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1:1 Ih h · \ !'r .. i N Hlll llilll(fI 111' Hf ' XI\Io( illll\ S . ｆｮｵ ｾ ｴｬｮｮ＠ f' trante como Hcrbert Spenccr, apresenta 15 19 foi a Zurich e começou a espalhar 

ｾ＠ .• Juvi l.:1 IllRrtrCi'/I , di' 
IIj :--1ji, lIl ula . fl·!r.I r;. Pur-ph ir it l ＱｉｉＮ＼ｬｲＱ ｾﾷ ｲ Ｌ＠ <.( . ,)UIiIUI3 9.r)Ct"m UJJ\ qua 1'0 c aro e eVidente dp decadencia com muito zelo a nova Reforma. Sendo 
l i ú n .. I-f.·ir.1 ＨＢ｜ ｉｉｉｉｉｗｬｬｬ ｮ ｾ ｾｾ ｉ［ Ｚ ［Ｌ ｾｲｲｬｬｾｲｩＩｬｬｨ［ Ｚ ｜ｨ＠ tio ｾ ｴｈ ＮＢｏ＠ l'iI'ubor da socjpdade moderna. um hom pregador e homem energico, fo-

!'l . I'- ,h ol') IHnrln. Accr(1'SCente-Re o cnthusiasmo idolad'a ram fi instancia d'elle removidas das egre-
ｉ ｾ＠ Qllõ\rLI-fl'im S, 'l'h. · .. tPllio Ｈ ｾ ＬＢｦＧ ﾷ Ｂ Ｂ ｦｊｲ Ｎ＠ :-. , ｾｉｯｬｴ  ｬ Ｇ｜＠ bi"ll'" (' 't Z I d' m"',.,. que eXCI am o a, Annunzio e ｬｨｾｾｮＬ＠ jas as imagens; a missa, as procissões e 
1'1 \Jllint.,-fl',ra l" ( '(\Ilm,lo ('1 lt1ff' .. 54,)r , ｾ Ｎ＠ AlvA!'''' p· n(, ｾ Ｇ ｉ＠ jU"itamcntc quando pintam a vivo a m·1Ís todaq as ceremonías foram aoolid88. A 
JU .... ·' rn· ('·' rIl ｾ Ｌ＠ 1:1!'I IIt'n ,) ｨ ｩ ｾ ｉｉ ＧｉＮ＠

:! l .... Ihh;\ll o: I'- " :'u,ímhnn bi" I"I repellpnte ｨ･､ｩｯｮ､･ｾＬ＠ c o eviflellte mau Ｇｾｯｳ Ｍ doutrina d'eUe não difteria muito da de 

"THE REBARBARITION" 
eis o ti tulo assaz exotico da ultima obra 

de Herhert Spencer; dizemos (/ I/tri lia, 
porque assim a chama Pile mesmo e pediu 
aos ｬ ･ ｩｴｯｲ ＨＧｾ＠ 'lue a considerassem como seu 
te,tanwnto. 

Spcnrcl' C Ti"line concretizam el11 si a 
ｰ ｨｩ ｾｯｳｯｰ ｨ ｩ ｡＠ moderna: são os porta·bandei· 
ras da phase mais recente de evolução cu I· 
tu ral () primeiro já ｣ ｨ ｾ ｧｯｵ＠ ao fim da jor· 
nada E' n'esta obra que é o canto do rys· 
111' !I'um patriareha octogenario, encerrou 
a synthese de (udo que observou e o que 
rscrpveu. 

Com o eminente talento da investiga· 
ção de que é dotado ｾ＠ a penetrante logica, 
quP os proprios ad"ersari05 n'eUe admi· 
ram, suj('itou Speneer todas as manifesta· 
ções da vida dOR povos cultos a um exame 
srrio e minuPioso. EiR o resultado do mes· 
mo nas pa lav ras proprias do pmsador in· 
((Iez: As ｮ ｡ｾｳ＠ modernas rebarbllri· 
ＺＺＺ｡ｬＯｨｾＨＢ＠ isto ｾ Ｌ＠ cahem de novo lenta e 
ｩ ｮｳ･ ｮ ｳ ｩ ｶｾｬ ｭ ･ ｮ ｴ ･＠ na barharidade de tem· 
pos incultos. Debalde apella·se ao brio 
Ihante progresso seientifico c industrial. 
Pou O adianta indignar·se e protestar pc. 
rante os factos evidentps que provam o 
crescente diluvio da barbaridade.' 

O procedimento dos fortes para com os 
fracos torna·se d'um dia para outro mais 
a r bi t I' a r i o. P rocu ra·ge scientificamente 
provar que a uniea fonte do direito é ... a 
fo rça. • 

A opinião dos povos conserva·se indiffe· 
rente e muda perante os crimes commetti. 
dos pel05 /\,0"ern08. Violcncias brutaes 
praticam·se ou desculpam·se por serem 
ｊｉｬ ｃ ｾ ｏｓ＠ C" " s l/mofados ou porque assim 
deCIdIU o CO l/certo das potel/cias. 

O cynismo dos estadistas aliás insignes 
acha não s6 defensores mas até admira· 
dorrs. A guerra dos Estados Unidos com 
a l!espanha, fi da Inglaterra com os Bocrs, 
os .\campampntos da concentração na Cuba 
e no Transvaa l, a crueldade dos Amerira. 
nos. com os ｔ ｡ＨＨ ｡ｬｯ ｾ＠ nas Philipinns, as 
Scn clas praticadas no Con((o ｢ ｾ ｬｧＸ＠ c nas 
out ras ('oloniaR; tudo isso considerado não 
pdo pri sma ､ ｾ＠ um pessimista, mas 'com 

to ou antes o total ｭ｣ｮｯｾｰｲｰｺｯ＠ do ",,:lo Lu!hero e Calvino, mas emquanto Cal vi· 
nas modernas e, c')las do. prcrafal'l itas, no era throcra!a e Luthero amigo dos 
symbolistas e ､･･ ｡ Ｎ｝ｾｮｴ ･ ｳ＠ .• Junte· ,'p o tI",· ｰｲｩｮ｣ｩｰｰｾ＠ 'e queria que elles governasspm 
bra;.:anlPllto que reina nas asscmhl,'.' ;p. ｾ＠ pgreja, era Zwinglio republicano c queria 
gislativa < de 'l 'ta,i tolos o:; po"os. ') par dar á egreja uma constituição republira· 
triotismo morhido que externa· se \,c ' , o'lio na Em relação á Eueharistia havia uma 
c oppressão de outras ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩ､｡ＡｬｾｾＬ＠ o grande diffcrença entre Zwinglio e Luthee 
ｦ･ｊｬｬｩｮｩｾｭｯ＠ que, conforme se apregoa, toca ro: estE' dizia que no Sacramento estava 
na ｢｡ｾ･＠ da socidade ameaçando a fami presente o verdadeiro Corpo de Jesus com 
lia, finalmente o ｡ｮ｡ｲ｣ｨｩｾｭｯ＠ que od('i:! a o pão, em vez q ue Zwinglio affirmava 
tudo (' a lodos. que o Sacramento era só uma figura do 

Analysando E'stas e outras manire,ta· Corpo de ｊ･ｳｵｾＮ＠ Por causa disto levan· 
ções da cultura moderna, diz H. Spenccr: tou·sc um combate encarniçado entre os 

Seria estupido querer affirmar que tud'l lutheranos e zwinglianos. Luthero e seus 
isto é só excepcional ou ｰ｡ｾｳ｡ｧ･ｩｲｯＮ＠ ｅｾｴ･ｳ＠ amigos esr reveram muitos pamphletos 
factos ｾ￣ｯ＠ tão geraes e lão frequc:l:Ds, cheios de injurios e grosserias contra os 
que formam antes uma regra do que uma Suissos e elles responderam da mesma 
excepção. maoeira. Luthero chamou a Zwinglio de 

Outrosim, quem assim se encaminhou, criado de tiatanaz. de verdadeiro pagão, 
não para e nem volta tão cedo, porque é disse que tinha um coração demoniaco, 
muitas vezes mais facil rolar n'um abys· uma boeea mentirosa ; Zwinglio increpou· 
mo, do que subir nas alturas. Para susiar Ih ira, obtinação, pertinacia, arrogancia, 
esta deC'ldencia, seria pre<'iso um choquc ciumps etc, e tudo isto por causa do Sa· 
gigantesco que abrisse os olhos e desper. cramcnto do amor. (Kóstlin, Mart. Luth. 
ta ssé os animos . 2, (7). 

