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o Baptismo 
«Cuot;, a crer ':0010 () 

o(;m:'thmo e o ''1wgo úlet, 
otn, do ｾｶＢｮＺＡＧ･｜ｬＬｯ＠ h"am 
o hCtmens ｣ｵｬｴｯｾ＠ ｡｣ｲｾ､ｬｴＢｲ＠
04Ut' o pf'rdiin dI' Df'uS e a 
Ｎｾ［ｴＱ＠ \ {\/::"\o na cn-'tltura huma

«na dtpl'ndem de un sim
«.ples b", fllos d'agua, ou imo 
-mcr:-oào, • 

GuSt:l vo ;\1 uc2.10 
O fim do ｨ｡ｰｴｩｾｭｯ＠ (. impor uma reli· 

g lflo ;j creançil mgenua e inconscientt', 
e ｾ＠ ;,tlt'l) , .tda rela- egrejas na 1I1tl'n.;ãl) 
m<llllf"SlA de lazerem u muwr numero 
ｴｾｴＧ＠ ｡ ､･ｰｬｏｾ Ｌ＠

() , ｲＢ ､ ｲ ｴＧ ｾ＠ dizf'm que ;, crf'ança que 
ntlo ,<f' baprisa é pag;" isto é, Jud ia, f6-
r.' d." gntt:a< de Df'us. 

:'\fl.o podl' haver dl-Iate maior, inão 
I:l<th ､ｰｾ｣ｩｬ｢ｴＧＡｉ｡､ｩｬ＠ bUrld, do 4Ut: o,zer
,." entrt' duas crf> <tnctnhas-u'T);, b.,
pli<acla, outra nnu--\ue" pnmeira t 'rn 
dlreitll ao le1l10 do Ｌ Ｇ ｾｵＬ＠ "O ｰ｡ｳｾｯ＠ quI' a 
fllltr .. I'stá cont!,·mnadn a não podel'U
collwr <r ao <eit, d,' Oeus, 

Pode a':aso qUi I uer ｰ･ｳｾ｡＠ ｾ･ｮｳ｡ｴ｡＠

; crrdll,.r tlue I)t'us sej.. ,pae de utlla 
parte da llum;ll,ill;,de. c padrasto de 
"utra. r, u 4ue é mai ... adm ttir que o 
_rr p,·delto. 11 justo dos ｪｕＺｩｉｏｾＬ＠ vá a.
sIm jlUnint!Cl uma innuc,'me creancmha, 
pl/r faltü que a puurp:.ta núo é culpa
da :l 

Ｑｾ＠ porqUE e<sa di,tincç;io entre chris 
ｴ［｜ｏｾ＠ t' ｪｵ､ＨﾷｵｾＮ＠ ｾｩ＠ ｊ･Ｂｵｾ＠ ChnstCl fOi tam
lwm judeu, e si D<:!u, ｾ＠ pile de tocl .. a 
Humanidade? 

E'lrrt",ria e"<a burl.\ ､ｯｾ＠ ｰ｡､ｲｰｾＬ＠ que 
não recuam nem mesmo ante OS nMio
ｲＢｾ＠ contra, .. n<o-. f' nem anlr a propna 
ＱｉｾｧＺＢｩ｜ｮ＠ ｣ｬｮｾ＠ prinClpllls que dizpm pre
:':ilr, 4uando. p"ra tllzt'r .. m I) seu npgo
l'IO. Ih,''; é pn'cisn pt'lr ;,cima da Injóca 
In olltr.\Sta \'rl (I ｾｯｰｨｩｳｬｬＱ｡＠ ridlculo, 
ae'l11il tI.1 \,l'rt!;,(lt' tran'part'nte a mys
t:n,';'\';-'" ｉ［ｲｏＢｾ･ｬｬＧ｡＠ I' grotesclI! 

() bilrl1'l1lo catholko ｾ＠ uma ｰ｡ｮ｡､ｾｩｉ＠
,.1:1' nada valI', m'm l!erantt' a lei, por 
"llf' o r<:!gl-tro CIyll c quI' ｮｾｾｵｬ｡＠ a 1('
"l'mid"de .'!a t!t"l'pnd'·ncí;,. nt'm 1'1' 

r "tPi,re ｉｧＧｩｬｯＮｉﾷＨＧｲｾ＠ If n :n-e.ncon'uma 
C :!.t'r.,u", dtO ."1 .Ujll, Ilt'll\ ｾｯｭ＠ umal! 

gottas de s:llivn immunda que ｯｾ＠ nos
ｾｃＧ＠ filho< farão jús ao relOo do c(·u. 

Pelo luclo hygu 'nico ､･ｳｾ｡＠ qurstão 
ｳ｡ｲｲｭｯｾＬ＠ que o mais ｳｯｬｩｲｴｯｾ＠ ensina
mentos ri .. SClenci<.t mod .. rna ｶｾ＠ na SiI 
Itva o \'ehiculo de torlas as enfermida· 
dfo- que corroem o organismo humano. 

Quantas cr/:,anças infelizes, Ipvudas 
;1 I'ia haptismal, não trazem de 1;\, no 
ＨＺｊｾｰｯ＠ sacerdotal, o germen dr mole:.tias 
ｩｮ｣ｵｲ｡ｶＡＧｩｾＬ＠ que st' vão definhando aos 
POU('ClS até 4U(' um rlia os arrelmtam 
de entre aqUf·lle' para quem cnns!ttui· 
am todos os encanto< de sua VICIa, em 
4uem se acha "am enfeixadas tod'ls as 
･ｳｲ･ ｲ｡ｮ｡ｾ＠ de spu< paesl 

