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DI\'INA I'RO\'IDE:-<CIA 

E' por isso que a p.etc principal do 
vossas diligencias deve consisti " ('m 0"- 1 
denar como cOIl\'érn os VORSOS Semina-

I 
rios, por modo que llclle floresça a inte-
gndade do enRil1O; a pa,' ela imma"ulabi-

l
lidade dos rostumes 

I Olhai o Seminario como a delícia do 
Pnlnltn ha.. l'mll.., ' \n "b''IJ)(' 1I'''p''II'' OUlrtlll vosso coração e em sua vantall'CIll nada 

Oolllllrl "" 1111 11;17 I' 1·"IIII11 .. ＢｨｾＱｉ＠ Ｈｾｊｉｉｉ＠ li :-1; \p.o. II " 
lull, ' . ,- Olllitti do qUf' o COllCllio Tridcntino com 

/ 'cncraveis l1'1I1([OS 

(('onti li u3<;ão) 

" for marILO do clero 

Quanto aos meios que é mistér 
prega,' para consegui r tão alto 

ｰ｡ｲｾ｣･＠ superfluo indical,o , 
obvlOs são de pe,' si. Os pri

V08S0S cuidados ＬＬｾｪ｡ｭ＠ "s de 
Chrtsto naquelles que, por 

de \'ocaçiio, são destinados a 
1I0S olJtros. Entendemos 

110' aos sacerdotcs, ó \'ene
Irmãos, I'Ortluanto todos 

Ｎｾ＠ ..... _" que são investidos do sacer
de\'('1Il conhecer que, enl meio 

PO\'OS eom que vivem, têm a 
a Illissilo que Paulo altest.\'a 

recchi<lo, com aquellas ternas pa
.l/cus filhinhos, que eu gcro 

novo, ,,111 qUI' em /,6s se fOl'me 

(:,lI) On" eomo poderão el
cumllrir um tal dever si ellps 

summa prp"ideoncia determinou. 
(,hegado depois o tempo em quc os jo

li vens candidatos ､ｾｶ･ｭ＠ cr promovJ(los 

Além disso, não dcsfalleçam os vossos 
｣ｵｩＬｌｾＮｲｯｳ＠ com os sacerdotes noveis e já 
sallldOri rio Seminario. Recommenuamol-os 
" vós rio intimo d'alma, tend,>,os a miurlo 
e trcitados ao VOS81) peito, que deve arder 
de fogo celeste; incendei·os, ｩｮｦＡ｡ｭｭ｡ｩＭｯｾＬ＠
para que outra cousa não Rnhelem, mais 
que a Deus e a ganhar almas, 

N6s, 8im Veneraveis Irmãos, vigiaremos 
, cOn\ summa diligencia, para que os mem

bros do clcro não succumbam ás insidias 
de umq rerta seiencia nova e fallaz, que 

não se impregna de Christo, e que, 
('Om traçoeiros e dolosos argumen
tos, prorura abrir caminh o aos erros 
do racio:laü,mo; contra es.e& já O 

Aposto!o a h'ertia o seu Timotheo 
(Iue se premunisse, escrevendo-lhe: 

• GII'lTda o deposito, evitalldo 
(l; 111J1' ;r/,u!cs profw1US de pala-

ＷｊｲＢＬｾＬ＠ e as oonlradicçõcs de uma 
Ｎｾｲｩｲｮ･ｩＧｬﾷ､･＠ falso, da qurll, fazendo 

ＢｬｧＯｬｮＮｾ＠ profis ão, desCflhiral!t da 

fé. (2i' 
I '>lo, porém, não impede que repu, 

temos rugnos de encomio aquelles 
jo\'en . sacerdotes qne se dcrlicam 
<lO e'tudo de doutrinas uteis, em 
t"tios u!t gener0s de seiencia, parn 
poderem depois e tar melhor auro
Ｇ ＱＱｬｾｬ｡､ｯＬ＠ para li dereza da verdade 
.. pura refutarem as calumnias nos 
'nimiJ.,''Os da fé. 

s(' não tiverem antps re- :roda vi", n50 podemos occultar, 
de ('hristo? e revestido m8S derlaramlJS até abcrtamente, 

maneira a porler dizer com ＼ ｉｵｾ＠ as Nos a prefereocias ão e 
ffIIl-l

• Apostolo; ",\,o eu, não já eu, ".rão semprc para aquelle que, 
é (,hrist o ' IU(> vh'e NIl mim (22), ｾｵｬｴｨＧ｡ｮ､ｯ＠ a erudição ecrlesiastiea e 
mim, o \'I\'(>r t' Christo (23), Iittcra,',a, se dedkam mais de perto 

isso, ainda (lue seja dirigida a o brm da ｡ｬｭ｡ｾＬ＠ com o exercido 
a exhortação dc Sf adianla, <la'luellcs millistenos que ão pro' 

para 11 /Irrfr'icúo do homcJ/I, prios de um sacerdote ｾ･ｬ｡ｮｴ･＠ da 
medidtl da {'(lade completa de honra divina, 

