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Publicação semanal Pagamento adiantado 

de formar um clero exemplar o opto para 
luctar contra as mil difficuldades dos tem. 
pos presemes: seus trabalhos para isso 
foram assiduos e coroados de um conso. 
lador successo. Tambem deu·se logo em 
promover com toda ｾ＠ energia o ｾｮｳｩｮｯ＠ do 
｣｡ｴ･ｾｩｳｭｯ＠ nas parochias da cidade e em 
restabelecel·o n'algumas onde havia de· 
caido: em breve a escola da doutrina chri . 

］Ｌ］］］］］］］］］ｾＮＬＬ｟＠ tã flore ceu em todas as egrejas paro. 
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mllhi.,""",nh'. do novo Pontlfice data do anno de 1894, 

ｱｾ｡ ｮ､ｯ＠ Monsenhor Jose Sarlo foi creado caro 
deal da Sancta EgreJa. 

MOll sen hor José Sarto, Bispo de Man. 
(') é um dos prelados italianos mais 

ｾＱｉＢＢＧｩｮｰＢｦ ｰＮ＠ Nasceu em Riese, pequena pa· 
da diorese de Treviso na alta Ita. 

a 2 de Junho do nnno de 1835, de 
humilde Illmilia. 

Desde menino manifestou muita pieda. 
e grande amOI- para o estudo. 

Cada dia, e no inverno sobre fi neve, 
a pé diversos kilometros para 

ＮｾＢｴｩｲ＠ ás aulas do seminario diocesano 
Treviso. RUe encetou a sua carreira 

ca na qualidade de mestre no mes· 
Mais tarde foi consagrado 

• rer,dofe e nomearlo parocho da fregue· 
de Tómbolo, e depl)is da de Salzano. 

o seu ministerio pastoral deu pro· 
de um zclo infatigavcl. Monsenhor An· 

Fadna, bispo de Treviso, atlrahido 
ｳｵ｡ｾ＠ virtudes, o chamou para fi Sé, e 

conego da cathedral. 
seguida foi eleito Viga rio Geral da 

Xo exe,-cicio d'este alto cargo, o 
principal que Monsenhor Sarto se pro· 
f"i uma douta, seria e forte educaçilo 

cl, ro. Leão XIII o preconizou bispo 
nntua no conHistorio do anno de 1884. 

consagrado por S. Em. o Cardeai 
L .... IIV>""', i, mantunno. Logo que o novo 

tomou pos.e ela sua diocese, o seu 

namente, por seus mantuanos. Nas pu. 
blicas reuniões, nos congressos catholicos, 
particularmente no de Placencia, excitou 
a admir.lção e a confiança de toda a Egre. 
ja italiana, dando prOVAS esplendidas de 
possuir todos esses dotes de mente e do 
coração que tornam um prelado digno de 
honrar O sacerdocio e do iitulo de bemfei. 
tor da humanidede. 

Monsenhor Sarto prl'siwu dij!'na e' hon. 
rosamente aos C .. ntenarios de Santo An. 
selmo e de São Luiz do Gonzaga. Ll'ão XIII 
elevando·o á purpura do cardinalato, co. 
roou os votos de todos os cathoUcos ita. 
lianos. 

Logo depois de creado cardeal, o Sumo 
mo Pontifice O nomeou Patriarcha de Ve. 
neza, que é uma das quatro Sés máis imo 
portantes e hunrosas do Orbe Catholico. 

O Cardeal Sarto, antes de tomar posse 
da Sé Patriarchal, teve logo de luctar con. 
tra fortes embaraços que oppullha o Go. 
verno Italiano: firme em defender os di. 
reitos da Egreja, soube vindical·os e to· 
mou posse entre as acclamações do povo. 

Accrescentaremos que o periodo de no. 
ve annos de patriarchado foi para o Caro 
deal Sarto um periodo de assiduo e labo. 
rio_o apostolado. Homem pio, caridoso, 
ardente em zelo das almas, omnibll.'l om. 
nia factu8, douto, humilde, e forte ao mes • 
mo tempo, tornou·se o pai querido dos 
Venezianos, que Ima"am-no extremosa. 
mente. 

Por occasllio do lançamento da primei. 
ra pedra do no,·o campanario de S. Mar. 
cos, festa religiosa e nacional, representan. 
do o rei o conde de Turim, pronunciou O 

ministro Nasi. da instrucção publica um 
discurso em que, faltando ás regl'as da cor. 
tezia, offendeu os melindres religiosos dos 
rircum.tantes, visando attingir o cardeal 
Sarto. Disse elle que em todas ftS occasiões 
I1n viam os venezianos anteposto os seus 
sentimentos patrioticos aos religiosos, a elo 
les antagonicos. 

｟ ＧｾｯｬＱｮ ＮＱ＠ ('uielnel" foi, como em Tre,'iso, o Pronunriando em resposta o discurso 
ｯｦｦｩｲｩ｡ｾ＠ nllo teve o Cardeal Sarto uma pala· 

('i'hl, d_ IlAhn '0 J.a:rh 11" "UIIIIII" PoetA vrA de contestnçl'io direeta ás ｡ｳｳ｣ｲ･ｾ＠ do 

ministro. Limitou·se a pôr em relevo as 
grandezas catholicas de Veneza, barreira 
ｏｰｰＰＸｴｾ＠ ao& infieis, nos mares do Merliter
ｲｒｮ･ｯＬ､･Ｘ､ｾ＠ a cruzada de Dandolo até aos 
esforços feitos pela salvaçL do ultimo ba. 
luarte christilo do Oriente, de Conbtantino. 
pla,ameaçar!a pelos turcos de Mahomet lI; 
desde os soccorros prestados aos hospit:t. 
leiros de Rhodes, até a magna parte to. 
mada na cruzada de São Pio V, e na de. 
cisiva jornada de Lepanto, em que o muno 
do infiel estacara definitivamente. Nunca 
fôra Veneza tão grande como na época em 
que combatera pela brrandeza e conserva . 
çilo da fé. Em sua historia o patriotismo 
intimamente se ligava ao sentimento reli . 
gioso. Assim seria, tambem, no futuro. 