Qu"ntas vrzr!' temos VI to: aqui, um 
sarerd(,te tuberculoso que, com a I(léa 
na pága. nào ｾ･＠ recusiI em levar ete 
:.Ui. uocca ú do innocente que. e ba
)l' ,,,a Cl \ iru- nocl\'o tio mal que vae 
I i ando a sua existencia; ulli, outro 
acommellldo de ､ｬＺＬｴｨ･ｾ･＠ putrida do 
snngll('. qlle pela se clt' insacla\'el cio ou
ro, nf.o se declil"a officiar ･ｾｳ｡＠ rldicu
Ia cerimoIlla: acol[I, ftnalmentp, algum 
que, por i.lfeltcidade sua, e um ho-pi
tal l'inl;t.ltRnte, ma I n1 ";"'0 êl ·"in1t nciu 
se ｲ･｣ｵｾ｡＠ baptl'anenras ｣ｲ･｡ｮｾ Ｇ ｡＼Ｎ＠ con
tagiando-as, ou m,lhor envenrnando
a-, com o seu CJ-rO I 

Pennlnln: qual a ｾｯｲｴ･＠ dessa crian
｡ｾＬ＠ qual o seu futuro? I .. 

bsu de ctln"dera r o padre como um 
1111111"tro df' Deus, de crfr na ('tficaclH. 
da ｬＱｬＧｳｾ｡Ｌ＠ de pensar qur ｡ｬｾｵｴｬＱｬ＠ ｾ･＠
(luriltc8 ｰｯｲｱｵ･ｾＮＮ＠ hornfa com Ulll 
pOULO dr ,'gua «uenta> captada em 
4ualquer fonte commum. tornada Impu
ra. e até pertgo<a p('la lavagem dI' 
tantas m;ios que vão a mr, ma I,ia
si'io crrndlc<:!s ､｢＼ｵｲ､｡ｾ＠ e rttltculas. lUc 
I' I'ducaç;io 1'0(11' de,,'a necer e qUI! 
o unm ｳＨＧｮｾｯ＠ deve ､･ｾｭｩｬｳ｣｡ｲ｡ｲＮ＠

-I rahallll'mos, ｰｬｬｩｾＬ＠ COIl1 todo o afin
co para li anntqutllnnwnto ､ｦＧｾｴ･＠ formi
davel preconceito ｾｯ｣ｴ｡ｬ＠ qur ｮｯｾ＠ legou 
o ｬ･ｵ､［､ｩｾｭｯ＠ re!tgioso, ma< que h" de 
rUir á VOI; do clartm de fogo tio pro-
ｧｲ･ｳｾＨＩＮ＠

• • • 

'DIPH.E ｾｌｌｅ＠

ｾｯｭｯ＼［＠ IOformaclos dI' quI' os pndrl's 
e frade" f tranA'eiros em todo o Ir!tl'ri
nr tio ｅｾｴｴｴＨｬｯＬ＠ trabalham tc'nazmrnte 
para <lue nflo H'j"m aclmittidos nas 
"UAS parOt ｨｩ｡ｾ＠ ｰｲｯｦ･ＧＡＧｾｯｲ･ｾ＠ e pro(t'sso 
ｔ｡ｾ＠ que ｾｮｾｩｮｴｭ＠ a hngua (lOrlUgUf'ZR. 

Núo (> fIe ndmirar 1'''''1' 10 oltto pro
｣ｾｴｬｩｭ･ｮｴｯＬ＠ "orque (·"t<1m05 v, ndo a 
guerra por ellf's prnnto\ Ida CO'ltn\ as 
･ｾｾＰＱＸＡＧ＠ "ul,lica!\ C' os gnlll\, ･ｾ｣ＨＩｬ｡ｲ･ｳＬ＠

t:hegando o ､･ｾ｡ｬｯｲｯ＠ ê'O ponto de at:on-

st'lharem aos chefl's de lamilias a 
mandarem !>t'U< I lhos a' aulas de ses 
rstabelpclmc:ntos tle IOtruCCrto. 

Além di 'o, ainela ha a pr0l'al1;anda 
contra os me mos ･ｾｴ｡ｨＨＧｬ･｣ｬｭＨＧｮｴｳＬ＠

(leio facto de não !'errm n'elle' mIO' 
trado o ensino religioso. 

Tuelo i<so elles la"pm com o maior 
clpsrr,;peito as nossas kis e o governo 
do ｅｾｴ｡｣ｬｯ＠ não o pune com todo o n
gor, "o contra rio, "(' ·se na contigencla 
de nomrar um pro!esor ou ｰｲｯＡｴＧｾＭＨＡｴ＠
prtra uma d'essas localtdacle par.t 
d'ahi à dias mandar hCHr ｾ･ｭ＠ eHeito fi 
nomeação. pnrque os padres nito qu 
rem escula provida., por ｂｮＬｾｩＱＮＤｩｗｾ＠ ! 

Lamentamo. de. era ' q\ieMo .. e d .. 
no no so ｅｾｴ｡､ｯＮ＠ onele o govrrno ne
nhum .. força tem cleante (los ｳｯｴＧｬｉｮ｡ｾ＠ .. 
sentimos a falra de homens, de acc;'" 
para fazerem cumprir a lei e qUt' com 
ella em punho lamal' ｳｾ＠ deixe deSOlO

rallc:nr . 
Continue a batlr.a f' a <nt:lina a trl 

manelu ne,ta terra, ja que a. authori<h 
des a quem cabe Iilzpr I'xeCUlar il 1t'1 
si,o a primeiras que consentem que 
ella seja calcada aos ｰ･ｾＮ＠ por ･ｓｾｩｬ＠ seI 
ta misera \-el qu" hade levar e te \>0 
urp Paiz a corrupçüo, 

O nosso prottesto ahi lica. 