(2-1) , toda\'ia, (, dirigitla, an- ｅｾ＠ molivo de grandr tristcza 8 

de mais umhu"" áq uelles que ('OIllilllta dõr para o nosso coração 
, o llllldstl'rio sacP,'dotal, e CJue, II ás Ordens Rn!'1'3_, nüo seja ･ｾｱｬｬＨ＾ｲｩ､ｯ＠ o I1 (_H) \'lir, que se 3pplíca tambem aos nossos 
'sso, são ('ha",ados /til! outro Chrisfo, que S. Paulo ｾＧｲ ｲ･｜ Ｇ･＠ a Timolh,'o: l'úio dias O lamellto de Jeremias , . 1 crianças 
s6 pela ,'omlTl ulli cação do p der, mas ilJljJonha,; jlrccipiladanH"Jll1' as mlio a clallU/1'fI1I1 por pão r Il/lO "al'inqllclII ''''o 

pda imitação das ob. as, pclas II "iIlY/lCI/I (:,lõ) reflectindo, com "U mlllU }lllrJis",', (20) Porque não faltam no ele
devem trazer impres a em si 1'1'0- ntt,>nçãn, (IUO Ines ordinnriRmenle 8eTUO 11'(} .lnquelles ＧｉｵｾＬ＠ segulldo H propria in, 

n Ｇｭ ｡ｾｬＧｭ＠ de Christo. os fieis, ｱｵｮｾｳ＠ se,'ão aquclles que oh.- dole, 80 consagram a obras mais de np-
circu'"stnncias, Ó \'eneraveis r." mardes ao "arerdorio parente que de solida utilidade; mas tal-

qual e quão grande solicitude de- 1'\iio queirais, pois, ter em victa interes- vez não .ejam tão ntllllerosos aquelles que 
, ter ('111 imbuir o clero de ｳ｡ｮｴｪｵｮｾ＠ R(\S ｰ｡ｲｴｩＨＬｬｬｬｮｦｻ ｜ｾ＠ dp ｾｾｰＨ＾｣ｩ＠ 3.lgllma ; ｙｩｾ｡ｩ＠ I n xt.'mplo de ｾｃｨｲｩｳｴｯＬ＠ ｴｏｴｾｬ｡ｮＮ｜＠ para ｾｬ＠ as 
, Qu nlqupr ou tro ｾｭ ｰ･ｮｨｯ＠ deve ceder uni c3 mentb II Deus e a EgroJa ,> ao hrm palavras do I ropheta: ｾｬｉｧｷＭｬｉｉｲ＠ o rs-

I 
etcmo das almas, afim de que, romo o J piriJo do .'Imitar, 'l'1l1';Oll-IIIC a rvnllgr-

XIl, /0, Apostolo a'h'cr.te, ｮ￼Ｈｾ＠ "OIlI/l/UIl!lltci,; nos li::llr os ｰｾｉＧｏｓ＠ r /I 8/1;/lr ｯＮｾ＠ cOI1,lriclo:< 

fi', !f), 1I }lN'cru/os alhrlO,l', (26) do rora{'a(), a cneauunhar 0< pnslOnc,-
Ih ;", lI, :lU, (:l /i) Ephrs. ｮｾ＠ :1. I ros á remistião e os cegos á luz. 
l'hili}lJi, I, :lI, (20) J ']"111, Ｏ ｾ＠ 22. (lon.1imía) 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A VERDADE 

... , ... .. _ .... .... _ .. .. .. .. .. .. .. - ............ .. ............... _www_ ••• eu • 

ＢＺｘｐｒｄ Ｎ ＢＺｾｔｒ＠

(' )Xmç' ES DA.\ ｾｉｇｎａｔｴ Ｇ ｒａ＠

t \rIT \I . ｾ ｘｔｕｈ ｏ ｒ＠

.. \1 1., "UI afUlG • 
r, I f'..", '" lRflIe:I 

cC\m uma constallcia digna rie admiração. agenciar donativos para o palrimonlo do 

Pub IColç.10 se'1'aflaJ 

Para remediar á falta de recur os in- Bispado e na ultima do anno pu ado, 

stituiu o Obulo diocesano que,graça á boa com o mais vivo interesse, animou o povo 

vontade dos vigarios e do povo, veio con- a concorrer de boa vontade com 8uaa of

stiluir uma fonle, pmbora esrassa, mas ao ferIas para o patrimonio desta nova Dlooe

menos cerla ､ｾ＠ renda pal'a as necessida- se. E o que elle fez nesta Caqital, o fez 
p ... menlo adaantado be . h" ·t d 

.... -.. de mais imprescindiveis da nova Dio- tam m nas maIS paroc las VIS' a as na-