Ao terminar e.te discurso, que causou 
grande sensação, deu o cardeal ao conde de 
Turim a colher de pedreiro, que lhe fOra 
entregl1e peLo architecro, segundo de.oreva 
o ritual, abrindo mão deste modo, das hon. 
ｲ｡ｾ＠ a que tinha direito na collocação da 
primeira pedra do novo edUicio religioso, 
eortezia, que, contrastando com as decla. 
mações do ministro Nasi, produziu agra. 
bilissima impressão. 

Na ultima visita feita pelo rei Victor Ma. 
nuel III a Veneza, apresentou·se em pala. 
CIO o Patriarcha, e, ao saber de sua pre. 
sencia, o rei apressou·se em procural.o, 
deixando de lado varias audiencias de aI. 
tos personagens para com elJe com'ersar 
animadamente, durante longo tempo. 

Hoje saudamos a José Sarto: pai uni. 
versal dbs fieis, Pontifice Summo, Viga rio 
de Jesus Christo sobre a terra! 

-«:t-

Sn g rJulo ( 'ornçi\o ､ ｾ＠ J esu 8 

Com extraordinarin pompa, precedida 
de triduo, r .. alisou·se a 15 do corrente, na 
egreja matriz de Tijuc .. s, a festa do a. 
grado CoraçlIo de Jesus. 

Por ｯ･｣｡ｳｩｾｯ＠ da missa, encheu·se litte. 
ralm nte a egreja. Ao Evangelho, subiu á 
tribuna sagrada o re,'. padre Dr. Gercino 
de Oliveira, ilIustrado viga rio da paro. 
chia, que brilhantemeute discursou sobre 
a devoção do S. . Coração. 

A' tarde, houve procissão, compare. 
cendo grande numero de anjos, filhos de 
Maria e as alumnas do Clltheçismo, em. 

nhando estandartes. 
Abrilhantou ambos os actos n banda 

musical, Carlos Gomes . 
Ao recolher·se a procissão, hou,'c bcn. 

çiio do Santissimo e consagração das fa. 
milias ao D,vino Coração. 
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de P i 
lado - I>or numeroso côro do artis tas, n unciastes? Pronuncia. te 
aN mpanhado" de uma orr hestra ､ｾ＠ 90 ria ?, 
proft's<ores, regidos pelo podrt' Pero"l_ • Sim, Maria, o nome 'Rnti.simo de .1 •• 

R 'li '<lU-' no di3!l do rrente me7., 
domin!:", a ,. rcmunia da coroação do Pa· 
pa Pio ::\ \Xlm l'XC' p ional im ponenCÍ . 

A's 1::l ho ras c 30 ｭｩｮｵｴｯｾ＠ reali1.ou-.e ria . , r Sl'ondcram elles ｾｯｬｬｬ ｡ｮｲｬ ｯＮ＠
a ceremonia da coroaç:io. E ·t octo reves- Então pll rePorda que cm ＱｾｴＲ＠ tinha 
tiu-se de gra ndt' olemnidadc. Foi o car- feito .. sua primeira communhilo em um • 
deal. l acchi q uccollocou ao Santo Padro villnrla. montanhas da I'raIlf;a . P oucode
a tiara de p r la, ou ro e ped ras preciosas. pois partiu para alistar-se no exerrito, en· 

. \ pr ar In fTraud 'ralur, a praça de S. 
T' Ir(\, ,[c I muito, ｾ ｉ＠ .. , ach "a- e repl, 
ta (hl I \"C'. D ,i, b t.lh c de tropa ita
liana, dayam a j;:uarrla de honra em fren 
I ao ,"clicano .• -o interior do t mplo a 
ｾＺ｜ｲ､ｒ＠ ui R. t.'nl uniforme de :.!!"3ndc 
Cala, nchav:l-":' po :'d,a em djver, ｯｾ＠ 1'1111 -

lo" .fi , d .. manter' orrlem. _\ guarda 
"O r cercava o thruno pontiIicio_ CmN
E'nta mil Nn\ Ih', tinham sido distribuidos 
,nlre a alta !'{,c;edad' romanR_ 

voz ban-tonal de Pio X, lançando a ben- trando em um co l1{'gio milita r; e o paro
Vão apostõlica,ou" iu-se de longa dista n- cho, no momcnto da despedida, lin ha -lhe 
cia, irrompcndo nova e delira nte ovaç1io. dito: Mcu filho, lcmo muito pela vossa 

A' 1 hora da ta rde Sua antidade rc- alma, tem o o perigos a que vos idt's achar 
gr SS<lU ao seus apo"entos. A' ｳ｡ ｨｾ ､ｮ＠ .da exposto; mas promcttei-lIl r uma COUSA 56; 
ba,ilicn, im menso clamo r da mulhdao m- é R lembrança que ｜Ｇｯｾ＠ dO\l, o li (lU e ｰｾＢ＠
nu rncra ,-el vktoriou o novo P apa Que de mi m consen 'eis j pfomettd-mc q Uf\ 

A ｣ｾｲ･ ｭ ｯｮ￭｡＠ durou cinco ｨ ｯｲ ｡ ｾＮ＠ rc. pei ta reis semprc ' !arl a, e q UI nada ne-

. \_ -; horas da manhã abriu-,e a porta 
ｲｬｾ＠ ha-ilie e uma hora dopoi-, o tt'mpl .. 
ｾＢ＠ :tcha\"a C'(lmpI<?'tamen1e r pleto, feehan
do- ,'a porIa., fi andn de Mra dez mil 
r miJ3IJ ｾＮ＠

O . ["8sar:ero ' o,'alia em cem mil O ga\"('i. que vos fô r pedido em seu nome . 
numero das pe. soos que assistiram :1 co- . E ' hojP, diz ell,' apcrtan do 11 mI,o da pie
roação. dosa espo n, é hoje o primeira vez que, 

(kpois de trinta e nove annos, me é pcdi
da u ma cousa em nome de Maria : posso eu 
ncgal-a? Qucreis que cu pense na minha 
alma, e pcdis-m'o em nome de Ma ria; 6 
impo<givel falta r a ｵ ｭｾ＠ prome<sa que liz. 
Chamai-me já o coufes.;or.' Veio immedio· 
tamente o cnpellão militar, c o ,)f[ieial con
fessou-se, recebeu n ｅＢｴｲｾｭ｡＠ Dncção, p 

morreu sautamente, beijando o r051 r io da 
Vi rgem e e" clamanrlo: • Não choreis a mi
nha morte, porque havemos de tornar n 
Yer- nos no céo. · 