HOSPIT.\L DE CARID.\DE 
• • • 

A nos"'n colpga A ｏｐｉｾｌ｜ｏＬ＠ pul,li
cou li n I\ll'morlal ela henementa Adml 
ｮｩｾｴｲｩＱＱ｜ｯ＠ do ｈｯｾｰｩｴ｡ｬ＠ cle Cllrt<ll\de, clt
riglda ao ｃｯｮ［ＺＺｲＨＧｾｳｯ＠ tio no.-so E,taclo, 
txpontlo cIarilmente as ra"Õt''; tia in; 
qUlllatle do projectu n 7. projectll e",., 
qu:: ha-de figurM nas paginas d.1 histo 
TIa ｃ｡ｴｨｋｲｩｬｬ･ｮｾ･＠ como OIJf<1 mentoria t' 
«prOlf'ctor,p dth pobre", 

O tal projrcto traz no «llOjo> ; Igumêt 
cousa que mais larde haclt' .cr V,s" ., 

Para Itsc"ltsar o Hospit,tl prl"t'i,.a U11 
-Fise; I. e {:sse ﾫｆｉｾ｣｡ｬ＾＠ ser •• bem re 
mUI1I la o 1' •• 

Onc.e ,,::.tá o g;tto? 
No, .. 
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Cronica 
O croni ta go ta muito que o pa

r as ejam yelhos; go t, porque os an
dão. por entrado em ano dam a e ' 
I,erança da proxlIDa de inearnaçiio. e 
conseguintemeote 1\ republieação do 
cerimonial que \'ae da morte elo velho 
ate a coroação do novo pontilice. 

A palavra papa tf!m varia!' ignJfica
çõe ; diz se de uma sub tanc'a qual
quer cosida ao lume ou em agua quen
te e de a _ pecto pouco C'OIl istente; pa' 
pa, de milho, papas de linhaça. etr ... 

'o _entido eele_k stico, o vocabulo 
designa o chefe da Igreja cato'ica, 

Em o tempo dantanho. a dI' igna
ção era exten I\'a dOS arcebi po e Pil
tnarea , ficando po teriormente resc:r
\arr" ao bi po de Roma e pontifiee ma
ximo. 

O padre ｾ｣ ｨ ･ｵｰｰ･＠ em o eu afilma
do-Cur ' o de Religião-ensina "0 pa
pa chefe da igreja (: o viga rio ou 10-
gar tenente de Jesu Chn to; porque o 
proprio Chri. to ｮｯｾ＠ céu< é o chefe prin 
cipa! e propriamente dito do pOI'O fiel: 
o papa t! estabelecido por (Chri,to) 
digo Christo para governar em c:u no
me obre a terra,-

Outros e cnptore de polpa affir
mam que o papa é o vice-Dt'u Parece 
er e a o opinifio de São Bernardo_ 
T illvez por ter Jesus en Inado que 

o eu reino nam era de"te mundo, o 
pontifice romilno fez e rei. 

Ouçamo de novo o je uita Schoupp 
na obra citada: • A form.. governa
ment"lou o regimen da Egreja nam é 
a republica, nem a ari tocracia, mas 
a I/' onarqUla 

Num:l monarquia ha um chefe O· 
berano unico: é o rei; e chefes subor
dinados, como por exemplo, governa
dore de prOl incia . 

Do mesmo modo na monarquia pc'e
siastica ha um chefe upremo e UOlCO: 
é o Papa vigario de Jt' u ｃ｢ｮｳｾｯ［＠ 11'0' 
\'ernadores, ou antes princlpe suborch
nados, que sÓ.m os Si po ' nas dlver 
sa dloceses-. 

O reinado papalino de ve ter ido 
in, pirado pela palavras e\'angeilca 
a rrlpoza têm o . eus ninho; o Alho 
do homem na.-c tem onde reclinar a 
caueça. 

• D tal modo imitou o papa a lI)'n
gelezil 

00 martyr ao Calvario 

o CLARAO 

Que A for ça de ga lar com a pobreza 
Tomou)se millionario. · 

Após a morte do papa, o ｣｡ｲ､･ｾｬ＠
carmelengo, vestido de vio'('t/l, em SI 

gal de luto e acompanhado da côrte 
ｾ Ｇ ｲ･ｬ｡ｴｩ｣ｩ｡Ｎ＠ entra lia camara mnrtuana, 
bate lres veze lia fronte do cada ver 
com um martelinho de prara. chama· 
lhe pplo nome de baptismo tres vezes 
e annucia-Ibe a morte. 

No Calva rio tambem houve um mar
telo, que pregou ao uraço!. da cruz 
a mão do Divino Modelo. 

Não hou\'e côrte vestida de violeta, 
em compen ação hou\'e a turba que 
vociferava. 

O cadal'er é ve tido de batina bran
ca e colocado em um leito de st'da \'er 
meIha, velando o corp a guarda no· 
bre de e pada de pmbainhada. 

ｾｯ｣｡ｬｶ｡ｲｩｯ＠ houvt!Cambem uma guar
da romana que o desfeltlllva . 

No alto de uma dn ba ilica ao va
ticano faz- e um nicho onde o e ' quife 
aguardil alguns meze ' até er encerra· 
do na epultura definitiva. 

Jesus foi sepultado na rocha ｾｩ＠ va, 
pela piedade de Jose de Arimatbea e Ni
codemus, 

No primdro secu10s da igreja o 
papa era e 'eito pelo clero. povo de R e
ma e bispo lias cidade proxima , 
Porque as eleições ｦｯｾＬ･ｭ＠ tumultuo
.a. como a do Hio dI' Jan ei ro, A lex<tll
rlre III pm 1160 re er,'ou o dirrlto de 
eleitor pxclus vamente aos cardeae·. 

Em 1268 morreu na cidade ou Vater
bo C'lementc: 1"; os cardeaes após cle
zt' ete meze!' de ｲｰｵｏｬｾｯＮ＠ não hav iam 
eleito o p nt fice, e já e irll" di. p rsar 
quando os ｭｮｧｬｾｴｲ｡､ＮＮ＠ da cidade mano 
daram murar o pa1aclO pa ra que elles 
n.)mea em o plln:iflce. Um anno e -
ti vpram pre ·os rerebendo pão t' agua. 
Tentaram fugir pelo telh;I(Jo npste co
menos caiu um fftrmíclavel aguaceiro. 
Obngados pelas ｣ｩｲ｣ｵｭｾｴｬ｜ｮ｣ｩ｡ｳ＠ eleg'
ram Gregorio X debaIXO d·agua. 