(Continúa.) 
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CARTAS DIRIGIDAS A UM MINISTRO DA EGREJA EVAN· 

GELICA POR UM NEOPHYTO DA MESMA EGREJA 

SEXTA CARTA 

Venerando Pastor. 
Peço· vos mil desculpas por atre,'er· 

me a propôr·vos as minhas duvidas a 
respeito dos Fundadores da nossa santa 
Reforma, Martinho Luthero e João Cal· 
vi no. Estudando a vida d'elles, ｾｮｲｯｮｴｲ･ｩ＠
n'ella muitos vicios e esra lldalos abomi· 
na v is, como tinha a honra (\e explicar· 
vos nas cartas anteriores. Acudi.me, Re· 
"erendo, livrai·me destas duvidas que, 
perturbando·me profundamente o espirito, 
dilaccram a minha eonscieocia com te· 
merosos remorsos, porque não muito me· 
Ih ores que estes encontrei ainda os outros 
Reformadores. 

U1rico Zwinglio, nascido cm1 de janeiro 
de 1484 em Toggenhurg na Suissn, dCe 
dicou·se no estado ccclesiastieo c estudou 
theologia em Basilca e Derna e depois em 
Vienna. Tendo recebido as or(\Plls ｾ｡ｧｲ｡ﾷ＠
das, cra vigario na cidade de Olaro, OH' 

Aoceitando uma grande parte da Suissa 
a Reforma de Zwinglio, os cantões velhos 
permaneceram fieis ao papismo. Era opi. 
nião de Zwinglio forçar os papistas a ac· 
ceitar a Reforma, segundo a sua devisa: 
- o Evangelho tem sede de sangue,- por 
isso elle mesmo sahiu armado com o exer· 
cito na !,ruerra contra os catholicos, mas 
na batalha de Cappel aos 11 de outubro 
de 1531 foi miseravelmente morto. A' n()e 
tiria disto Luthero disse: . Zwinglio mor· 
reu nos seus peccados, pelo que não te· 
!lho esperança alguma dp que se tivesse 
sal"ado. - (Aospiniano: llist. Sacro pago 
187.). 

A respeito dos seus cosf\lmes, Zwinglio 
imitou os outros Reformadores, vivendo, 
junto com uma mulher prostituta, uma 
vida bastante livre, a ponto de Ecolom· 
padio, amigo intimo d'elle e por certo não 
muito escrupuloso a este respeito- por· 
que tambem seguiu o mesmo exemplo
queixar.sc fortemente desse modo de vi· 
"ir. (Schuler Op. Zwingl. 7, 54.) 

Henrique VIII, desde 1509 rei da In· 
glaterra, era no principio do seu reinado 
muito ratholieo c escreveu attl uma obra 
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sobrl"l o.; ｾＳｩＧｲＮｬｭｴﾷｮｴｯｾ＠ rdula do:\ chmtri
na dt" Luth 'fll, pl'lf) que mel'('('l'U dn pap:\ 
Lcào X o bnnl"lhO litulo de «D'fcn,.,. ,h 
fé. E sendo ｩｾｴｮ＠ n ..... im, (' lmo ｾ･＠ f t'L ＨＧｊｬｴｾ＠

pr,'h .... tante .. "lo {'htf n"formA.i ltlf! O histll
riad'lr la Hd.lrm1 (1:\ ｉｮｾｬ｡ｴ｣ｲｲ｡Ｌ＠ o pro
te ... t:l1ltc "' l'.h 'ti n Ｉｾ＠ diz franc:JmC'nte qu e 
o unico m lti,." l'0rqu' IIenriq\t ' YIIl 
ab:lflr{tlflOU a ('.;rt'jn ｰＬｬｊＭｬｩｾｴ｡＠ I' se ｦｾｬ＠ l"t!

form !:'Ir, r i R la ('hia que ,) dominava. 
Torlo' o..;. ｯｮｴｲｾ＠ hi ｴｴｬｲｩ［ＱｲｩＨｬｉ･Ｎｾ＠ irup:lfl'i!l ... 
､ｩｺｾｬｮ＠ a m ,ma OOU •. \ O Il<lbn' IM.! Fit·· 
""illin!l1, por "emph\ l'CHn to'la :1. im 
p!lf\'ialitl de d homem hOJlc-:oóto, (t·('n· ' t'" 

" ｴｾ＠ .. pe'tl) ｦｴｾ＠ ｾＮＧｧＡｬｩｮＮ･ｳ＠ ｊｬＺｬｬ｡ｙｲｾｬＢＧＺ＠ PR
ra h ::mrn d:'1 minha tt'rr1., querh n:!o la,
lar R r I' ;to do 'n .tivo I"il:cipal q:I" f ,i 
C3u:-:a ､･Ｚ［ｴｾ＠ ｾｲＺｈｈｬ･＠ arontlociml'nto (n H,),· 
fonna): p ｜ｲｾｭ＠ ｰＮ＾ｊ･ｲｾｩ＠ ｾ｡ｬｮｲﾷｭ･＠ ＬｾＧｬＱ＠ ia· 
eorrer na nota de ｊｬ｡ｲｾｩ｡ｬ＠ ? D .. \"o 1",,1ol1to 
dizrr qu e c ｭｯｴｩ｜ｾｯ＠ f)j :.\ ｰｾｩｸＮｬｦＩ＠ c1 ",. 
ｨｯｾ｣＠ 13 llt> li 'ar'']:} t- - ｜ｮｾＺｬＮ＠ U"'Cj n. 

Ｈｾ｡ｲｴ｡＠ a .\ lt." t· li, ｾＬ＠ U '), 
Casado legitimam nt .. rom C'Úari113 

,I ... ｾｲ＠ '0 (l ti>.lm. I:> por u:na "i' p" 

"io p.lr .\nna B lle)'n, dama do ｊｬ｡ｾｯＬ＠ !! ". 
riqu ,"II I qwz arrancar ,lo ｰ｡ｪｬｾ＠ C (" • 
mento '"li um lcereto, d('flaranJ'1 n ,I':> 
o u prim ·iro ea. amento, paro d ..... 'Spo--.lr 
a djta .\ una B Icyn. 'Ia ... o pap" ft' u:;o· 
pretar·- • um.1 t o ｧｲ｡Ｚｬｉｬｾ＠ i uqülc!a ' 
Então o ｲｾｩ＠ n llle \l o S I fa,·"rito C'rna· 
mer ar hi l) ,te ｬＧ［ｴｮｴｾｲｨｵｲｙｴ＠ '.loITlem .... ' m 
caral'f('r, que U11 ua..; ｜ＧｩＳｧＭ･ＡＡｾ＠ na ｾ｜ｈｰＢＬ＠