_h Irihuna< e lamm Ol' padas pela 
3ri toera ia I"'ntifieia, ,"('ndo-se entre eUcs 

o nO IlIl' 

- c:t-

anti' illlO de \lat'ill 

o' \"Dd e o paro, ho de Ricsp e a depn- t:ma noi te, depois da batalha contra 
taC' o da cit.laue de ｜Ｂ･ｬｬ･ｺＮｾＮ＠ :\'a tribuna Abd.el-Kader, via-se no meio do ra mpo 
,lo ＺＺＭｯｕｴＭｲｾｮｯ＠ da ltalia, acha\"K-se o du- d' I sly, debaixo d'uma tenda illuminada pe
que tle Parrns_ la trio te luz d'uma alampada, um oftieial 

A prol,i iç-o do ,'anto Padre, de f.zer d'estado maior, estendido por ter ra rom o 
filBlIHe ç.- - lIl) templo, foi n'petida hoj. peiio ferido por uma b.la . ..I.os seus pés C8-

_las quan,lo ,. Santidadp appareceu, o tavam debulhadas em lagrimas a esposa 
Jlubli ,> pror,)mpeu em enthu-,a5tiras ac- e uma filha, aO lado um joven medico, seu 
･ｬＺｬｭＬｾ＠ O Papa, ao oU"ir 03 vivas, tlei- filho. 
"OU d : nzcr, convidando o publico, com A esposa e a fi lha debalde procu ravam 

mi ,a calar. que o mor ihundo pensasse na propria ai-
O -anto Padre ia .. entado nR cadeira m'!. O filho, tão incredulo eomo o pae, não 

g Ｚ［ｴｾＧｍｩ｡Ｌ＠ tnjand... a w-tes ｰｯｮｴｩｦｪ｣ｩｾ･＠ queria unir as .uas supplicos ás da mãe ｾ＠
e ml:r.a c urea. da irmã: muitas ｮ ｾｺ ･Ｚｩｴ＠ abusando dn sua 

• -o I r-lO r, Ol,dr e-lava ex!,o_to o po ição, tinha zombado dos pobre solda
-anto ' erarn 'nto, Pio ' relOU durante' dos que queriam morrer nos brae;os de 

algun minuto-, pa,sanc!o para a capella .Jesus Christo. 
r.lI:ra ti:! onde a corte papal e todo os De reponte succede um a crise; as d uas 
cardl'a. ｴｾ＠ j'lOdo ,tnina wrmelha .e ·0- piedooas senhoras julga ram q ue fosse a 
brepelliz, fl7L m acto Ile ohedienCla ao I ultima, e çom um grito de dOr eahiram de 
ｾ｡｜Ｌ｡Ｎ＠ 0, d_ I R ｭｬＧｯｕｾ＠ fez O ｐＺ｜ｬｬｾｧｹﾷ＠ joelho, exclaman:lo: ) [a ria! Mari a.! . 
nro rle I lO X, prt'llunclando el<lqucnte l' -aqudle lance terrlvel, lambem o medICO 
di-cur em Iatim_ cahiu de jot'lhos, e na vehemencia da dM 

Em' irla o Papa tra,ando vt le 'a- repetiu inslinctivamentc o grito da mãe e 
ｲｾｾｊＢｴ｡･ＮＬ＠ celebron o Santo Sacrificio da da irmã: . faria ! ｾＡ｡ｲｩ｡＠ I, OU\"Índo e ｴ｡ ｾ＠

.11 -a d morand.) e"travfllIn8r1am('ntt', dc- I palavra., o moribundo abre os ｯｬｨｯｾＬ＠ e 
"i lo ao t:!J mu c PS que foram .can- \ ｾＺｲｧｵｮｴ｡Ｚ＠ Que di •. estes? Que nome pro-

O filho passou a noite ;unto do cada,er 
do pae, c n'aqueIJas horas dp solemne me· 
ditação desreu na sua alI"a a lu7. da graça, 

, e ao amanhecer, uma ｧＭｲｾｮ､･＠ resolução 

I 
estava por eIJe tomada. 

Tinhn sido apostolo do mal, queria seI 
aposlolo do hem. Re,;oh"eu ｣ｯｮｳ｡ｧｲ｡ ｲＭｾｴＧ＠

ao Senhor. Deu imJl1rdiatamenlc a sua 
､･ｭｩＢｾ￣ｯ＠ de Jl1('rlico militar, ｡ｴｲ｡｜ＧＨＧｾｳｯ ｵ＠ o 
mar, e foi bater á porta d'um con vento, 
onde se suj eitou a todas as provas, cursou 
os estudos tbeologicos, e recebeu n orde
nação sac('relolal. 

Apenas ordenado, pediu que o manda · 
sem para as mi. ｾ･Ｎｾ＠ ･ＮﾷｩＮｲＳｮｾｾ･ｩ ｲ ｡ｳＬ＠ c foi 
c\angelisar os povos sctvagenc:., onde tc\e 
a dita de morrH com a palma do marly
rio. 

A irmã ahandonou tambem o m undo c 

. 
H A T \ O E N C levaram-me, indo-se os homens em- I e queria cortar tamb,'m a barba. ｐ ｯ ｲｾ ｭ＠

r\ bora. l-ma peb'llram-nl(' nos braço., ou- isto não quiz supportar e disse que me 
S'J' VlAGE.) E P" E ｾ＠ ENT?E 05 SWlGENS ｾ＠ tra, na_ cordas que tinha no pescoço, de matas.('m com barba e tudo. Disseram en· 

00 8P..I.31t EM 1547-'555 forma que qua,i não podia re.-pirar. A.- tão que me não qucriam matar ainda e 
,irn me levaram; eu não ｾ｡｢ｩ｡＠ O que que- me deixaram a barba; por(>m, alguns dias 