D;lhi, prol'eio a cerimoni" do w nda
ve. que signiflca-eleiçüo feita a cha-\'e. 
Ha um marechal e um principt' do CO/l

clal'e, Dam recepções e banquetes á 
suas Eminenclét . , 

'i to ha semt'lhança quasi perfeita 
com a elt' içiio de S. ｾｉ｡ｴｨｩ｡ｳ＠ na vllga 
ab/'rta pela morte cle judas. 

Os carcleaes rezam uma mis a para 
atrair o Esplrito Santo; (em aconteci· 
do. porém, que a tercpira ｊＩ･ＬＬｾ｡＠ da 
Santissima Trindade tt'IU ficado Qes
moralizada. 

A quatro monarquia catolicilS; 
Austria, França, l:.spanha e Portu' 

gal tirham o direito de exclusüo ron
tra um determmado cardeal Em 1846 
o véto da Au tria ('ontra o canleal 
Mostai chegou doi dias ､･ｰｯｩｾ＠ (d'ele) 
digo u'ele ter sido eleito papa :!I 
ｾｯ＠ ultimo cone/ave. ･ｾｴ･＠ ｭ･ｾｭｯ＠ pa z 

vplOu o cardeal Rampolla que protes
tou energicamente. 

Não t'rla nwi ' logico, con ultarem 
o .oberano, ao envez de aborrece
rem o E.pirito Santo. dt!>-moralizarem
no? 

Na cOla ção do papa, ha uma cerimo
nia que t' chama - ria. es topas 

Acompanhado da cõrtt! l)(ln tiflcia ,o 
Santo Padre dui&,e-se ao altar da con· 

Ao de o ｐｾｲｯＮＮ＠
Vllmf'nte re ryadu 

O me lre de ｾｩｭ｣ＩｮｩｴＢＬＨｙｦｴ＠
ta de umu vanl df' prata. hm'ndo 
de estopa, faz uma cenut!exlO drantt' 
do Papa e canta: 

.Pater sanete sic transit gloria mun
di- que ｾｩｧｬｬｩｦｬｲｩｬ＠ ｾ｡ｮｴｯ＠ Pilelrf'. a ... im 
pass;1 a glona do mundo, A przar ､ｩｾｳＨＩ＠
elrs agarram- e á glOria e dt':-prezam 
Jesu . 

O papado hadf' passar com todo o 
pezo do" seu erros: Te 'lI S had l' ficar 
com todo o explendor da ... er!lad /' (';.
pirita. 

G \'0 J\'J.\CEDO 

§ (/ Será Leig-o o en ino 
mimstrado no est:.beleclmen
tos publicos. 

§,' 'e nhum cu Ito ou e
jrreja gCll.ará dI' :-ub\'enção 
offlclal. nt'm terã I'elaçü.-'s 
de ､･ｰ･ｮ､･ｮｾｩ｡ Ｌ＠ ou ｡ｬｬｩ｡ｮｾＧＺＱＮ＠

com o governo da União, 
Ou o do E tados. 

-J, 
!:V 

ｾ＠ ｾ＠
O ｮ ｯｳｾｯ＠ coll 'g I OIHE"TF, dI' ｾ＠ do 

c .rre nre, extrllllhou que no ｾＧｴｮｮｈ＠ . , 
:,anta Cathan na. ｾｵ｢｜Ｇ･ｮ｣ｩｯｮＬｬｃｬＨＩ＠ pelu 
E tndo com lf>:ooú a,lnua ... " ｾＬ｡ｲ｡＠ d' 

dmittir á matricula, gratuitam/'Iltt' , me' 
nos de meia duz a rle alumno" um ra· 
dre estrangt!i ro faç" todo' 0" d i",., pltr 
occasiàn da" reteiçõe-. uma preiec.,:üo 
sobrp o feitos da Allemanha (alguns 
rea e e ｯｵｴｲｯｾ＠ ca recendu de confirma
ção) na I!uerra que ensa ' g uenta a Eu 
r opa par,( ｳ｡ｴｩｾｦ｡￠ｯ＠ de ＢｭＧＩｩＮＬＺ＼Ａｾ＠ de 
domimo ('m todo mundo, elllbor .. lP-ra 
a ua reallsação morram ｭｩｬｨ Ｂ ｾ＠ dt' 
homt;'ns ｾＮ＠ fiquem milhões ele I"mili .. ｾ＠
na 011 .. ria e milhões de crianças "0 

desamparo 
() ORlE:\,TE. desculrp-nos a fran. 

queZil. e Je lima ｩｬｬｾｴＧｮｵｩ､｡､･＠ un lca. 
I'ols admira-se d'aqUlllo; quand" ppr 

leitilmente sabe qu(' a ｧ･ ｲｭ Ｌｬ ｮｬｾ｡ｾ Ｇ￣ｯ＠

do E tado l' desde anll"S, um ,.onho 
dourado. ｱｵｾ＠ t"m mer c do os m;,is ca
ｲｩｬｬｨｯｾｯｳ＠ cuiJado" o pnlp ito. uo con 
ｦＮＡｳｾｩ ｯ ｮ｡ｲｩｯＬ＠ nos COIl, entos e nas es 0-

las? 
l'\ào ｾ｡｢･＠ que em muito" ponto do 

E t"do, com" JoiOl'i lle , B1U!llen:\u, ｾｬ｜ｮﾭ
lo Amaro. Angelina 1\'00'a Trc:nto. /' 
talvez ｯｵｴ ｲｯｾ Ｌ＠ sustellta se uma cam
p"nha de "dio ｾＨＩｮｴｲ｡＠ a hne;ua \'ernll
,·ula. oue)o(' prilCUT<' anniqullar para a 
implantaçiln de outra? 