JIl!lnha tin.1.1 ｾ｡＠ l.t!o em :'- ｾｲｾｩｯ＠ a ulha k' 
(bianrler, di,'ip"!>. <!e LUlhen>, linha I· 
vado e sa mulher e_rondida em uma b,l' 
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J"ntl,.,'" ,)ojo ｬｉｯｵｾｮｵｲ＠ foi rnrnrra!lo, (' ＱｾＬ＠ 11 " :\,('111 0 do d ou.lnp 
rort Indo n r"rd:\ p('la q1l31" Huslwn,ll'ram 'llg4"" 'uu. 
á f,)r\'1, dl'i ＧｮｲｮｮｾＭｵＨＩ＠ ruhir ainda vivo, ｲ｡ｾＭ I (Lue. H, 4-
ｉ［ｾｲ｡ｬｬ｜ﾷｬｨ｣＠ o habl12l, arrltllcaram·lhl' Ｂｾ＠ ,'n'l, Na'ludll' tempo, ajuntllnrlo· f' e 
tr.ulha., l' c.> rornC;tlO, que deItaram amda n ＮｨＧｾｭｳ＠ dt' ｴｮ､ｮｾ＠ as chlrnh.'li 

pa!t)itantrs. n'ulllfl fogueira, ｬＧｯｲｴ｡ｲ｡ｭＭｬｨｾ＠ I ha!4, (Ii:o\'-(l por parahola: ｾ｡ｨｩ｜ｬ＠ um 
a r'llw<:n, fll.t'rum-Ihc o ｣ｯｾﾷｰＮｯ＠ ."111 q'lurtos dur n !,;pm("ur ｾｵ｡＠ 8tllllmtc: t' M'lm'IIlDiII 
(, dep,lI' fora;n( r,tI',; Ｂｵ｢､ｬ｜Ｇｬ､ＢｾｬＧ＠ ｾ＠ t(';l' parI!' (' ,hiu junto ao rami nho e foi 
(!.lm.lo:. ｬｾｮ＠ { I ｲｲｲ｣ｮｴＨｬｾ＠ part(':-; fi. {'l( a< P. dn, (' ｦｴｾ＠ fiVt,'S do r(-o a ('mneram. E 
() I:,l ,lr.,c ｾＺＨＩｲ･｟ＬｴＬ＠ ｴＧｬＩｾＮｦｾＺＭｩｳｯｬＧ＠ da ｲ｡ｬｏｨｾＮ＠ Ｚｾ｣Ｍ part(. (" hiu . obre pt'dra c nas('ida 
po",n {a ｬｬｾｲｊｮｮＬ＠ t,'X.lIOU a .SU:1 n!)pn ... ｉｾＮ｜ｏ＠ S(\ porque n:1o tinha humitiu<iP .• : 
ｮ｡ｾ＠ ｣ｨ｡ ｭｭｦｬｾ＠ d'uma ｦｬＩｧＭｾＨＬｬｲ＠ .. l ｡ｾｻＧｬ｜ｓ｡＠ c.nJl ｰｾｬＧｨ ［＠ rahiu sohre espinhos t' na!:iC'l'ndo 
::1. ｭＬＱ Ｑｾ｣ｮｳ＠ ｾｉｬ｜＠ ｾｾｮｴｯｳ＠ Em Sl1I!lltltl, t11l o ＨＧｾｰｩｮＧｷｳ＠ juntamente a affogufam. E 
ti ｾ＠ eur.:- hhton llnr ｊｬｾＨＩｾ･Ｂ［ｴ＠ !,lh' Hnnkl\ II l3rtC' cahiu em boa terra e ｮ｡ｾ｣ｩ､｡＠
(1I'r,( Itl"l I ｾＢ［ｬＩ＠ Henrqne \ !T[ reI. pl" , . , , l ..... h' -). I ') l· frudo fi ('C'nh> por um, J)IZPIHlo Isto, 
ｲＨｾＢＢＧｲ＠ ｾ＠ nlln ＧＱｾＬＺＢ＠ ('arl C:1t:':"Õ, u ｡ｲＨＬｾＬｈＢＬｰＧ｢Ｌ＠ " 

I
" I' 1 I 11 d -00 70 ＱｬＱｾ｜ＧｮＺ＠ ｕｵｾｭ＠ t('m OU\'l(lo_ para OU \ lr, 
í' H ｾＩｏ＠ ,n ) la E'S t) mOllfrl) ｾ＠ .. " 

, , , "" 1'.. seus ､ｬｾＨＬｬｰｵｬｯｳ＠ lhe pCrf.{ltllta"nm 
t·)llCgW', lK flouh)rp", 12 duquC'se ('(H111u.. ... , 
lo) h· - 11" I I')! b ｬＧＧＧｲｾｨＨＩｬ｡＠ rra (',tn. Ao, quars eUe 
ｾＬＧｕｕＨＭ HIH»)l"S ..... k ｜ｬｲｧｵｬＧＺ｣ＮｾＨＧ＠ . ' 

I I O lh
" \,6, "dado rOlllwcer O myHter,o do 

!nU err:-;.-

Tambell1 a ｲ｡［ｮｨｾ＠ Ｎ ｾｮｮ｡＠ BIlI"y., cI('"i I 
e. ＧｰｅＧｲｩｬｮＧｾｮｴＺ｜ｲ＠ fi IIltuhtn\':J, IIn sl1rh.'. ir,'},,,,, 
8nnc"ls, ｴｬｬＧｊｬｏｴｾ＠ dt'. II rfl.;alllP'lto ('II;n IrA'l. 
ri'IU( '·111, cahiu Wl ､ｬＧｳｾｲ｡Ｂｬ＠ do J'C'j ｴｾ＠ ioi 
ti '.\p:t'll em 11) ＨＱｴｾ＠ muio ｲｬｾＧ＠ lf):ht ｾｯ＠ I 

d ｾｾｾｩｮｴ＠ 'o l'd ＨＧｾ｢ｏｕ＠ ('om tInalln3 ＧＢＬ｜｜Ｂｾ＠ I 
mour CllH' um anno depois JllIII'f"'ll til' p.,"r .. 
to, 1.J)g-I)dt:poiR fIt'nri'lu cn-=tnu l'l:n .\n.,,\ 
(,,1E'\"\\ ｭＮｬｾ Ｑ＠ la ,t·loS:1 t,; :.lns lll('Z '''. ppa· 
rtHl e d't'lla e ('Json ("Otn Cath'\rill:l J[H-

wnnl qlll..· ｾＨＧｉｩｳ＠ nh ZP'l (tl'pn is mnrrl'U no ｬｾＧｬﾭ
dafn'",(). ｆｩｬｬｮｾｮｈＧｩＱｴ･＠ o rei C'\sOU ('0111 Ca-

th:lI'ill:1 Parr, 'pIe tnmhPTn p ... favtl ｡ｲｮ･Ｎｬｾ｡ﾷ＠
,la ,I·· m')rie P'li' haver ｭＨＩｾｴｲ｡Ｌ＠ lo nlglllllils 
Ihl\'l,la" ... ohrl' n rt1ligLio, 'luando a morh' 
dn tyranl1u a livrou ,I" perigo, 

dt· ｮｬｬｵｾＬ＠ mas ｡ｯｾ＠ o't!tros por lIaral, .. I, •• 
[",ra Ｇｬｵｾ＠ wllIlo nào ｶｾｪ｡ｭ＠ e 1111 viu,l .. 
I'nlel1l lam. E ·ta é poi_ a pnrah lla, A 

1I11'11t(' (: a palavra de 1).'us. r; 0' dr j 
:!.) caminhq, .:'1:10 ｏｾ＠ <Im.' n oU\"('m: 
Vl'm o ,lia"'l r ｴｩｲ｡ﾷｬｨｾ＼＠ n pahvra do 
r.u;1o, p:Ui\ qUE' se n:io ... ·\!\"f!ilI crcndn 
la. E ｮｾ＠ ､ｾ＠ :-;ohr{-> a pC'dr:l, são O.;à quC', OQ
\'indo C'\lm gO.:I), r('('('bcm St palayra: In .. 
l\lHlh) l1ão tem raiz, nãu \'r'" 111 ｾＨＧ ｮ￣ｯ＠ por 
um tI'mp" I' ao tcmpo d:1 I('nlo,<!() R llee
"i",", E " 'p'c ('ahiu entn' e:.pinhos, éstel 
:-.:i.o os tI U('I ou viram ('lo idü:; s(' affoga m rom 