. -ão conhecia Rln,\a cu., r.o,lumc<, tão riam fazer dI' mim e me lemhrava do dppoi., m'a cortaram eom urna tesoura 
bem como .Iel i, e r..,nsa, a agora que sofiriml'nto do nOSRO rl'dcmptor JeRu . qur 0< francc7.cs lhes tinham dado. • 
I,r punam para m matar_ ｌｯｾｯ＠ dppo! Christo, quando era maltratado innocen- llppois conduziram-me par" as cabo· 
vi r mo ,101 elue m cal'turaram, um "" t(ment(' 1'(·105 infames judeus. Por i,..<o, nns onde guardavam os _,'u' itn mn rnrá 
nom _ Ｇｨ｡･ｩＧ｣ｰｦｬｏ ｾＧ［ￚ＠ 'lue quer dizer· cun "Iei-mc e tornei-me paciente. Condu- (idolos). Formaram um circulo ao ｲｾＭ､ｯ ｲ＠
pan 11: 'ran,1 -e eu irmão, e conlnram- zirnm-me até a "abana do rei, quo se cha- ､ｾ＠ rnim, ficando eu no rentro com duas 
me como t'nh rn me da<lnao irrnão d" (U 1>1a\'a Guaratinga-açú, que quer dizer o mulheres; amarraram-me numa perna 
p3e, ｉｊｬｬｲｬｉＢｵ｡ｾ＠ tubcrio j!rande_ E tp me ;;ranoe I,a aro branco. Deante da caha- umas cousas qllc chocalha vam, e na cab/'
de,la oon5(1"1H me matar quando me na do rei, havia um monte de terra fre'-II ça coUC\('aram-ml' o m-aço);1, I'hap(oo feito 
qu ,Ie"orar e illl I'anhnr um cu, e ali ml' a "",taram, pmquanto nlgu- de jlennns ele passaros. Logo comcça ram 
Domo a ,nin/la ru la Di eram-me mai: ma, mulhu _ma segura,:am. I 3S mulheres a cantar e, conforme um . om 

\gora, a mulh ri te le,arôo para fóra, 1,·n,"1 rntao que queriam matar-me e lia de), tinha eu ele bater no chão com o pií 
ara. - o ('(",ml.rchpnlli então c ta prorurava com os olhos o ibira-PI.ma ! pm que e tavam amarrados eJS chocalhoS, 
palavra qUI 'lU r diler ､｡ｮｾ｡ｲＮ＠ Puxararn- (rlava achatada com forma de pada), ｭ｡ｾ＠ a perna fprida me ele,ia ta nto q ue 
me vara fú ,p ""rda que ainela ti- in trumpnto com que matam gente. ｾｉ｡＠ I mal podia me ron,erV8r de p(o. 
nh "I coço, a!.li a praça. \"ieram '/l{la v iu uma mulher que tendo um pedaço de 
a mulh rt '1UI I,a\ia na ｾ＼ｴ･＠ cah .. na cr. Ｇｬ｡ｾ＠ cortou-me 88 pestanas do' ｯｬｨｃｊｾ＠ , (Continúa) 

"-
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Irmll de Caridade; e se nlo DIOl'I'eU 
como pile, morreu tambem ,lorlo

vietima de scu heroiamo em 'a\'or 
Infelizes. 

-C.-
).1-:.\0 XIII 

Ｒｾ＠ <lo mez pasAndo, celebraram-se, 
egrr ja matri . da villa de Tijucas, so

exequiaR, promovidas pelo rev. 
re Dr. (l rrino de Olivpirn, digno vi

rio dn [!lIrtlchin. 
A ｾｳＢ｡＠ homenagem ao fallccido Pontili
roml'RrN'cl'am tod2s as autorid,des fe

｣ｳｴ｡､ｯ｡･ｾ＠ e mnnicipacs c grande 
assa popular 
Tocou, durante " ccrcmonia, 3 banda de 

. Cnrlo:.; (J 'lm(>s ... 

Ap6s a mi"s3 solcmne de Requiem, to
os nsqistcntes fo ram ap resentar ao 

. padre Dr. Gercino condolencias pelo 
"kno,ti,'o do docc"se) do S. Padre Leão XIII. 

-«",-

ｴ ｯｭｬ･Ａｬｬ ＮＢｾＧ ﾷ ｉｬｊｬ ｧ ･ｬｬ＠ 41 do dUClcleelulo do

mingo c1elloi. de PellteeostN ' 

(Luc. lO, 23- 37). 
Naqu('1\c tempo disse Jesus a seus dis

"h,,"ClPUIO'S: Bcmaventurados os olhos que vêm 
que vós H'UCS, porque eu vos digo que 

.... I.n ,,",'<. prophetas c reis desejaram ｶｾｲ＠ o 
vós vMcs, e nao o viram, e ouvir o 
vós ouvis, e não o ouvi ram. E eis que 

ｾ＠ .. ｾ ｾ＠ doutor da lei se lovantou, attentando
e cl izrndo: Mestre, que hei de fazer pa
herdar a vida eterna? E elle lhe disse: 

está cseripto lI:l lei? Como I(>s? E 
• • ＮＮＬｉＡｓｉＱＧ ｾｮ､ｰｬＧ､ｯ＠ elle diss€:o Amarás ao Se

ClDlllllnllor teu Deus de todo teu coração e de 
tU3 almn, com todas tuas forças e 

Itn. tolln todo teu entendimento, e a teu proxi
como a ti mesmo. E di sse-lhe: Bem 

prci,.l. esllOnldcste, faça isto e viverás. Mas que
elle justi ficar a si mesmo, di ssc 
E quem é me u proximo? Res-

8"""',n<1 el1(10 Jesus, disse: Um homem descia 
• Jerugalem para J el'Íchó e cahiu em 

..tlhilos dc 5alte3dor"8, os quaes o despoja-

rem .. daaclo-lJM Dl'" ｾｲＺｾｾＡ［Ｑ＠se, deloado-o .. 
que oerto .. oerd ... 
nho, e veado-o ...- B O m_ 
mo ,. um le'IÜII o ｱｵ｡ｾ＠ chapado junto 
ao logu. e 'flIIIdo-o, pauou adlute. Porllm 
um certo lamarltano, Indo a caminho, \'eiu 
junto a eU., e vendo-o, mo\'eu-se de com
pahrlo, e chegando-Ie, atou-lhe as ferida .. 
deitando-lIIe nellal azeite e vinho, e pondo
o sohre lua cavalgadura, levou-o , esta
lagem e ttvo cuidado delle. E partindo
se ao outro dia, tirou doi s dinhciros e 
deu-os ao estalajadeiro e disse-lhe: Tem 
deUe cuidado e tudo o que demais gasta
r es, quando tornar, t'o pagarei. Ql\cm, po
is, dcstes tres te parece que foi o proximo 
daqnelle que cahiu em mãos de salteado
res? E elle disse: Aquelle que com elle fez 
misericordi a. Pelo que J esus lhe dis.e: 
Vae e faze da mesma maneira. 