'Ao sabe que prole!'sores nomf'ados 
pan. certos logare , ｾ￠ｯ＠ mal rf'ccobid" , 
ｮ ･ｾ［ｬ ｭＭｬｨ ＨＧｳ＠ tutlo. ｲ｣｣ｵｾ｡ｭｬｨ･ｳ＠ Ca 
\'endemlhes mal: caros o Iteneros 
alimenticios, ｴｦｲ｡ｭﾷｬｨｾＡｉ＠ (lS :,Iumno • 
para obrigai os à retirada. pel.lIl:1nic, • 
motivl) de n:lo saber .. m -outro- IIh,'" 
que não seja o du sua nacionalid Id 
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E eu h n:1mir. çIô que no 
Gymna.o Santa C .. thanfta façam- e 
di cur (I obre o fito du Allemanha 
(UIlI" vercl:ldl'lrllS e outros por hYI'II
II,..",t') l1a guerra, que culturlllml'nte 
viii ólmol1ruilndo ruina!! sobre ruínas, 
lIté que;1 amhl(;1I0 de c;ranclezils fi· 
'1UE'm ｾｯ｢＠ ｅＧｬｉ｡ｾ＠ ｾｵ｛ｵ｣｡､ＮｬＡ＠

ｾ￠ｯ＠ 'I' IIdmire, collf'ga:-o que SI' 
filz no G\'mnaslO é o me,mo que se 
fdZ no [lldpito, no ｣ｵｮｦ･ｴｩｾｬｯｮＢｮｯ Ｌ＠ no 
,'011 \'ento, 11<1 f' .. cola 

Aqui lo não é um ca. o i olado. E um 
do, ｦ ＮＧ ｉｴＩｾ＠ d,. '1m plallo org-ani,ano, ps
tlldadn, meditado e ｰｯｾｴｯ＠ em pratica 
",Ira aha,tardar O caracter nacional e 
fa;wr C,II11 qUE' ｬＧ＼ｱｵ｣｡ｦｬｬｏｾ＠ a ｮｬＩｳｾ｡＠ his 
tona e desprt'zemus us nossos gr.l\ldes 
hl),TIPn" . 

fól e 11'\'ou a ousadia ilO ponto de 
d ize r se que nbs não eraml,s ､ｬＡｾｮｯｾ＠ da 
no<sa independencla, e Que o ajuste de 
contas hal' ;a dI' chl'gm I 

ｏ･ｰｯｩｾ＠ d'ISSO, o que mais pode cau
ar ｰｩｬｾｭｯ＿＠

Dê (1 collet::"il um ｰ｡ｾ＼［･ｩｯ＠ a Hlume· 
l1"U. " ｩｬｬ､｡ｧＢｕｴｾ＠ porque é quI' li g-rll 'IO 
.. li eXI"tl'nte n--IO tl'm qun .. i freqllf'llC'ia; 
vü a ｾＨＩ｜Ｇｯｬ＠ Trellto. e pergunte porque 
é iI t::"uerra mO\' lda contm as ･ｾ｣ＨＩｬＢｳ＠
pub'icit,; ｴｲｩｬｮｳｰｯｲｴｬＧＭｾ･＠ a Thl'rf',opolis 
,. lIlior:nr-.. e porque é que neg;ml pfio 
ｾ＠ ag-u ;t ao", prote"'lsores que para lá ｾ￼ｯ＠
nllm""do<: " IP par .. \ ngt'lina e lwça 
IOforil1:1.';õ'" do proct'dimpnto ho-til que 
se tt':7õ C("'1 o, ｰｲｯｦ･ｾｾｯｲｬＧｳ＠ puo1icr1' . 
ｏｾ＠ moti \ 'OS <1n companha S;ill os me ... -

'I'ns em tl).!a parte:---as escola... S:IO 
Ｍｃ Ｌ ｜ｾＺｉｾ＠ do 'I bo· e o" profe<sores ｾｯ＠
s"hl'm frol'iI -a Im:nra ' ortug"ul'j!:a •. 

Isto ｾ＠ pUbliCO P nnttlrio desdt' nl'li
to tempo, todo Illundo o "abp, ｮＱＺｬｾＬ＠ in
feilznw'llt" lIiI b,-ast!elros ｱｬｬｾＬ＠ por I1h1-
tivos que nfto ·,e pode cOlllprehende r, 
negalll 1 eVI.!encia dos factos, negam 
a proPrI,) IUl, 

n Gymna<io Silnta Catharina, pOIS, 
ti ve COlltlTlllil r él sua nova aula ri. me
ｾ｡＠ das reiel.;oes. ponme p:J.ra ",",o rI'· 
｣･ｨ･､ＬＩｾ＠ cofrt's publicos ij: uCl3000ll<l
ra en,inar a 1111'110"; d meia duzia de 
｡ｬｬｬｬＧＡｬｾｬｏｓ＠ g-rôltult1mente. 

Cans"imos ［､ｵｬＱＱｮＨｬｾ＠ ｉＧｓｓｐｾ Ｌ＠ (,ileln um 
a 3:0}JS por nnno, 230 'OJJ po r mez. e 
HS,W I,or di,,! 

ｾＮ＠ V, 

ｅ､ｵ｣ｾ＠ ção 
• • 

CIVICa 
T('mo", e'mbOf(1 p:.tlid"mente, 

r:-'(1U:-otll,1) no..; ... o modo de I elbar 
a n· ... p 'ih! tb ｴＧ､ｕｃ［ｉｾＧ｛ｪｏ＠ < IVll'a, 
qU(' cll,no"ld p l',llllfl"; um prol lema 
ｭｴｬｬｴｴｾＮ＠ lInptlrt.1I1tt' t' indi..,pt'l'!:o:.l\'cl 
'IOS 11Ih) de:-.t:1 grande Patn<l, cn
trf'gu ' <k",de () ";('U dt>:-culll'lll1l'n
to ｾＮＺｉﾷＧ＠ hoj" :10,., hOm('lb de :,otai
m:l e de !Jure'l, venhlc1pir:h :t\'es 
ue arnlJ:lçilu c ｩｮｩｬｬＱｩｧｯｾ＠ dv pro-
• 

gre ｾ＠ da ctvlllisélÇlo 
Exemplo bem e que 

utte rum u incnnveniencia t' o m.ll 
que compurta o ensinu rt'/igio"o 
mini"trado por eSS('S ｨｯｲｮｾｮｳＬ＠ te
mos tido em tlimazia; basta um 
figeiro reparo de 150() para cú e 
encontraremos na no:,,,,a hi ... turia 
m_de..; de toda or<!pm, ｣｡ｬｨ［ｴ､ｯｾ＠

p,or f''''''es montro:> do 'atholi
cISmo. 

