬＺＬ･＠ ás Festa, commemorilt 'as 
<lo Glunozo dia Ｒｾ＠ de :--1"i(J, filriio celebr.lr lima 
mi""a campal, ('111 iIC(;iio til' Graças em int, l'\'iio 
;IOS vetf'rilnOS sobrC'VIV('nte-, da camp<tnhil do 
Paraguay, confrlrlne anlll:nciou a -Folha llo Com

mcrcio. (Ie IH do corrente, 
!{('cordcmo,nos do -Iatill Te,Deum· ceif'lJl'<Hlo 

na calhedral ､ＧｴＧｾｬ｡＠ Capital, no dlil 26 de IJezt'l1l 
hro de 1<),)<), pelo bi"po al\etr.üo Bccker, ('m ac
eito de (;wt;as p('lo :1' "rconlam do :':uprc mo 
Tribun,,1 Federal f'm lavor rio legitimo dirt'ilo 
que nos ｡ｳｳｩｾｬｐ＠ ao ｮｯｾｳｏ＠ terreno ('on t', t"do 
pelo Paraná, que até hoje niio nos achamos ele 
posse lI'e\ll?, devido ao ﾷ､ｴｳ｡ｾｴｲＨＧｳｯﾷ＠ Te,lkllm, 

Lpmbremo'no, do assoalho da ala ･ｾｱｬｬ･ｲ｣｜｡＠
do ,\sylo de . ien !icid,l<\(', edificado ÍI rua ｊＨＩｾｴＧ＠
\' eiga, que abateu todo, justamente quando o 
p;Hlre rrancbco Topp pronunciava ｩｬｾ＠ ultima..; 
pa'a\'l'<ls da bençiio, as"i"tindo orgulhosos e 
firmes il esse desabamf'nto, a ala c\irc'i ta e a 
Sitia da Dlrertoria que niio tmham recebido em 
sua ｩｬｬ｡ｵｧｵｲ｡ｾＧ￣ｯＬ＠ a prejudicial e funesta u('nç[1O 

Silcf'rc\olal ! 
Volvamo. finalmente nossas vistas pilnl a 

l)('nç i'lo papal que o Marecha! Hermes receheu 
em França, por occilsiiio de ser reconhecido Pre
sic\pn le da ｜ｻ ＨＬｰｬｬ｢ｬｩ｣Ｌｾ＠ e ao assumir e,.:te c\(' \' ado 
cargo, 5 ou 6 dias depOIS rebentil a prinH'lr'l re-

Como () scu c<collrç;;1 e patricio» lú do Pa
r,lIld tnO;dt'll (> ('SCUUC('OU LI nu""" ｮｾｬ｣ｩｯ Ｍ
1l,,!i,Lllk e a ｬｾＨＧ｛ｊｵｬｊｬｬｬＧ｡＠ Hr" ... ikira, () Evaris
til di' ｃｾｉ＠ "oprou n;1 . krida , parL\ minorar ti 

dor (!-) in ... u!tu, fl11g:n<lo-se ch 'io de amor 
ｊＮＬｾｉ＠ r!lltico pu- e"til p:nte do Brazil Ｈｾ［｜ｬＧｉｴ｡＠
C'<nn:trI:1L\) ol1lk \ ('iO E'nnqlle 'cr LI custa 

d ll " [Ollb que (J ;\ppblldl'm! 
O lr.\lk ｄｏ［ｔｬｩｮＬｾｉＩＢＬ｡ｴｬ＠ (jpi:.:ar a \'jp;arílria de 
,--" jt)";l\ oIHI,> il111J1<lntou por tt\!ltl':i ｡ｩｾｮ＿ｾ＠
;\ 1111i .. ｮｬ＾Ａｾｲ｡＠ Ｈ ｾ＠ dc:-.a"trada ､ｴＧｓｴｲｵｬｾＧ｡ＨＩ＠
d., Illtclkctll nO PO\'o JO-;l'ph ｬ ｾＬ＠ líl";l'dU 

ofiicil) de cor,k;\l al11ls:ldl', " ra(kcendo 
ao SdpcrintenJI' tlt' a alinlwa u > (J. me,.,
!nO l11anti\'l'r;\ com ('\It', I'J1l1111fll. ｾ＠ 7. do 
mt. nda Con.:.tituição Fl'llt'rn! qUI 
parai-o.; dn,; brL:\,u-; l'ntrcbça<lo 
"empr l> \,i\('fam ga!ardua lldu I), fr. 