Explicação. - Jerichó era oi to leguas 
distante de Jerusalem; o caminho era 
muito perigoso, por causa dos ladrões que 
alli se encontra ram, e dos homicidios que 
alli se commcttiam. J esus Introduz na pa
rabola um samaritano, para melhor fazer 
comprehender que o amor do prorimo de
ve estender-se a todos, sabe-se a animosi
clade e antipathia que existiam entre OB 
jUdeoB e os samari tanos. 

Ｍﾫ ｾＭ

Matriz de TI.lI1CllII 

Graças a09 esforços do digno viga rio 
de Tijucas, rev. padre Dr. Gercino de Oli
veira, a egreja matriz d'essa villa tem ul
timamen te se transformado . 

Além de outros melhoramentos, que bem 
attestam o zelo e os esforços do distineto 
sacerdote catharinense, temos fi aecres· 
centar a construcção da ｴ ｯ ｲｲｾ＠ do belle tem
plo, para o que se trata de agenciar do
nativos. 

Provavelmente a 27 de setpmbro p. fu 
turo,lança r-se-ha a primeira pedra, tendo 
S. Exa. o Sr. Bispo Diocesano outorgado 
a li cença pa ra o benzi monto da mesma. 

Rnerendo Senhor 1IIIIbtrq, 
N. voe.. ultima enrta que UTeetee a 

bondade de me envler, dl._tes que a 
Egreja. Cat/w/i.ca ,,60 007/M/fI/ .. ao, lt!UI 

adepto., a lI'itura da Biblio, reMlando 
que po8sam elies conhec r u altel'llÇÕ88 
que li mesma fez' pa:avra de Deu, le
vada pelO!! proprios intcn 'l!. C8. 

Perdão! hc,nrodo .:.Iiniotro, n§o ｾ＠ tanto 
aBRimo Fiel ao, ｶｯＢｳｯｾ＠ ensinoR que nos im· 
põem de sempre dcfender a verdade, sou 
forçado a discordar dp vós e sustentar o 
contrario, porque realmente não é exneto, 
que a Egreja Catholica prolJi ba, de um 
modo abRoluto, a leitura da Bíblia aos seus 
adeptos, " isto nunca se ter opposto á lei
tura da VCT'ão btina, chamada Vulgata, 
de que ella "e serve. 

E' verdade. que a referida Egreja
am«'Strada por uma expcriencia funesta. 
de que nós protestantes temos dado sobe
jas prova., explieando pos"agens impor
tantes da Biblia em tantos sentidos diver
sos quantos tcm sodo os interpretes pro
hibe a leitura da Bíblia, vertida na lingua 
vulgar, si esta não tem sido approl'ada 
por ella e não é acompanhada de notas 
explicatÍl'as das pa"sagens mais obscuras, 
cujo sentido poderia ser alterado por fa l
ta de instrucç50. 

E isto poder-se-á chamar ｰｲｯｨ ｩ ｢ｩｾ￣ｯ＿＠

Não é antps uma wlbia p1"ccaucão, justi
ficada pelo seu fim, que é de cons('rvar 
essa unidade de doutri na que a Egrpja 
Catholica ostenta c que in felizmente falta 
á nossa Reforma, justamente por causa da 
ｩｮｴ ･ ｲｰｲ･ｴ｡ｾ￣ｯ＠ individual? -Dizer que a 
Egrejo Catholica prohibe aos seus adeptos 
a leitura d. Biblh observa muito a pro
posito o protestante sabio c disti ncto, pro
fessor Dr. Leo de Bérlim (Annae. de Ge
nebra, n', p. 273), é uma pura clllumnia . 
E' verdade que ella emprega todos os seus 

FOLHET I M ('o o governador Fabrici<>, pallido de ter-
ror, lançava alternadamente os olhos para 
Ephrem, que parecia petrificado, para o 
logar de hon rft , onde estava Modesto, pre
feito do Pretorio, o qual havia sido envIa
do por Maximiano Herr.ules em visita ás 
provincias do Imperio, afim de atear o fo
go da perseguição. 

ses e na obcdiencia aos divinos imperado
res. Es minha noiva ; pertences-me ... Povo' 
EUa mente, ella nunca recebeu a ｵ ｮ｣ｾ￣ｯ＠
dos christ1ios! 

Os DBsposados do GBO 

v 

- Tambcm sou chri stã! disse. Povo! 
não vim aqui, como tu,para vêr com in

cor rcr esse sangue abençoado, 
. sim para com elle misturar o meu. 

v(l. que \'enho preparada como uma 
ma parn () sac rificio? 

11. ('stas palavras de Dorothéa, a multi
ficou como in terdicta; não sabia se 

dar credIto aos seus ouvidos ou se 
ｾ｣ｨｯ＠ ｴｲ｡ｩｾｯ､ ｲｯ＠ a enganava. 

HULPe,eil,,,, um silencio aterrador, apenas 
ｾ ＨＨＡｲｲＬ ｯｭＬｰｩ｣ｬｯ＠ p<>los rugidos das feras, pas

ndo pelas ahobadas de pedra dos cor
! 

A figura del'0nteute do prefeito inspi-

Está loura! exclamou Ephrem, erguen
do-se com desespero. Minha filha está 
louca! Desde bontem, acha-se molestada 
por um espirito infernal, que lhe tirou o 
nobre uso da razão. 'enhor, continuou 
dirigindo-se ao governador; não a jul
gueis por snas pa lavras insensatas! Ten
do piedade dn min ha velhice, e não me 
priveis da nnica Ulha que tenho! 

rava-lhe extranhos terrores pelo seu cre
dito e segurRnça, pois ninguem ignora ,'0 

que aquella joven, que tão altamente se 
declarára christil, estava em vesperas de 
entrar na família do governador. 