,'ui,\r"log, riquezas e ､ｾｬ･ｩｴＨＬｳ＠ da "icla c nlo 
I!liO [rurto. E (1 que cah iu elll boa terl'l, 
･ＢＬｴＨＧｾ＠ s:1o ｏｾ＠ qUt'lo ouvindo n pal:lvra, A. re
I .. m em hOI11 e optimo ｲｯｭｾ￣ｯ＠ C ､ｾｯ＠ frueto 

rica parI a ｬｮｾＢＬＮＮＮ＠ f' 'a. CraJl1HE'r, deeia- Henrique VIII vi"eu na rlevassicLto ( t.'m per"everan\'a. • 
rao,lo iUl"ali lo o c:t,amellto de Hemi'!,,,' opUa morreu: li ""L, '('l1sual 'lU I"\'a\'a, H.\'plicllpl0 .\ sem('ale é a pa lavra 
com Catharinn, Ih ﾷｾｴｩｵ＠ ao ｮｯ｜Ｇｯ｣｡ｾＳｭｾｮＮ＠ ｦ｜ｾ＠ que no hm do.". seu. ､ｩ｡ｾ＠ mais S(l il e- clt' Dl' ts • Que' maravilhas nãl) tem oPf'" 
to d'elIt> rom .\una n .. le.\'n, ｱＧｬＨｾ＠ tamh ... n I ｭｾＡｨ｡＠ -o a um mon tro <lo que a UIII ho· rado esta divina palavra cm todos os tem
flll eoroarla rainha da In :!laterra ('ffi 1 de mem TI11 er, a ｾｬｉ｡＠ eorpulenci:t 'lllc so I""! 1211al ｾ＠ o rlima, qual (o n região em 
junhll de 11)33, Quaodo (\ papa em co,,, po<lia mOn'r·sc C<lm auxilio de m'lrhina., '1U!'não SI' haja f"ito ouvir a pa la\'ra di 

qu.ncia d' to eXCOmntUllI;011. (\ ｲｾＧＮ＠ ("t(' ｆＮＬｴｾｮＬｬｩ＼ｬｯ＠ no I 'ito <Ip mort", nin/,:u"lII I llc'us. Foi a palavra de Deus que ,lcr ri\Jol 
romPf'u com a egn''l3 <-'::1th,)1t ｾ＠ rf'Z- ｾ＠ poclia n vi 'al-o rio "'il'U C!..'itado p('ri"o ... o St>Ol ｃｊｾ＠ ldolo"" 'llH' fez ('alar os oraruloR ｵＮｯｾ＠ geJI-
proc1amar chefe da egrejo ｩｄｾｩｰＷＮ｡Ｌ＠ que ,fosse ｬｾＯＮＺｯ＠ ｾｲｲｬｬｳＡ｡ Ｌ ｬｯｹｾ｡＠ o ＬｾＱＨｨ｜ｲＧｉｉｳＨ｜ＧｉＧ＠ liog I' rell,,:iu a ('Í1WI 'IS, ｴｲｭｰｬｯｾ＠ ennsa-

Quem não queria ｮＧｃｏｮｨｾＧｃ･ｲ＠ o rei por Em 2H de Janeiro ,lc l'l4, morl'('lI cst" grados ás Impotentc, <l1\·lIu1all('· qut' 
papa ela Int!lat 'rr:l, ,1t),\'i3. ｬｉｬｯｲｲＨＧｲｾｴＩ＠ i l.!n tre r"i n, mais ｓ｡ｮｬｾｬｬｩｮｮｲｩｯ＠ ria Tng-lnkrra, () lps se adornvam. Foi a pala \'ra de Deu. 
Fi<t.her, lJü:pó ti Rn h t r. m 4re tio rei '.Ira ,'o no manto de purpura » ('(Iml) o que mudou n ｦ｡｣ｾ＠ (lo universo, que ｮｊＧｬＧｾｬｮ＠
e de ｱｵｾｭ＠ u rd ali' , !in 1:1 ,I'. 'lU' rhallla o prol!'stantc historiador Lin;.(ar.l cou os ｧｲｮｴｩｯｾ＠ ao imperio do ,:elllopi(J 
II hu", prll1C'ÍI'" <Ia Eur"l'a t1 "uia Ullt 1(1 ,6 pa;,:. :lH7), os slIhnH'tteu ao jugo "uavc de 
prelado ,lc ｾＸｮ＠ .:thedorb c \:Irtil,le com<l 'I E (htc m ｡ｾｴｲｮＬ＠ qn,'ri<l" Pastor, "'lI' tv'l ｃｨｾｩｳｴｯＮ＠ Foi a ｰ｡ｬｾ｜ Ｇ ｲ｡＠ (I" ｄＬＢｾｓ＠ ｱｵｾ＠
ell!', c o ce ('hre rhomnz. Ｌｬ｣ｯＨｯｾＢＮ＠ ｲｨ｡ｬｬｃｴＧｾＮ＠ runno ＬｨＬｴｾ＠ ·t,vel qu' morreu coh"rt, ;1<' hr:,har a "1111. no (\,.l<lcma ､ｯｾ＠ ,nl1lrrRd,). 
ler do reino, um ,lo m:u In ·l:. ... np ....... lI1- l'xecração [Hlhli('3, dt?i 'ando a In .1.1ft'l'r'l I te:"> o Cll1

f1 ('7 florC"\l'('l' (iJl) toebs as 
o d" scu t npue modelo de \'irtud,. fo. ,I ·o'a' la remp'lhn'('illac ninda emruh ci.' el·) ｉＱｉｬＱｮＬｬｯｾ＠ ＬＱＨｊｾｵｲ｡Ｌ＠ n 1''''';('JI(';'', a 
ram ｾｾｊｬｉＺｌｩ｣ｬ｡ｴｬ＠ no ＨＧ｡､｡ｲ｡ｬｾＮ＠ t'rn I!ri· fi, ｾｵｭ＠ o Ingul. o\! ｭｩｬｨ｡ｲ･ｾ＠ cle .... eus filhus clnd<" a ＨＧ｡ｮ､｡､ｾ＠ (' tocla:-. a:-; virtudes. 
to de lD,hrnac;ão 'Ihre e,ta infamia rllr· /10,]1' ." r li/li ("fÍ!"'o de [JPIIS' 'I )[as pontuc não produz fi p lavr 
na por to la a Euruí'a o l':!io Era InO I D('u' t'm todos os meSlIlog fru!'! os ? 
de RottC'rdam comp"lrou PS:O. Rtoc;.p·m, lf>i-rn,\ \,t'lleran,)!) ｾｴｩｮｩｳｴｲｯＬ＠ por I porque n:1o a nUYf'm C'QIl1 ｨｯ｡ｾ＠ cI,,·,prlS. i(,'iiel., 

com o de ｾ･ｮｃＨＧ｡＠ ｰｬｾｬｯ＠ imperadur ." ru -.;()rE-m ｾｲ｡ｮ､･＠ n angu 'fiac; dn minha aI· {'Pns, ｾｭ＠ \'l'7. ､ＧｾｵＨ｜ｬＱＨｬ＠ profundo 
ma P. h., r(.'n·o)'",os da minhn ＨＧｯｮｳ｣ｩＧｾｮﾷ＠ d " 