\'ol ta na Esquadra, e successi\'amente at(· e,ta 
elélta nfto teve o me mo :"larechal uma "C mana 

,de tranqulllulade, porque os ｣ｯｮｦ｜ｩｲｴｯｾ＠ que ｾ･＠
teem dac\o em to los os Estados du Br,lIil ､ＨＢｾ｣｜･＠
que assumi0 a ti lVernança rI,l ,'aç;io "üO tlrlllll' 
dos da f«tldica ben,üo papal. Poderú haver quem 
conteste estes facto tiio recentes, que t('m o;,; 

prrsencia(\o " 
Sempre fUllesta as taes bençãos sacenlll taes 

e <Ju,d" mai, (I Papal I 
e m 

:-> I')vcnçõe,,; para ttscula" rehglo 
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E, iPRE A \ ｅｬｾｄａｄｅ＠ Df 'C 
DE. TXCL\ 

Vimo confirmar com J>roya" testemunhne 
que apre-enlaremo' em JUIZO, se ｮ･ｴＧ･ｳｾｩｬｲｲｯ＠ se 
tornar, " denuncia que riem o ' ('111 nosso nume
ro (-itl ,r_o larão-, com reJerencra ao lllilU 
Iralo praticado pelo jesuitn allemão Schuller 
par,l com um alulllno da e"coln noclurna da 
·V!lIão dos TrabalhaJores", da qual é pfúfe ' 'or 
o Pddr' ｾｲｨｵｬｊ･ｲＮ＠

)Jii" \ "lllarramo a "u, t ntm a \'crdade da de
nU1l 1' a (,H la. í n io ｦｯｾｾ･ｬｬｬｯ＠ entreyistado 1lC'lo 
Sr. DIr' 'ctor da ';:;ocled.lde, quI' com a delrcadeza 
que c,hluma ter \'eio no dizer n:io ser exat:!a a 
deI1U1CI;\ dada pel Clar.io porque o padre iesui
ta (' t;o bom para os menino ' que perd,' pela 
.ua I ondade. 

QLle tendo interrogado a todo o alumno<; e 
e' ..• , nad .. re"pol1(kram sobre o facto alludido. 

ｉｾ･Ｍｰ ｯ ｮ､･ｮ､ｯＭｉｨ･＠ o no.' o redaclor chtfe que 
iria Ih)\'amentl' ;'\'Indicar com todo o intere Ｇ ｾ･＠
aqu l!a denuncia: e a núo ser e-"actn, \'irra pelo 
me mo jornal rectifical-a para o bom cOl1ceito 
que gosa seu jornal IH.' rante o p:rblico, facto e te 
que ,eria o unico occorrldo com o mesmo jor
nal. IH .. que quando damos qu,llquer no! iCla pro
curamo ' indngar minuciosamente para mio dl
zerl1lOS uma in\'erdade. 

DL_e mais o no,<o Redactor que tal11hem 
quando accu<;ou uma p:ofessora do Grupo E,.co
lar Lauro .\luJler sobre a negaciio da chave da 
prr\';Hla a menin<ls tambem fOra entrevistado 
por aqueJle Dm'ctor e o no"'so Redactor Chefe 
pro\'OU com o te ' lemunho de 4 alumnas ser exa
eto o iacto denuncliJdo. 

,\gora, da-se exactamente o me mo. 
Empenhado na \'erificação d'aquella accusi1C:iio 

confirma a verdade da denuncia com tres ;tlum
nos que \'iram e com um profe sor paisano ;dle
miio que rpside no Gymnasio e que é parente de 
un do padre do me mo Gymnasio, ma que 
COI11 certeza não se pre tarã pelo eu ｣｡ｲｯｬｩｾｭｯＬ＠
a sustentar a verdade do que VIO nem repeti r as 
phr<J e que di era e que foram ･ｳｴ｡ｾＺ＠

-E ｴｾ＠ padre c muito bom e sabe apparentar 
para \'Iver. ma ,quando e zanga é perigo "O'. 

Esta é poi a \'erdade do occorrido na - L' niiio 
dos Trabalhadore - a qual na boa fc do Sr. 01-
rector, julga n;io ter e dado emelhante facto 
por nós denunCiado, e que é a pura verdade. 

,'"'' Ｍ｣ｄ ｾ Ｍ"' .. 
A Redacção, 

FRADE DE AFORADO 
ｾ＠ frade allemào, ｾＧｩｧ｡ｲｩｯ＠ de ｾ＠ There 0-

poli ｾＬ＠ <In orou- e em authoridade unica 
n'aquelJe lugar e a viva força impõe a ua 
vontade, muito embora tenha de pizar as 
no sa lei. 

,A im é. que declarou a profes ora pu. 
bhca p, 'lia Felina da ilva flue en ina _ 
se rellO'lão a . uas di"cipula nM udmitin
do que ella ó mini::.tras!:>e o ensinu leigo. 

lO. .. . " .. .. " .. .... .. .. • .. • .. ... .. ... .......... .. .... .. .. ,. .. .. .. .. .. .. ........ "" .... "" .. 