Theophilo, tambem aterrado, nllo pen- Embora já muitas vet es se tivessem da-
h do seenas identicas na vida dos nossos sova senão 110 perigo, a que eroicamen-

te se eJCpunha aquella que tanto amava. martyrcs, comtudo a situação era tilo com
Ouviu-a por si mesma pronunciar a sua movedora, de intercsse tão palpitante, que 
sentença de morte, sentença cruel que a O po,·o. não poude ｣ｯｾｴｾｲ＠ um ｭ Ｎ ｯｶｩ ｭ ･ｾｴｯ＠
separava delle para sempre. Com o sem- prnnarlo de ｳｹｭｰｾ ｴ ｨＱＳＬ＠ ｾｵ･＠ alu(s legth
blante demudado, respirando a custo, ten- ｉｾ｡ｶ｡＠ a ｧ ｾ ｲ ｡ｬ＠ conslderaçuo e benevolen
tava abafar as palavras nos labios de Do- Cla concedIda desde longo .tempe a Ephrl'm, 
rothén, pondo-lhe a mão na bocca. II por cau"a de sua notoriedade e de seus 

Mentes ... mcntes ... bradou. Tú foste mui tos serviços. 
creada e educada no elllto do nOSSOS deu- (Continúa) 

• 
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'rl O de nos en"unur com futei. ｏｨＧＢｃｬｾｲｩ､ＢＬｲｉ｡･＠I d sco::.c. ('um franqueza, porque, como Vê C!-', fi Y ｾＮ＠ b 
f1l'!'hlh, 1'3r3 fn" ar os e. or\'o< ｾＮ＠ . s(lbl'e OS • rumos dh'crsos e em 0l'po 1"'_ 

d SI honra elfll eomprometlilla. ..-r.m 's i,) ... lnv1r..·c .. qu I C011l0 Ui/C' r. ru- t.'ntrc si- e sobre • a ｧＨ｜ｮ･ｾ＠ nlidnde ､ｾ＠
pilla, -,=cia.1I Jlor for/a '1 parte a dis- Vo. so neophyto des 'r:lçado. fipis . e Olltl'3S theorias bu" adas t!lo 10R .. ' 
cordi" 801/ att drr fI<) /!.·tado ('111 q/le ＭＭ ｣ｾ＠ _ ｾｩｬｯ＠ pode ha\'cl' propriamlmtc divillo 
.,- ｡､ＧｾＱｉｉ＠ ", !tomols, r.' nI rc 'PeitaI' ron- na ｅｾｲ･ｪ｡＠ de Deus. ,i um cnrpf) viven. 
l'rJl de .<ort" algl/ma.. REl'IST.\. D .\. SE:n.\.:y ,\ lica dividido, elle araha dr viver, ｾＰＸ＠ 6 

""o asp ra <ta< palavras, não é ..-er- P,\RI", Perante o tribunal de ju" permittida ,ómcnte de fallar de <al'o ti, 
Il .• de, sl'nh r PI lor ? )las perdão! não 'âo ｴｩｾ｡Ｌ＠ a cclebrp e. teHionataria ｔｨ･ｲｾｳｾ＠ ｈｵｾＭ eia de alguns ｭｰｭ｢ｲｯｾ＠ do corpo da Egr ... 
l' 1(1\'ra, minha, porém do c"lebre pro- ｾｲｴ＠ a,segurou a e i h'neia do 1OIIIIooa1'lo jn; porem a unidade da Sancta Egrpja <!e 
f " or prot ,Iante, E, como el'e, ｰ･ｾｳ｡ Ｎ ｭ＠ ra\\;ort e da fortuoa delle,declarando que Jcsus Chri ·to não fica por nada enfra, 
mui ,th ｬｯｾ＠ ro , tant '. <.\ BlbUa, bre"emente re.;onhecer-. c·1\ a 'ua h011ora- <jllpcidn ou nltNuda por este acto. ,Jesu 
diz :\3Ihu.1U (lIalle 1 ':;4 pag. 3 l, pre- ｨｩｬｩ､｡､ｾＬ＠ n.,,,im como o' nrdndeiros cu l, Christo dotou n sua maravilhosa r.'po a 
c' a d ex{IO içoo e interpretação. O dr. \' pados Em <cguhla a ｳｾｳｳｬｾ＠ foi suspensa, do dom de invl'ncibilidade coutra as !JHr. 
Lut!, TOnlll -ealr'\'eu ｡･ｵｴｾ｣ｧ｡ｲ＠ ásmã03 devido ao e tado de excltaçao ｮ･ｲｾｯｳ｡･ｭ＠ tas rloillfcrno. EIl,> n:'o falIava da E:':T1'ja 
do po o a Bib' i, 'em ser lllterpretada >. que -e achava a Recusada, ｱｾ･＠ a ItllIH'(II? do Ceu, teria sido inutil. EHp 'IUuejia 3 

· C nn·m l' rgunlar, cHz a ｇ｡ｾ･ｴ｡＠ da Egre- de responder ao i11terrogatorlO do prr<l- ,sua magnifica (' portentosa Egrcja s.,loro 
ia J:vangdica (Bl'r111Il, H:lGü pal?' 001), dente. I a tl'rra. 
PIU clu ｾｰｯ＼Ｇｮ＠ ,e ､ｾｲｲ｡ｭｯｵ＠ .mals senu- PARIS, 10.-There,a IIumber t ded:, , Aquellu EgreF, senhor Hedactor, ｾ＠ 310-