Ma Fi h r c "'ore na) "mm ,I In;"a oia! ' flue cn"',IIIl';P'f3J' o prnsamrnto de 
vietima, da uu,".I.,lf',I,' Henrtque \"jlI. L' I dignando .. c. fa!la .. no homem l)('l a 
A 

,I r iz )C'1lt rm ter ahand madn a ｃＧｾｲｴｬｪＧＺｬ＠ C'3- 1 
. 

cem.( a (Ie SaU imr,v, de 70 anno dl' th' I I C e . .;('us ＱｬＱＱｬＱｨｴｲｯｾＬｬｬＧ｜Ｂｴｬｮ＠ a sua !)ulavra 
ｾ＠ o,lI'a, 1''' a ｱｬｬｾｬ＠ hom"lI. ｜Ｇｩｲｴｵｯｳｯｾ＠ e il· I 

lua1c,.mã!' <lo car,1<'31 Polo, foi d('('nIJita,za I ＬＮ･ｳｮｴｴ･ｬｬｾ｡ｯ＠ 'lU" a torna intl'imnwntc 
" Ire "om" FíslH'r f' Thuma7. .loMC dpr· I I com c,rCl,lm ｴ｡ｮｾｩ｡Ｌ＠ tão harhara " f)up, ｾＧ＠ .\0 tlH'sll1n tempo qUt' os s<,us nll\'IUI" 

gundn dl1 o pn,t ' nte ('obb t, 000 iH- J. lI1armn o ,t'U :tuguP ｾ＠ Fiz b('lIl ('m te'r sao f('rHlo:,,> JH'hiS ｾＩＧ｡ｬ｜Ｈｨ＠ .. s \'f'rdauC's da 
ｲ［ｬ･ｳ､ｾｶ･＠ ｾｯｲ｡ｲ＠ rle ,·prl.(nnha, r 'flet'tllJ'l .. nh.r .. çada a Hl'forlllJ prot(',lan((' rUII,hdil ｬｩｾｩｩ｜ｯＬ＠ a lia ｩｬＬｴＺＧｧｩｬｬＢｾｬｩｯ＠ não cstá ('hcia 
que E"m ｴｨｾｮｴ･＠ atroei,la:i(' a ont u no ｾＨＧｊｾＩ＠ ,h orllPns ('(·me, LuthforJ', ('alvino, nfio dos ｰｲ｡ｺｴｬｮＧｾ＠ (' vaidades elo mu 

u . .wlIlgho f' ｈＨＬｊＱｲｩＧｉｕｾ＠ ':IU ｾ＠ !':.,)pro Ｇｬｵｾ＠pau. r OUV('m "'11\ r 'fIedir e atl' muit", Vf'zes 
E porque; I' rq le n f ho d'eL..a. ('ar- \'0:-; a pro unda sal, dnria ･ｦｩｮ｡ｰｴｾｲｳｰｩＨＬＬ［ｈＧｩ｡＠ si stull St'lIl ouvir 

deal .Poln, 'Iuft -e anhava for' ,1'1 l.al",II -." (tUfO."I) .tndo ｡､ｭｪｲ｡ｭ ｴＧＩ ｾｊ＠ "O IJrUI)Or(oj(j. () t --ｾＧｑＧ＠ • UI'", IH"l vao ouvir fi palavra ｾ｡ ｬｬｴ｡＠
quena r onhce r a .JIJf m 1::1 di) I'... nara, nU'lo par:. arranrar-1lle de" tas un n'lO 'I I 
I J{II lia s p ,'nrtar c ta ,liffirulcladp . por ＨＧｕｲｴｏｾＢ＠ a, c e para julgarem 
Ire ｾ＠ e,rc)a' n n podendo matar o filho v ( ＬｬＬｾ＠ quI' a Annuuria. FUnl'st:lll' \'nrsu-o 

o r I •. , a ＨＧｓｰｎｯ ｮｾ＠ p"rll1an('ço I ' 
et qUll P Q men() matar D. mãe. Pt .• ..a H ｴＮｲ［｡ｾ＠ ! U( ｾｴ｡＠ malH'ira não é o n('pl'dotc 

li! ma rlZão o prior do cartlu'110 ('111 I'n, inn n jJovo, Illas 60 I)()"O 'I til' j·ul'!& 
Vo. o n,'ophyto amargurall". I .. 

ｾ｡ＨＧＨＧＱＧＨ＠ ot(', c o Iluditorio "o!locado ao pé 
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't Ilar') re pller a8 verdada. d. 
Pulpl o ' P'l'OIlld.,;1 ," um trihunal em que 8. tornn-', , ... ..... 
, 'nt<'nças 'olrre o moreelmen.., .... • • 
ｲｬｾｭ＠ ,,, di 

I c ,obre () valor cio seu. !!Cuno_ d-.... r. 
ｖｾＨ＠ rc , I I 1ft d ala •• .., ［Ｚｾｾｾ［ｾｾＡＡｾ］＠

Outros OUVI'm I e )(1II vo R ebja p ､ｾｲ｡ｬ＠ Ao ...... ' ｾｾ［ｾｾｾｾｾｾ［ｾｾｅｾ＠l)(llÚn nuo 'lucrem C'r o !'Oto e - o z-'--
'3nt". . I '11 d fi - ' ';'ràtiilíifj, .. ［［Ｇｾ Ｚ［ ＮＧＢＧＧ＠.' '. fil('I' () ,,10"10 I a" VI U \!S, IC8m d <I 1;1, SI f C ,o I o cendterlo • da 98J.. Q __ .. 

Ｇ ＮｮＨ Ｇｮｮｴｮ､ｮｾ＠ Ctlm n ｰｲｾｾ｡ｬｬｾｬｲｾ＠ luas si se ver ... - ｩｲ］］ＺｾｾＺｾｾ＠C()lltl'" ｡ｾ＠ 8UUi! plllXI>C • mudam lo- meou uma OO!!IPJI ... oqu ....... peahou I .... -sa. 
alro"r .. oabalm nte da Inoumbenela qua lhe fIIra • 8"IU • r-
"' ,Ie opiniilll c d • ｧｍｾＨｊＬ＠ oommettld.. cSo. oe ｾ＠ oada lia Ｌ｟ＮｾＮ＠ Ia 
ｾ＠ Outro ' fina!Jllpntl' nau nhem ｲ･｣ｯｮｨｾＭ cI-. 18 rep __ de .. paio ...... 

na pintura que 'c fa, dos 81mB VI- Hoje, apresenta • egrej. o mais beIlo comoond .. de beDeftea lI!&. 
ccr-s

e 
)11'.1 .... 1 .• 1 ｾ＠ outrcm .. que u yeriam a"pccto. tratando o infatigavel Tigario da NI h I ."A ...... _ 

,'10· R "., , , ｾｏｬｬ＠ trucção de uma torre, cuja planta jri o a nega -o, o mu ....... eoJD __ 
appliC 'I 1' a si pro]lrto" I I" (' I <,.,' fcita, seus progres_ 8Clentlfiooe ＮｾＮ＠

, ,. '1IUSI' J\lOS da p I nv1':l IIVIll:l, ,ra, , , IRes, vê li aua frente um myaterio iUlOnda-
ｊＮ Ｌ ｡ＮｏｾｬＬＧ＠ . ,d C'C lIft"'rw ｰＨＧｬｲｦｰｩｴＧｬｉＱｬｃ ｾ Ｌｴ･＠ mura/In ili 

I I'CIII l'IIl\(lo na m4..'lIlOI'lJ e nu rr)r .. \- - • ' ,,. ve" a CI'fincl'a no fundo, se encontra--vemo -u U .' , • 11,10 lal. la,lIS lembrnr o qUI' fôrn d'antcs ' . " , - .. -
- lllf 11'III"lllnS ｮｯＺ［ｾ｡＠ '!lIa (otn as " . Ilre COIII aluo que n"o adml'tte demon--ra ｾ｡ｯ＠ e CI ,( " I e Ilue til, tn .tP. IIll]lre,,"ão dClxava aos quc ,," •• -