'1',II\'ez, por expormos e..; e nos
so motln de IlPn,ar, ｓｴＧｪｬｬｭＨＩｾ＠ tido 
e ｯｬｨ｡､Ｈｊｾ＠ COIllO impios ou sacrile
go", porém i..;:-oo pouco n(h im
porta, p 1rClue, nu meio u',lljuelles 
que "",.,im no..; con"icleram, pncon
trare11lo,,; outro..; que nos hüo ue 
appliludir, ..;endo ,.,te.;; em nume
ro :-uperl ' lr e portanto 'lmigo..; da 
ｰＬｬｴｲｩｾｬ＠ e rb sua pro..;peridadr, 

I)e..,ejamos o culti\ (l intellectual 
da mocidnde porq'Je n ella será 
confiado o:;; de,,;tino destag--ande 
'aeão, 

Ella serà a depo..;itaria das no",
sas glnrio,.,ns tradi(,'õe", ella snlJe
I Ú imitar o brio e o civismo uo" 
no:-o,.,os antepn'isad(ls, segui lido os 
ｾ･ｵｳ＠ ex mplos, imponclo-;;e pela 
força C pela moral, e, para adqui
rir e:;sas virtudes, tOrna-se nece_
"ario o en.,ino leigo mini:-trado 
pelos apostolos un luz e nunca por 
･ｳｾ･ｳ＠ ensinadores hypocritas, a
mantes da ignorancia, inimigos 
da ,.,ciencia e faI5\)s repre:;;entélll
tes da religião de ｃｨｲｩｾｴｯＬ＠

.\Pf.lbudimos n opinião de AI
hino 'ilv:l que diz; 

Oppomo-nos francnmente no 
ensino religioso e nisto imuscom 
él:; idtln ' avançadas de nos"o _ e
culo, querpmos o que querem tt -
ｵｯｾ＠ o - homens livres de nosso 
tempo; o que mio é incompntl\'el 
com a nos:-ou civi1isa(;ào; quere
mos que haju na H.epublicn cida
ｌｩ｛ｪｯｾ＠ <lpto . para o trabalho, qual
qu('r que elle se'ja, :"pm ｴ･ｩ｡ｾ＠ da 
mOil:-otruosu aranhu clerical no e:-
pirito, que s,libam caminhar para 
a luz e p<')ré1 o ｰｲｯｧｲ･ｾｳｯＬ＠ e nüo 
·t'res bisonhos re:;:nuores llypo

crit<lS que só concorrem pnra o a
trllphiamento mornl e intellectuül 
da llumnnidélde. 

:\inguem e illucln, 
Si o Bra",il qUe'r ter filhos ､ｩｧｮｯｾ＠

para a félmilia, lJanl a Patria e ーｾｬｲ｡＠
n ｣ｩ｜Ｇｩｬｩｾ｡￣ｯＬ･､ｵｱｬｬ･ＭＨＩｓ＠ longe do 
contaclo do::; Je!:iltitas, porque e:-:-oe 
cuntacto vicia, c,;trangula e :natn, 

Para fórn e'sse" co\"ei 1'0::; da 
no ﾷｾ｡＠ nacio'naliuade, 

BAHONIO 

-com o padre rt'C'honchudo 
de ,\ng 'Ii,la por ter tido a idela ､ｾ＠
pé.hS:lr lJilhet,..., d{' uma rija a 2. 000 

ao ...... eu ... ｦｾＮｴｮ｡ｴｩ｣ＨＩ｣［［＠ parochianl) 
-com o cnrclr':ll Are'O Verd', 

por tpr ｾｵＮＮ［ｰ･ｮＺＭｯＨＩ＠ a ... ｦｵｮ｣ｾﾷｲｬｴＧＬＮＮ＠ de 
um conegu ｰｬｬｲｱｵｾ＠ Comrnl'lteu C) 

«crime" de se fazer malru:ular na 
Faculdade ue DIreito uo Rio /k 
Janeiro, 

-com o Hi"po de Pdota:-o por 
ter fançado a excommuilhClrl aI) 
ｪｯｲｮｾｴＱ＠ .Opinião PubliGl, que :;,t:! 

publica na rpferida cidade_ 
-com o prc<;o ｣ｸ｡ｧｴｾｭ､ＨＩ＠ du..; 

mi..;o.ch, bJpti';:Hlth e céh<tmentlb, 
que subirnm em funcção du "cn
::;e., 

-com o ,>ubterraneo..; do:> con
vento.., de S, • \lllaro, Ulumcnau.e 
outrus, 

, ｉｇｾ｟｜ｃｉｏ＠ DE LOYCL-\ 
Quem era anh ｉｾｮ､｣ｬｏ＠ de Lo\"ol<l ? 
Um org-ulhoso fiddlgo Ｌ ｨ｣ｾｰ｡ｮｨｬｬｬ｡ﾭ

tural de BI<caia. 
Dotado d'uma formosura varonil e 

du.ma valentia pouco \"ulgar" facll lI'c 
fOI const"gulr, ne. ｾ｡＠ época de a\'enlu
ra e de terrõr, tornar e amado da') 
mulheres e temido ::!os homen,;, 

E Tgnacio abusou dema. iadamente 
｣ｬ｡ｾ＠ qualidade phy<lcas que a Xature
za lhe havia conf rido. 

Sedu/.ir ｡ｾ＠ rapa ｮｧ､ｾＬ＠ era a sua es
pecial preoccupação. 