IIH 10 rllrÍ>tão: nn' tempos a11hg;os ･ｬｾ＠ que I rou perante .0 tribunal que Crawfo rt Ｌｾ｡ｯ＠ da hoje no mundo, universal, unira, <aneta 
."í eram conhecl"a . do (IO"o as ｡ｰｯｳｵｬｨ｡ｾＬ＠ I e chama assim; clla conhece o ｶ･ｾｾ｡､ＺＬｲｯ＠ apostolica. Ella tem para lod ' os cUs 

app ｮｳｾ＠ ao ｣｡ｬｴｾＧｨＢｭｯ＠ e ｉｩｈｯ､ｾ＠ cantí-

I 
Dome ､ｾＬｳ･＠ ｰ｣ｲＬ［ｯｮｾｾ･ｭＬ＠ ｰｯ ｲ ｾ ｭ＠ so IDdIC,a- filhos, que d'clla spparam- 'c, um affeelo 

co , nu ft!:o" em quo ｴｾ｡＠ a Blblia é c;- I ri depo15 do ､ｬ Ｇ ｬＧ ｏ ｬｭ･ｮｾ ｯｳ＠ de ｮｬｧｵｭｾ＠ •. 1t s- sincero e profundo. Ella cstl'ullha cm v r 
palha,1 á. ｢ｲ｡ｾ､Ｓ＠ ｾ＠ E uma ｰｲ ･ ｴ ･ ｮｳｾｯ＠ , temunhn.; cgualmente lOSlstc na eXIslen- que tantas almas ｰｩ･､ｯ ｾ ｡Ｌ＠ e ao me '010 

propria das . I'lta.; 'Iue I",io o povo dena eia dos milhôe que se acham em poder da I tempo sensi\'eis queiram de.,falll'Cer fora 
ler n Riblia., I pes oa que usa o ｰｾ＠ udonymo de Cran-f"r!. do seu l!remitl; mas é fucil conhecer ara. 
,- PARI', 10. Pavorosa catastrophe deu ziio d'islo Os seus filhos separados ainda 

.\ ""rlC110 
da,9 alterE3\'Ve. qCue,thnOIi \,OSt

SO 
ee, á noite, nos subterraneos da e"trada de não imagi'navam, nem se q uer a metaele, 

modo de enten""r a . ｾｲ･ｊ｡＠ a o ca e- I't ' d'a do 'e um 
. ..' ｾ＠ . ferro " letroiJO I ana, IDcen I n -, d'h '.Jorias da Egrcja de Ch ri<.t'l. rh [cltn na Blbha ｾ｡Ｂｲ｡ｵ｡ＬＧＢ＠ por,ruJa cau - . O d ' t' . é d 84 '" 

. ., I ' '" d ' combOiO. numero e nc Imas c . A Egreja unida 1 Sé de Roma lê a uni-
ｾ＠ prOblhlr1 h

a 
ｾｬｨｾｲ｡＠ adme-ma ados p

seus 
ROM_\, 10. Continuam os tremore de ca E ';rcja qur se reconhcce Egreja Uni-

ad"r,to- me ave .... e p r ')31', ama o as- 't I e da Italia <\ 1
10 

.. 
. ' 'd li dl- .. terra em mUI os ogar s .• - ｶｾｲｳＳＱ＠ Queira Deus ｾ｣ｲ･ｬ｣ ｲ｡ｲ＠ o tClllpn 

tor, ", du\"! .3n OI a "0'S3 \13 ｡ｾ＠ m, eXIJo pulação está tomada de punico. O Ye<uvio I ｜ｬ｡ｲｾ＠ que os ramo" elescaidos sejam de que ｭｾ＠ clle: pe f) menos umas, porque á . -o 
t nlloemm ,,< estnrlosdepnr"dorepetidas est em aCllva ･ｾｵｾ｡＠ . no..-o restaurados, ｾ＠ 1l0 en tretanto não nos 

- , , f . ｒｏｾｉＮ｜Ｌ＠ 11.- 8. S. o Papa oomeou seu 3",us temos da palavra ,Yial'('m pnrn vez m e la areu açofl, n"o me OI po ' . t ' I en'lor Damico ... . 
, . t secreta n o par ICU ar mons , , Roma. Fsta pa lavra Senhor em rela\uo 

ｾｩｾ･ｬ＠ enrontrar ｡ｕｬｬｭｧ｡Ｂｾ･ｾｵＨＩ＠ Ｑｬｉｬ･｟｣ｲ､Ｇｾ＠ ｾ｡ｲ＠ qa
u
/
e 

A 'redita -'8 que o cardeal Vicente Yannu- com a ｒ｣￭ｩｾＧｩ￣ｏＬ＠ é um; da.' palavras mais 
I""Q menu me SI., ., - " 1" t' I E tad, '" 

- . 't d' telli sera nomeaI o - C<'re arlo 'o . 'sãs mai- honitas m1is sati-factoria" que ｴｾＬＮｯＨＧＮ＠ Encontrei anles mUI o eru ItO d é E I tT iue' Cflrre . ., .. ,. " ., 
- " t t r . a anta . m rOI as pon I IC . S se ｨｾｪ｡ｭ＠ encontrados nfl' elircionnrios elo ( cnptorr pr t 80 e qne ｾ＠ lançam a ,e- o boato de que o Papa no proxlmo con-

racidad o1a "cr io da Blblia, u. ada pela .. . á mundo, 
. C r . d' s1910rlO, que realizar-se- , como parece, no l ' m corr!'spondentc protestan te. EgreJa 3.tho Ira, como aCima vo 15 e. mez de nO"embro, nomea rá cardeal um 

E fl"lr ,I2ualmeute protestantes, me as- do prelado da America do Sul, acredi-
",'cnm Ｌｴｾｲ＠ -(do a Rp.lorma. 'lU? altprou a tando-. c que a escolha recaia em um dos 

-«» -

Biblia r 1 llando alt; bno Inteiros, wzen· h' b'l . 
. ar." l.poS rasl eIrOs. d -11 com franquE'za ri .. quem não r()('ela OI".I':lVo];·p-se o mO"imeut" r ligioso 

da villa de Tijuras, ele modo altamente 
animnnnl" . ｾｲ＠ cont :-.tadn. flue p',rfl (t('{).r;tulIlflr o 

}JOt·" - ;nnol'arüe, (introduzida. pch Re
I rma) fi Reformtrdore' fi::(>ralllllllla Bi
/II'a 'I '1 to, (/ q'wl mio 1'1'0 81"T1riO 