8uasmaxIIllas, '10 "i,i ta vam çl!o e a humanidade sente instinctlvamen-

I te quc nem tudo se acaba com a vida pre-ão se csqUCCNl o digno viga rio da 
ｉＧ Ｎ ｜ｉＩｉｕｾ＠ UU. ｃ｡ｾｉｴＨＧｧ［｜Ｇｏ＠ ｩｮｾｴｲｵ｣ｾＨＩ＠ reli..,io." rins crca nçn,: c ,,,óc. scnte c, no temor de um perigo futuro, di-

I rige suas vi taR pal'3 o Vaticano de onde 
P ' " 7 cio corrente o ;:5" allnh'I'1'- ef'eu uma aula dp. doutrina christ;j 'I"e 

assOU.. f . < • t f' ," espera a ultima palavra que lhe desvende 
. 'I lic',o do nosso illustrado contel"- ｕｕｃｃｉＩｊｬｾ＠ ,15 <lUlll a,,- eIras e unm.ngos, I ' , 

<artO n,1 a . ,o mysterio sobrc o qua ｾ＠ selenela se con-' lrn Dr. Orrcino de Oliveira, digno nm ｾｲ｡ｮ､･＠ ｣ｯｾ｣ｵｲＱＧ｣ｮ｣ｬ｡＠ • ranco paI , y serva muda. 
, ' dn l'lr<,('hh dc TiJ'lu'as, A :,,) dI' ｭ｡ｲｾｮ＠ proximo, ｣ｳｳ･ｾ＠ a' ,::l::OA , 'I' pod 

\'lgarlO I ' ' , ., f'- '.. h 7 A irre'lstl ve aspiração que se a cra 
P . t'o" 'ato moltvo reccbeu o Iltstmcto ar,IO n (lrtllltlrn commun ao., . 

OI ,\ "I P! I" '11 I T' dos povos mais diversos por tradi9àeR e 
sacI'rdote cuthari!wns(! impollente manj· ｲｐｊｬ｡ｲＺｊＭｳｾＡ＠ ｴｾＡ＾＠ I e Já. tn v, ta ｉｾＮ＠ ｉｊｾＭ costumc'" de to)d'ls aR clas"es desde. o hu-
f -doe "'U' IJar<lchiauo cas ｰ｡ｲｾ＠ 3'51S Ir a c,.a OC:ID C W"'''Jlm· 'Id ' , d' 
",taça o ".. . . , d .'.' d i' _ ｾＮ＠ t ml e operano aos personagens maIs IS-

(lU e. ｱｵｾ＠ a lllcurra e o c eIXo ", an c- I t ' t . ' pod 'd 
• '. - .' IDC os por sua SClenCLa e er c, U!ll os 

GRE"IO I, E B, U" 0< ｅｍｐｒｅｇａｄｏｾ＠ ｲｾｯ＠ COMMERCIO ce,sort'S do Retual VIg'RrlO. ＨＬＺｴ｣ＨＧＨｊｾ＠ ,.Clta 6 ti' 'ta 
"' ｾ＠ uI" I . I . num s pensamen o os eva a VlSI r o 

I ilos rrvs ｰｾｨ＠ Ｑ｜Ｎｾ＠ Jt\";Ulta!'" .CL'Clru.n ｣ｾ＠ 'ir I 

Do sr Ernt·t) ,\ "yl'r. ." se'Tt'lartO S, Patlre, é facto tão solemne que em vão 
If" t'm l"l lllpleto C<IIUl'I'iIlJo:nto, 

d'e"a sociellallp. r('r('b"lllos um o 11'10. SI' (Jl\hlUra explicar, \lão admittindo a oon-
r,'mmunicanc!o-nos qUt', cm 18 do IDel «O) - ｶｩ｣ｾＡｩｯ＠ ＧＺｾ ｲ｡ｬ＠ de ser cUe o mais alto poder 
transac(o, foi l'mposs!Hla a nova dircc!o l'ia, ( 'nU nra do ta'fgo no •• ara.... que Deus deixou na terra ao qual investiu 
que tem de gerir os seus destinos uumn- de sua e autoridade entregou a doutrina da 
te o anno social clc 1 ü();l, Esti\ definitivaml'nte ｲ･ｳｴ｡｢･ｬ｣ｾｩ､｡＠ no salvação tanto para os individuos como pa-

A nova dlrectoria rieou assim ｣ｏｉｉｾｴｩｴｕｬ＠ Estado do Paranà a cu'tura do trigo. ra as nnçõcs. 
da: José de Senna Pl'rl'il'3, presidente; .\n- Não obstante a má qualidade da semen· A não ser isto não haveria razilo para 
t"nio J, Co ·Iho, vicP-pl'l'sidente; Ernesto te e o tl'mpo tcr corrido pessimo. tivera m explicar as festas que todos os aonos se re-
Meyer, 1." ,,,crctario; Hid ｾ ｉ｡ｮｮ･ ｬＩ｛ｬ｣ｨＮ＠ 2," c,tl' anno ullla bôa colheita. novam com um crescendo que toca I\() en, 
set'rctario; Victor Fangicr. th" mreiro; Parabcns ao Paraná, thusiasmo por occasião dOll anniversarios 
ｾｉ｡ｮｯ･ｬ＠ ｾｉ＠ Soart·., 1," procurador; Fran- O seu esforço na cultura do ｴｲｩｾｯ＠ será do de sua eleição pontificnl. 
cisco ｾｬｯｮｴ･ｩｲｯＮ＠ 2," procurador. maiJ alto I'ro,','ito ｰｾｲ｡＠ todo o Brazi!. que A longevidadc um ancião que vive num 

A!:radecenllo a gentil('za da ('ommuni- para coml'r o pão Up cnda rlia preci'a que canto de Roma. desde 25 annos enelausu-
cação. fazemos votos pela prosperidade do o ｬﾷＢｴｭ ｮｾ･ｩｲｯ＠ Ih'o iOl'llcça, rado em sua residencia, sua intelligencia 
Gremlo, 

FOLHETIM 

As duas Coroas 

( , tes rom ｯｾ＠ princip'os rec(1)idos pela ra
zão o adoptados pela vontade escla recida 
e livre, 

I 

ｏｾ＠ ｨｯｮｷｮｾＮ＠ 'lu,' "6 p,)'ll'Jll Rprl'ciar ex
teriol'illatles. applnud(,Jll essa virlud(' ap· 
parente: Deus que penetra todas UR pro
Inndezas. conhece lJuc pU I e"t,i p<'rllida 
e lamenta· a 

PrOfundamcnt<, (\I's('onsnlado. amarga
?,ente afllicto. dl"pl'diu.,,' du terra o an
)0 peregrino e ele'·ou·se ao ar, 

Não. não queria tcstl'Jllunhar mais as of. 
fen. as que se faziaJll a Deus e renuncia\'n 
a mais longo lrajcrto. arrenp<,nllido de ter 
baixado á. hahitaçõ(" da hUlllanidade in
grata e p<')'Ju ra, clle, que vi \'ia na r<'giül) do 
puro amor " E' quI' suppuzeru ('ntre os 
prORelytos do ehristianismo, quando nada. 
a" menos essa coherencia logiea que obri
ga o i r . IH IVlduo n fazer concordarem as ｾｵＧ＠
as pala\'ras COIllOS nctos que pratica. e E'S-

E' que não imaginara desfeito. nem mes
mo rl' la "ado, por umor de intere,ses se
cunUario. I' cUI!ucns, por amor de senti· 
mento' transviados ou mesquinhos, o In
Ç'l ｳ｡ｾｲｮ､ｯ＠ que unc my,ticamente as crt'
ai ura, ao Cn>ador. os filhos ao PaI'. os dis-
cispulos ao _ lcstre. 