01110 é n,l tura l, a digna ｰｲｯｦｾ＠ ... ..,() ra r(' 
cu"ou-"e a cumpri r a ore! In do fr,1(J('. di
sendo ser i"so cuntrnrio ao !"\ :--tema df' en

sino aUllptado rt:lo gm' 'r/lo: ,10 qu ｾ＠ o pa
tife do írade OPPUI.-. (' !r'n:1ZIl1 nll' Llfl()";
ｾＺｬｊＱ､ｯＭＺＺ［Ｇ＠ uindil dos utenciJio' da ｾ｣｜ｊｬ｡＠

e rccolhendu-o-; ao COJl\·C.rtn. 
ü:-- utL'l1cilo:3 apprehendidus 1',.,10 fr;I<1(' 

pertenCl'll1 a e..,cola publica e ,..,:to IOl'l1l i
do,.., [lei,) goremo o que quer <lher q1le o 
frade alhn de ｮｕＺＬｾｬ､ｯ＠ prdticou um rrim ' 
pelo qual deve ::;er punido. 

ｊＩｾｬＧｉＬｬｲ｡＠ méli::; o IHltif( ' l1:l0 ad 'llittir ('m 
sua ｰｾｬｊＧＨＩ｣ｨｩｬｬ＠ ･ｾ｣ＨＩ｢ｾ＠ PUI>IiC<IS "em r<:iigi
fi , ubenr!o m;lis qut' Llli hú ('"co!;J,.; ,d

lemel" (jueel1::.inn a Uitl rl ' liglüo,nào sl'I1(lo 
ｮ･｣･ｾＢ￩ｬｲｩ｡＠ outrd"; que lIClll n 'nSirlrl1. 

.\ proft.' ..;ora D . .\!I'1 \CIO a (',Ijll!;d 1)('
dir prm'ídenci<1,) no gO\TIIlO t' ｾＬｅｸ｡Ｎ＠ o 
,'nr. Corond \ 'iddl 1 ),llH' IS ')rt!C'J1<lll :10 

i1bpcctor bcol:!r d'aqllella regi:lo Cjlll' 

olmgLh::-e <lO fr,hlc trdt<mte a cntJ'('gm 0-; 
oll jl'Ctn:; arrl'cadad(,,.; (' g;Ir<l11 I!'d' LllIlda 
a IH'Ilfl,.,..;ora no livre ('XelTicio de ＺＭｯｬＧｾｬ＠ ｃ［ｬｲｾｯ＠

:-:"'l11elh,\:llC pro('('(I1I11l'l1lo de :-:'. E. ｾｬＮ＠ o 
Sl1r. ( "o (oi1l'1 gt)\'c ll1ador do EStcld ,) (' til
gno dI' tudo.., o applmhlh poi..; l 'lljJt'de 
que outros roupf't:\S Imitam () m,lIl lLo de 
Theresopoli-; (' nós d'aqui dirclnos a 
Exa. ｾｉｵｩｴｯ＠ bem. 

E. PERTE .\ ｃｌｅｉｾｉｃ｜ｌ＠
O parire da \'illa de .Bica ele p('dra-, qllP rrs

pondr pelo nome dI' :\'iro'all Tornoil, fez um 1111-
lagre de,tcs que s,io Ir('CJuI'lJt('s na "lia com
munhüo, igual ao que t m ieito por aquI o ])0-
mlllgos e olltros: 

EIS o mllagrl': 
C'ma uoa miie de lamilia , em cumpnn1l'nto de 

uma ｰｲｯＺｮ･ｳｾｩＱＮ＠ Irz ｰｲｰｾ･ｮｴ･＠ Ü :\'OSSiI Sf'J1hor,1 dr 
um honito ar 1'1 de ouro, colocando-o no eledo da 
sua, rs élt 'I'" ('"ta \'a na i .,:r'·Ja. 

l n IJ '" li, .. porem, v('n!JciI-:;e o milagre. 
A, rrrJ" I. de\'ola \ '<1 1 á igreja, ob er\o'a e ... 

vê .. r'< -tO \ f • 

ｰｾｴ｡｜ＧｩＱＬ＠ com a sua Cilbl'ça, com as 
ｊｬｐｲｮ｡ｾＬ＠ chinelo" hraço:, olhos m;ios 
,km<11 parte que formavam a Santa. 

. c .. ilva, menos o anel, que havia 0-
Irll l I) 01 "lgle (Ia ascensão. 

1 Jrt I ]1 imprcs'lOnada pelo gran,le mila-
gre S,l rocLlra de sua amiga para relatar-
Ihf'" o lt'on!eClln nto , 

(;",. ,) e"panto entre' toda, ma ain da 
m .lIf lU "1' L1 qu<mdo \'iu o anel da anta no 
dedu rI; erenda .costela" ... 

, 

• 
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