E quando os meios brando não) 
sortiam () effeito desejado, empregm.1 
ｯｾ＠ ｰｲｯＨＧＨＧｾｾｯｳ＠ violl'ntos_ 

Quc fôssem solteiras ou ｣ｮｾ｡ｊ｡＠ .. IS
so nada queria dizer, 

Ate lhe apnlzia mai. ｮｾ＠ cnsada.; e
na um pretexto para mo. trur aos Im
portunos ê ciumento. maridos, a sua 
pcncia no jogo ､｡ｾ＠ armRS. 

Eliminar um mando, cu"t:1\·. pouco, 
Cheg'R\"a ｭｬＧｾｭｯ＠ a er di tincto par \ 

um espada('him tllo emerito' c0!p0 
ｉｾｮｮ｣ｩｯ＠ dI' Loyola. o célebre ｬＧ｡ｰ￭ｾｯ＠
､ｾ＠ ｡ｮｾ｡｢ｬ｜ｬ･ｬｲｯＢＮ＠

E quanto" maridos agaram com a vi. 
<la a aud:icia de ql\crercm \ dar r '1. 
sua honra '( I 
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Mas tudo ne te mundo tem um li
mite, e a carreira de a\'enturas amo' 
IOsas, de due1los e pandega, ia ler um 
11m. 

Xa defeza de Pamplona contra os 
{rancezes, recebeu Tgnacio dois tiros de 
arcabuz; um partiu lhe a perna direita 
um pouco abaixo do joelho: o outro 
(oi quebrar lhe a cõxa esquerda. 

Que de lagrimas vrrteu Ignacio aO 
pensar na sua desdita I 

ElIe, o terrin'l conquistador de mu
lheres, ficar aleijado para toda a vida I 

E ficou coitado! 
-As damas não apreciam os galan;; 

coxos,- -pensou Ignaciocom desespero. 
Para que me en'em agora a espa· 

da e o punhal, se já não po so matar 
0- irmãos das seduzidas,nem furar ven
tre dos pobres maridos? 

SI a1guem me der uma estocada,não 
poderei defender, e ainda menos cair 
a fundo sobre o mru ｡､｜Ｇｲｲｾ｡ｲｩｯ＠ I-

'o <.lia seguinte abandonou a arma 
Inuteis, pendurando·a na capella da 
Virgem de ｾｉｯｮｴ ﾷ･ ｲｲ｡ｴ･Ｎ＠

Que su-to! para a Virgem . 
R que sacrilegio! 
Vestiu uma sotaina-, amarrou a cin· 

ta com uma corda e foi a terra ｳｾｮｴ｡Ｎ＠
pedindo e 'mola por todas as localida
des p r onde passa Vll. 

O diabo depois de velho tornoll-se 
･ｲｾ［ｴｩｩｯ［＠ este, depois de coxo. fez pere-
gnno! . 

ｔ･ｲｲｮｩｮ｡､ｾ＠ o estudo de Theologia.ao 
'qértt', Ｂｓｾ＠ tJ!ll'ia dedicado, pensou em 
fUDdar uma nO\"3 ordem ｲ ･ｬｩ ｾｩｯ＠ a que 
ti\'es e por fim annullar a Liberdade 
e a segurar o triumpho da autoridade 
ab olma em todo o mundo. 

Auxiliado por ｳ･ｩｾ＠ companheiros: 
Jacques L8)"nez, Affonso almeron, 
l\lcolau Affonso de Bobadilha Simião 
Rodrigues de Azevedo. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ｣ｯ＠ Xa
\'ier e Pedro Lrfévre. depois ｲｬｾ＠ terem 
!>olemnementl' jurado sobre uma ｢ｯｾｴｩ｡＠
consagrada, fidelidade ao voto de cas
tidade e de obdiencia, fundou a Com· 
panhia de Je uso 

E a sim nasceu a seita do ｾｴ｡ｬＮ＠ euja 
historia tem sido um amontoado de 
crimes. 

Valendo-. e da ignoraneia e da ｾｵＧ＠
perstição dos povos, tem eta as oela' 
ç.io alargado a sua influencia e enn' 
qUl'cHlo os "eu cofre . 

A fortuua da ordem jesuitica é collos' 
sal e incalculavel ! 

Apresentando' e o. seu" sec!ario" 
com uma humildade e,turlafla, e falan' 
do em obras de ｢･ｮ･ｦｩ｣ｾｮ｣ｩ｡＠ e c<lrirl<J' 
de, com meigas palavras vilo extor' 
qUlOdo o dinheiro aos ncos e aos po' 
bres. 

_\os ricos, apanham·lhes, por varios 
processos, enormes quantias; e <lOS po
bre acceitam'lhe tudo-vinte reis até! 
-e rs. as pequenas vérbas sommadas 
attin:;,em milhare de conto. 

Todao; as irmand<Jdes e confrarias 
de mulberes, como por exemplo, o Sa
grado Coração de ｾｉ｡ｲｩ｡Ｌ＠ o Sagrado 
Coraçiio de Jesus, etc .. são succursae, 
je uiticél", e outr;,s tantas fontes de 
ｲｾ｣･ｩｴ｡Ｌ＠ com noml's ｴｬｩ｜Ｇ･ｲｳｯｾＮ＠

De manei!";, que está ao serviço des· 
ta odienta as"nciaçãltl t:rn numeroso 

OCLARAO 

No nl1 so paiz. quasi todas se dei, 
xam seduzir pelas bypoeCltas pala vras 
daquelles varões. E os sagrados ､ｾｶ･Ｎ＠
res de esposas e de mãe, siio ml1ltas 
vezes esquecidos por ell$s que ｾ･＠ en
tregam de alma e coração, quasl ｳｾｭ＠
darem por lal.ao serviço duma seIta 
que s6 teUl 8 recommendal-a-a Deva Sl
dão, o Inces to o Roubo 1:! o Ass<JssI
nato. 

E, por culpa dos republicanos ninda 
hoje xive em nosso paiz, á recl!'a solta, 
a aborninavd Companhia de ｊｾｳｵｳ＠ que 
teve por lundador um libertino o qual 
pa sou a maior parte da vida a dl'shon · 
rar raparigas e a espadeirar o pro
xlmo. 