O mundo ｾ＠ um 100Iaçal de miseria,. sim. 
mas do 10010 podem brotar lyrios. e os Iy
rios têm formosu ra e perfum(', .. 

Ou te!'ia a graça de Deus abaudonado os 
homens 7 ... ｬｭｰｯｳｾｩｶＨＧｉＡ＠ .. 

Ou 'cria nq ueUu cidade a mais perse
guida pelas potel1cias infernaes? .. Ou não 
era cUe di!(no de ser intcrmediario ('ntre 
Jesus e os se lU; es('olhidos ?,. 

ApclUr de intE'lIigencia pura. o espirito 
celeste não era nem podia ser omniscien
tc ! 

AIl'm (\isso, não o tin ha Deus mandado 
,\ tprm em spu ,<'ryiço ? e eUe, oecllpado li' 
ni('amentl' nos dh'inos lou vores. absorto na 
admiração da perf<,ição absoluta. ｩｾｮｯｲ｡ﾭ
va a mnlícla e a frnqu('za da humanida· 
dl'; filPru della uma alta iMa. e." 

Fora· lhe bem dolorosa a desillusão ! 
Se a lagrima não fosse um triste pre

vilegio da carne, o anjo teria chorado a
bundantemente, 

Mas. como sabia que Deus deve ser glo
rificado em tudo, glorificou-O na sua dor, 
c parado sobre a cidade contemplou·a por 
algum tempo ainda_ 

Pendia o sol para o occideote, ilIumi
nando as fachadas dos edificios e as copas 
dos arvoredos; as brisas frescas da tarde 
mansamente passavam; espreguiçava-se ao 
longe o mar. coberto de cmbar ＬＬｾ･ｳ＠ de to
dos os tamanhos e f6rmas. e o firmamento. 
de um azul ferrete, rendilhado de nuvens 
brancas. abobadava-se l"isonho por todo a
quelle panorama alegre, vivido, radioso, 
hafejado por um halito de sadio perfu
mE'. 

Em toda a parte o movimento. a anima
ção. cxpandindo·se, manifeslando-se por 
mil modos .. , 

O espirito de luz ele\'ou o pensamento 
ao c<lo li entoou um hymno eucharistioo que 
s6 nas alturas foi ou vido, 

(Oontinúa) 
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ｾ＠ cl,ri\'irlente de<rllrtinonão ｴ･ｲｩｾ ｭ＠ poder I .\.('TOIit RELIGIOHOH .JtJBJI,EI
T 

PAPAL 

､ｾ＠ determinar csso. interminaveis e nu· I Domingo. ｾｕ ｓｓ Ｘ ｓ＠ ás 6, 7112 e 10 ho· Em sua ultima rennião, 
merosissima. romnrias, pror,'dentcs dos ras no matriz, ás 5 112 no ｨ ｯｳ ｰｩｴｮｾ＠ ,1s 8 do ror rente, a C'onfel'cnrio de S. 
paizes mais remoto> qne se ,nccedem sem horss na egreja do Menino Deus e na co· ｓｯ｣ｩ･､｡､ ｾ ､ ｣＠ H. Vicente dI' Paulo 
fim, pelln do collegio Coração de J esus, e ás 9 veu commNnorar com uma ｳ･ｾＸｩＱｯ＠

O IJllr 1!1101' e le\'3 li clfeito essas mani· horas na copella de N. S. do Parto. ne a data de 3 de mal'ço, q u«, 
ｦ｣Ｌｴｮｾ＠ .. ' ｾ＠ oquclh' in. tindo de ｳ｡ｬ｜Ｇ｡ｾ￣ｯ＠ o· ( A's 6 horas da ta rde terço com benção coroação do Santo Padl'e Leãll Xln 
rim" OI,'nrionado; é a ｦｾ＠ dos filho' da fami · do s. acramen to. I Pela man hã, ás 10 horas, 
lia rhri,tA que 0< traz :i Roma nOs pés de • exta·feira. Missa do Bom J esus dos' na egreja matri z, missa solemnr, 
, Ｂｐｾ＠ e onde ",los de qualquer parte do Passos ás 7 112 horas na egreja do Mcni· da pelo rev. padre Francisco Topp, 
o w, e .cnt til Romaoos. no Deus. tiga\'el vigario da paroc hia. Ao ev,.n,'" 

S' no ann.) pa«ado, tão extraordioaJ'io A's 6 112 horas da tarde Via Sacra na subirá á tribuna ｾ｡ｧｬＧ｡､｡＠ o 
foi o concurso tl Roma para celebrar a en· matriz. dre ,Toão Ma nfredo Leit!' digno 
trada do ｾＵＧ＠ aoni"ersario do pontifica· Sabbado. Missa de N .•. das Dôres ás de S .• Tosé. ' 
do de Ú'ão XIll, ｡ｩｮｾ｡＠ maior hade ser nes, 8 horas na matriz. 
t" nnno pela data de 20 de Fevereiro cor.. - .»-
r ntp e rle ;l de Março em que elle comple- IlE l ' IST,\ POJ,ITU'A 
ta o cumcro de annos que Pedra go· 
"erloou em RIIII'8. • RIO. O go\'erno deliherou considerar 

r,1 - ｾ［ｯＧＡ｜ｩ･ＡＡＧｳ＠ qu,' p"deriio tomar o .\cre como territorio federal, nomeando 
u1e ria, h .!I. < e ｧｬ｡ｾｲｬｩｯｳ｡ｳ＠ maoifesta· como administrador d'elle um militar de 
ｾＮ＠ e 'm que o' devotado; filhos cio uoi· alta patente, e ao mesmo tempo resolver a 
't'l'r o 'e!lte;arãoo complemento doanno ju· questão de limites com o Perú e da navc
b,l r 'e Stn ･Ｍｴｲ･ｭｾｩ､ｯ＠ pai espititual e gação do rios. 
p de io ver rom seu; olho: a branca figu· YENEZl'ELA. O repl'e_entante diplo· 
ra do . Pa,lre c < ajoelhar ｮｾ＠ sua pa. - matiro da Yencwela em Londres rejeitou 
-agem' es. e:-n de uma ｨ･ｮｾＵＰ＠ para si e a propo,ta feita pelo embaixador inglez qUt' 
P'rA suas fam"ias' I',tipula\'a que a Inglaterra, a AlIcmnnha 

A' max'n::a ｊＧ｡ｲｴｾＬ＠ porém, do catholico_ e a ltalia receberiam duas terças part s 
Imp .,< 'el se tlrna essa ｳ｡ｴｩｳｦ｡ｾ￣ｯ［＠ com· da. ｲｾｮ､Ｎｬｬｳ＠ a<luaneiras produzidas pplas 
tu In não d 'xarão, mesmo de looge, de fes· alfandcgas de La Guahyra e Puerto Ca· 
topr a ｦ｡ｵ＼ｴＨＩＭｾ＠ data, como todos os bons helio. 
ｦｩｬｨｯｳＬ｡ｵｳｾｮｴＨ Ｎ＼＠ daJamili3. costumam ｦ｡ｺｾｲ＠ Se diz que as forças revolucionarias 
nos ｡ｮｮｩｷｲＬｾｲｩｯＬ＠ de 'cus pai., e não ha ｜ﾷ･ｮ･ＷＮｵｾｬ｡ｮ｡ｳ＠ foram outra vez derrotadas 
du\;da que o catholicos de_te Estado, ano pelas tropas legaes. 
tes do Brazil ｩｮｴｾｩｲｯＬ＠ correrão pr('ssurosos MARROCOS, Corre o boato de terem 
a.) templo p ".a dar ｧｲ｡ｾＱ＼＠ a Deus pela fI" I sido ｶ･ｮ｣ｾ､｡ｳ＠ as forças revolucionariaq 
tiz data e pedlr.lhe, quel ea con'er\'ar ain· pelo exercIto do sultão. • 
da por muito' aooo a preciosa eristeocia -« -

d te grande Pontifice, Leão XIII, ao a· Novo processo para adubamento das VIdeIras 
mor e 'veneraçãil ｴｬｾ＠ .eus filhos na fé. Em toda a Europa, especialmente na 