ｾｭＢ＠ /llt 'rrãu do Intf) origil/'Il rm to
d'l. (1qlldl", 1"/ (l9ms q'lI' Ih,.., COf/ "i
tlha As Im fal m o prole,tantes Cob- I 
Let (Carta \'11, -O ) e Ilrttschneider (Do

gmati,. .. Luth. 1, lln) . E depois de nos I 
ｴｾｲ＠ expo to o admirav I acoordo com que 
lodo n I')nnldor rl'j '1laram o do:rma 

ｬＧｃｅｾｳｩＧｩ､｡＼ｬ･＠ da boJa obra-, ｡｣｣ｲ･ｳ＼Ｇｾｮﾭ
am q'le l.uth TU e cu ｾｲｩｯ＠ rejpita

ram Inte ramen a Epi lola d S ｔｨｩ｡ｾｯ＠

\(l0 "lo, porque folia in ta p ｲ･｣ｯｭｭｾｮﾭ

<ia n b< a ot,r . 1: não fni o m mo Pa, 
triar ha 1.uthcr que ai crou o tc:\"to ela 
H.blh, ajuntando á (la na do Apo,tolo 
'. I'oulo (R,'m a, ｾ＠ , a palavra . ',h que 

m 1a compl·t:'lllrnt" " éntillo? E pomo 
f ndc cuntr. Il reprfXhe? • Quan, 

do "I um paIJi I ,li7cn,lo 'lU,> eu tp
nho altcrad" a llilolia, lo"" lIa d r pon
dfOr-Ihe' Dou or .la Um Lnthcro quer a,-
Im, p pi ta c hurrIJ é a m ma rouca, sic 

'·011), ic ｪｵｾＬ＠ tat pro rntion vcJlunta Ｎ ｾ＠

(OI' Luth . ｾｬＬ＠ 30!1). 

E n tal, nhor MlOi Iro';! A cr isto 
\'et'<lad,', Ｂ｡ｾｊｕ＠ "que flze ｴｾ＠ lia no a Iooa 
M CTI ! I ta, I! r p'JIl,lci-me, !)<Ji , 

-40:0-

O. proteatantes da Amenca do tlorte '8 approXl
mam à Egre)a Catholica 

n an.l.ru" 'llnhlcl, .j.) , ti- \I ,lfO .lulho ,1 It) 

cj .fniltA '.Ib tn. ｯｾｉＮｉＬＮＮＮＮ＠ I ｮｊＮＱＱｾｊ＠ qll (!lIllpn4 

m .. o:a f tal I ti. mOI l.!j 

I 

. \ ,sim ｾ＠ que fi ｣ｬｰｙｯｾ￣ｯ＠ rio DinllO Es
pirito Santo, em sua reunião de 16 do 
corrente, rt'solveu organisar-sc em Irman, 
dade ｃ｡ｮｏｬｬＱｲｾｭｰｮ ｴ ･＠ cI'erta, para o que já 
csh\ o rc\'. padre Dr. Gercino dc Oliveira 
redigindo o respectivo compl'Omisso, 'Iue 

Dh'erôCos ministro,;, e tamuem secular(" opportunamenlt' senl I""ado ao conhN!i-
da . cita prot tante do, I'pi .• c"}JoliaIlOs mento dI' S. Exa. o Sr Bispo Diucesano. 
nos Estaelos l:niclos da .\merica do Xortp, _ 'u-

d .. ejam ananlPnte um retorno em massa (' .. rito ､ｾ＠ S('g .. ｲ｡ｮｾＱｴ＠
ra a ., dp Roma O trecho que ｙＳｭｯｾ＠ '. 

pa ". Lalllentamos mUlto o proJerto apresen-
tran eren'r é um ｾｯ､･Ａ ｯ＠ da ｣ｯｲｲＬＨＧｳｬｾｯｮＭ tado ao Con"resso do Estado fixa ndo as 
dencias n'e ｴｾ＠ sentido que ｾ ｾ＠ pcrlOdlros 1I despeza. ｮｮ［ｬｬ｡･ｾ＠ pclo Corpo de 'cguran. 
ｰｲＨＩｴｰＬｴ｡ｮｴｲｾ＠ d3 Amcrlra do :\urte acabam 1 ｾＭ Ｌ＠ 104 "100 q IC o 
I bU· Ete ｉＩｯｲｾｭ＠ é e,rripto cm ter. ça ('m " . .' . ' r ｾＢ｛Ｑ･ｲ｡ｭｯｳ＠ \ 
e ｾ＠ pu .' ar. .., .. ('onglCO'o ,1I1111111llrá esta <tuantl a 1 me-
mo, m318 C'Xpres ivos r ｾ＠ ml'lhor n,<hglllo ! 

t eI ' t t tacr. d" qUI- outros que tra am e, e assumI' o; 
ｾ＠ tirado da Revista men,al .Te,temllnh" I 
Catho!i,·" . rI" me7. de Ahril de 1!t0:l que ',' 

--«» -

publica em Silo Francisco, California. ｛Ｉｵｬｬｬｩｮｾｯ＠ Missas ás li horas no h05pi-
Chic'3g", 22 ､ｾ＠ larço de I !IC):J. Ao lal, i!q Ij 112 e H na ｭ｡ｴｲｩＷｾ＠ ,Is H na capeUa 

Re<l3ctf)r cio T" ttll/ul/II/) ("tl/.oliI'lJ. do roU('gio (;ora,:i'io cle .JO.lUS, ás S 112 no 
Senll"r. 11'111no Dl'us c ás lO horas nu matriz. 

Eu fi'luei mui tf) ｾｯｭｭｵＢｩＬｬｯ＠ lenrl" o ar- A's I; heras da ta rde ro ol'io e ben-
ti!:<J viril.. lllf.!(·lo rlp ÚIII",,/:t'r obre u ･ＺｾＢ＠ do :-ls. SarramC'nto, na Illah iz. 
a ulllplo da Heu11i3o, puhlicado III \'os- S,>xta-f .. ira. fi a do :-lenhur dos Pa ' 
so ultimo numero. 'I a prome 3 d· in, os, á H hora, no ｾｲＮＧｮｪｮｯ＠ Deu,. 
cli>Slrudill1lidade· fCli f!'ita á Sanrta EgTl'- Sabllado .'Tissa de:\. S. da. l)ôre., ás 
ja, (X)OI') "orpo orllani o, porfluC ha\'t.' rnoIJ" H horas, na matriz. 
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