Mas a Egreja tornou o santo! 11 

I e a este refinado -santarrão-,este 
-V. Juan-, que a igreja rrnde preito 
e ainda no -ManDA- a f<;. 17\J dedica 
uma oração para que os devotos. es' 
peclalmente a - moças se entregut'm a 
-elle- de corpo e alma, si e que o con
fessor não seja tambem representante 
do segundo Christo qüe se chama S. 
Ignacio de Layola. 

Aqui vai a arengn: 

OR.-\ÇÃO DE S. IG:-\AClO 
DE LAYOLA. 

Acceitae, 'enhur, to
da a millha liberdade; re
cebei minha memoria, 
entendimento e vontaL!t>; 
tudo o que tenho, ou 
pO:isuÇ), \' ós m' () ｴｬ￩ｾｴ･ＢＬ＠

e eu tudo \ ' os restituo, 
e me entrego inteira
mente á \ ' ｯｾｾ｡＠ \'ontaue 
para ｾ･ｲ＠ governado; con
cedei-me unicamé'r,te o 
\ '1)SSO amor e a \ ' os:-.a 
graça; e ::.erei snbejamé'll
te . ricu, nem mais petli
rei 

A lEX 

Annuncios 
Publicamos mais em 

conta de que qualqut'r 
outro jornal,.o" annunci
o commerclaes e quae" 
quer outro,. dt' propa
ganda. A tratar ｮ･ｾｻ｡＠ re
dacção com o ｾ･ｵ＠ pro
prietario 

Recebemos ｵｭｾ･ｸ･ｭｰｬ｡ｲ＠ do 
folheto "O::. batalhões infantis noq 
Grupo ｅＺＺ［｣ｯｬ｡ｲ･ｾＬ＠ offertado pelo 
snr.prafes or ｏｲ･ｳｴ･ｾ＠ Guimaràt's, 
in,..pector geral do en,..ino. 

ａｾｲ｡､･｣･ｪＱｬｯｳ＠ ::.ua delicada at-
__ ｾｾ＠ ____ ｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ____________ ｊ･ｮｾ｡ｯＮ＠ \ 

De nobis 
Ao nossos collegas que ti\'e

ram a gentileza de [l\)ticiar 0110,.,

so re,lparecimrnto, continuamos 
él visital-o:-, rernettendo com pon
tualidade \) ｮｯｾｾｯ＠ modesto jOl"llal 
excep<;ào feita elo -Dia- f' "Folha 
do Commt'rcio. que o nflO lizt'- ｾ＠
ram porque ::;abeemos, e:-.tào pre
sos por Ｂ｣･ｲｴｬｊｾＢ＠ interesse:- e por 
isso não tem \'ont,ldt' pruprill. 

Dt':icu lpal11o;; ･ｮｴｲ･ｴｾｬｮｴ｜Ｉ＠ p::-ta 
falta de de li cadeza, lah'ez moti\',I' 
da pela "crio:e •. 

Tuco quanto ele mau se faz ou 
se pratica tem as sua" de",("ul
pas na malfada cri ·e ... 

\té ｭ･ｾｭｯ＠ os deveres que im
põe a ｩｭｾＬｲ･ｮｳ｡＠ para com a,.. ｾｵＬＢ＠
｣ｯｬｬ･ｧ｡ｾ＠ e"tão ｾｵｪ･ｩｴ｡［［＠ a e",.. e 
gnlnde mal. 

O ｃａｲ ｾａｃｔｅｲｾ＠

E ' bo:,t 
Pm senhcr que se tem por ea

tholico ￩ＱｰＨＩｾｴｯｬｩ｣ｵＬＺ Ｇ ･＠ ficlelis;;iml\ ｾ｢＠
",..I-lnta:- leis. da 19rej'l . <.!Oll1illlr 
ｰ｡ｾＢＬｵ､ＨＩＮ＠ e::;braV(>joll ､･ＺＭ｣ｬ｜ｲｮｰｵｾﾭ
turas ferozes dentro da 19rejél de' 
S. Fr'l:lci.;;cn, porquf' algun::; n pa
ｚｦＧｾ＠ e::.tm·a'"!l a rir de um fact ,\ 
4ue nüo !Judia upixm de ::-t'r, :,o i
nüo um objectu de ri"o . tna Cl 
grado ,I rt'ligi osidade gurc!uro . .,,, 
e p,..eu(b de ｃｦＧｲｴｯｾ＠ ｩｮ､ｩ｜Ｂｬ｣ｬｬｬｯｾ＠ flm
so ｲ･ｾ｡ｭ＠ (' oram com ＨＩｾ＠ bllilIS ... 

De,..compvr dentro du !:)at'lL\ 

Templo'! 
O que tem isso, silos labi ' l:- qw 

b!a,.phemararn, . [li) de UIll cath )
fico fer\"llrO'-'O e ... pratico:! 

A ::;a!;ta ilb.,olviçüo do c(Jnfe-.
SIO/lUr!O, u e:,opera ... t> lJlla 

SA \'I;\() 

Instan
ta,neos 
'" ., 

O cSrll1to Burru_ do altar-móI' 
c0r.tinún imp<.I\·ido <t illl[wrar ,lO 

Throllo usurpadu ao Chri:-.to cru
cificado. 

• • • 
Elle nüo receia um habea:--C('f-

ｲｾｾ＠ promovido pelo,. ｡ｮｴｩｷ｜ｾ＠ 1'41-
tllOlico . . contra a sua ｾ＠ ＱＱｉＱＮＧｾ｡ｬ＠
ｃＨｬｉｬｏｃｾｬￇ［［ ｉＨＩＮＬ＠ porllue salw ｮｾｬｊｬ＠ tt-r 
valor <I Suprema SoheranJ<.l ru I 
p()\·o. que iguala ｡ｾ＠ ､･｣ｩｾｴｬｬＮＧｾ＠ :1) 
SU\liemO Tribunal Fe(,,"" '. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00002
	00003
	00004
	00005