X França, acha·se em experiencia o proces· 
- c. - -o Galeuo ｰ｡ｲｾ＠ adubamento das videiras, 

E S( 'OI ... \ 8 Ｎ｜ｒｏ Ｈ Ｇ ｉｉ ｉ Ｎ ｕｾｓ＠ I e sobre o effelto do qual já se contam 
Vae rrudifi,'an h o es.orço do, que no ｭ｡ＺＮｾｹｩｬｨ｡＠ •. ｐｲ･ｰ｡ｾ｡Ｎｳ･＠ uma solução de: 

I 
. \ . . ' I .,Itrato de amomaco 315 

OU\7R\P. l"tll1tn ele ＮＱｾｲｲ｡ｭ｡ｲ＠ a in ｾ ｴｲｬＱｲ ＼Ｚ￣ｯ＠ \. .............. t gramo 
pelas ｃｾｉｾｴｬＬｊｾＬ＠ pu,mlarc" BC têm ｡ｾ｡ｬ｡ｮ｡Ｍ ｾＱＺＺＺＺｐｨ｡ｴｯ＠ neutro de potassa 11 O .' 
li , ｾ＠ '!tI ntona obra da ｣ｲＧＧＳｾ￣ｯ＠ das e colas g ....................................... :... 1 htro 
parochiae . e sobre cada corte prodUZIdO pela p6da 

Chegam.no noticias as mais animadoras I ､･ｾｾｭ｡Ｎｳ･＠ uma gotta do liquido. 
do re 'ultado (,btido: em diversos distri. barato e custa pouco a experiencia. 
do de lllumen3u; em Pedro de Ｎ｜ｬｃｾｬｬｬﾷ＠ -« »--

tam n Alto Iligua •• ú; em S. Amaro; no ,\.RUOZ 
Tubarão; 00 ｂｲ｡ｾｯ＠ do Norte; n'('sta capi· Em 1901 " Brazil importou da Asia 
ｴ｡ｾ＠ ão. mpreconcnrridasanimadoramen· cerca rle 90 milhões de kilos de arroz, no 
te a e colas quP o rlero, effizramente aUJo, va.lor approximado de 17 mil contos de 
lad? pelo pom, trIO aI r:o, ,1emon<tranrlo reIs. 
a"lm o a 'to inter '. e ria Egreja Catholica I Para um paiz e seocialme t . I 
pelCl de'lcm' .. lvim«'nto intellectual da na. i. to é mais do que triste n e agrrco a, 
çôee. . 

Diante rle tãohellos resultados é dee. O merca -c.-
perar lJue ｾｭ＠ toda as parochias os ｲ･ｶｾＮ＠ A I do . Ingole z d4' f"llIIlI('nr 
ren.ln \'i -ario' . e ponham ｾ＠ frente rle tão lri ＿ｧｬ｡ｴ･ｾｲ｡＠ Importou, durante os tres 
nobilitantl- cruzada, concorrendo para a t2 melro. trrmestres do anno findo .......... .. 
ｩｮＮｴｲｵｾｾＢ＠ e ･､ｵＬｾｾｾｩｩｯ＠ reliroio"a da . 76,414toneladasdeassucar(21.273 fi60 
,larl .,. mocl· ｾ｡｣｣ｯ＠ de GO JeiloR,) cujo valor 6 dn " 

1
2fi7271'679 000 c ......... .. _ 4:,.- . . . , resultando como ｰｲ･ｾｯ＠

Em :11 de Dczembro "e 1001 ｡ｰｐｾｯｸｬｭｾ､ｯ＠ do kilos 202 réis. 
. u. era a po· EIS ahl 

P
ula-ã I R b . . um mercarlo magn 'f' , o l a .pu lIra Argentioa de .. _..... tod I ICO para 

.. !l2:J 'Ila habltant . o o assucar de producção bra . ileira . 

. () . n rlr,i E tados de llinas p Sa. -c.-
IlIa, o 1 com.1.1 ｾ＠ OH!) eo 2' com O re\'. ｉｾ｡､ｲ･＠ João Baptista Petcr, il· 
U119,!iOI ｨｾｨｩｴ｡Ｂｴ＠ ,tem mai.s ,lo ＧＱｵｾｩ［［Ｇｾ＠ Il lust.ra,lo vIga rio de ltajahy, acha·se n;sta 
da a RJpllbhea .\rf.:«-utina 174 Ｙｾｩｪ＠ I capItal.. 

a ma. . C'wnprrmentamol.o. 

No dia 2, illuJlli nal';1 extcrnnmenle 
e((reja, bem como no ,lia 3. 

-(O 

Regressou de S. Amaro do CuhatAo 
re\'. padre .\rchallg'c1o Gana rini, 
capelllio do Hospital do ＨＢｾｲｩ､｡､｣Ｎ＠

-«" 
( 01.10 n a ｾ ｬｉｵＢＧＧＧＧ｡＠

o consumo do opio vai em 
notavel na America do :-<ort<, No (' •••••• 
os pharmaceutiros e drog-uistas 
fi3.ooo kilos em um anno. 

O grande vicio chinel eHtá 
Occidente. 

-:&»-

Vt:'rrllgnlll do gado \Iu't:'um 

A proposito do apparecimento de ver
rugas no gado vaccullt, (' que pouco. 
pouco abrang-em todo o corpo do animal 
doença essa a que alguns creadores 
minão Figueira, e que os 
simplesmente classificam vl'rrUI{ns 
pequ('nos tumores cutancos 
o Dr. Majocchi, da rniversidade dI' 
ma, em pesquizas recentemente 
das, demonstrou ser ('s<a 
bastante contag-iosa. 

O DI'. Railliet, vetprinario de 
aronselha como melhor tratamento 
pregar·se as ｦｲｩ｣ｾ･ｳ＠ de oleo de ｣ ｾ､ＨＧ Ｎ＠

Produzem essas fricç'lcs vC'",iJ"t Idll. 
muito energicas, seguidas de ('scarra., 
rancando pelle e verrugas. 

O acido azotieo é tam bem em 
como tratamento. Basta passal·o 
tres \-eze<, com um pincl') de estopa. 
ra o rcsultado ser bom. 

As verrug-as pedieulares são ｾＬＬﾷ ｴｩｲｬｴＢＢ＠

com fio encerado, amanado ao I'edor 
las, podendo ap('rtal·as fortemen tp 
cahirem no fim de quatro a rilWO di'as. 

ＭＨｴＢｾﾭ

IlulllsC r la pastoril ('lU .. , ..•..• , 

('uba e,tá Sf' dedicando rom a!i nco 4 
clustria ｰ｡ｾｴｯｲｩｬＬ＠ e drntro pm poucos 
nos começará a exportar carne, nãn 
rompranclo () xar'1uc argentino. O 
Ｌｾ｣ｮｴ･＠ Estrada Palma projet·ta a 
hvre de ,lircitOR, dOR animaes rPllrc,dull 
rcs, para melhorar o gado exiHten te na 

Muito bem . 

IMP. NA TYP. DA LIVRARIA MO DERNA 

H Una U4'publl(,ll !ii 

FLORTANOPOLIS 
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