C" ｊＮＢｾｾ ｄ ｟ ＧｋＮｏ＠

cese. quella occasião, e a tal chegou &) seu em-

uas, quasi ininterruptas, visilas pas- penho para esta obra dp ceder generosa

loraes no Paraná e Santa Catharinn fornm mente em scu favor todas as esportul .. 

abençoada por Deus com abundanti ssi- do chrlsma que por direito lhe pertencem, 

mos fructos e C"ntrl'bul' ram mUI' lis imo na importancia de qunsi 4 contos de réi •. 
1e ｄ･ｸｾｭｬＩ［ｲｯＮ＠ 8 dOITungo d o A dvento- v 

S nt L UZ ia vlrllern e mar tyr na S ICllla para o progresso eln religião, destruindo Para nós que conhecemos a ､ｩｦｦｩ｣ｵｬｾ＠

5«nt. Othll.a . abbade n. Al .. c' ... . 720 

1 ｾＮＮＬｵｮ､Ｎｾｲ･ＧＬＮＮ＠ _ 5.nto A\1netlo. nbbede preconceito t dissipando erro, introdu· dades financeiras com que sempre teve de 

ｵ ［ｮＮ［ＮＺ ｲ｣ＡＺ ｾｾＺＧｾ＠ Ｘｾｾ ｉ ｈｏ＠ lreneu . rna r tyr em zindo a pratica dos deveres religiosos, Inctar . Ex. Revma., essa sua generosi. 

Ｑ Ｘ ｒ ｏ ｾＺＬＮｴ＠ •• relJ'. - Santo EUlllebto. b, ,, pO de deixando por toda 3. parte remediados dade tem duplicado valor, e por ser a ･ｳｾ＠

v ﾷｉＢＧ ＧＧＧ･ｬＮｬｾ＠ ｾ＠ Ina ｴ ＬＬｾ Ｎ＠ 370. Sant. A dehllde 11n· muitos male , o fervor revivendo das suas I mola do pobre em nosso favor. e, po. I' ser 
-nta ａ ｬ｢ｾｮ ｡ Ｎ＠ ｖｬＢｾ･Ｂ＠ en"arty" em M ola, 

2" 0 cinzas e uma indizivel saudade e sincera 11 ao ｭ ･ｳ ｾ ｯ＠ tempo, a prova maIS el'ldente 

17 ｑ ｵｬｮｴ｡ ｾｲ ･ ｬｦﾷＮ＠ - "t. Vlvlna. abbade. esl,'ma par" ｾ Ｇｭ＠ sua sagrada Pessoa. de sua smcera vontade de ver Santa Ca. 
ｾｲｮ＠ e"us.e1t ••. 11 7 0 S ｌ｡ｾ ＬＮ ｟Ｎ＠ amlqo de ... vv 

" U 
Por OCCBsião des a visitas conheceu tbarina erigida em Bispado. 

18 1( t ｾｲ･ Ｌｲ｡ Ｎ Ｍ ｾ＠ pe.· t a cAo d o Parto de 

;;"nho ... - ,"o E.plrOd .ào . b •• po de mai de perto as necessidades de sua Dio- Além d. quantia acima dada de seu bol-

e-, J- , " It'. 860_ S e . ,I. a no. m a rtyr na 5 r ia 
Ih d . 4 503 000 d 1I 

bb d o --San. F.u . ... . ", •• ron. e'" ce e, e d ' ahi uma serie de medidas as 50, e evemos malS : e co a-

R m a. lO! O S . 0 . " 10 , m a rt y r e m N lcea mais proprias para o bom andamento do ctas agenciadas nas varias parochias do 

I [ill] fmnria dr 110m .lo é. de Gõ
rltvha para '. Paulo 

governo da Diocese e para o proveito espi- s ul do Estado e 5 contos de réis que, a seu 

ritual das parochias. pedido, a digna irmendade do Senhor 

A organisaçiio do archivo e do livro dos ｐ｡ ｳ ｾ ｯ ｳ＠ se comprometleu de dar para 

do lombo das parochias, a obrigaçc1o es le fim . 

A ｮｯｴｩ｣ｩｾ＠ da tran feren cia do Exmo. e de residencia úos viga rio eru suas fre- Cada um, portanto, bem comprehende a 

Revmo. 8r. Dom Jo é de Camargo Bar- guesias, o ensino religioso ás creal/ças, somma de g ratidão de que nosso Estado 

ros d . ta Dioce e para . Paulo não nos a fes la da J' communhc1o todos os annos se cOll stitu io devedor para com S. Ex. 

surpreh ndeu. a devorc1o do Sagrado Coraçã.o ､ ･ ｊ ＨＬ ｾｬｬｳ＠ Revma. o Sr. Bispo Diocesano pelo espe-

D< de que ficou vaga a Diocese de e o apostolado da Oração, o re.qulamen- cia l interesse que sempre mostrou para 

Paulo, um certo pr entimento nos vinha lo da arlministração da fabrica das ma- esta pa rte de sua Diocese. 

diltndo que com muita probabilidade iria- trizes, a legilimaçc10 da posse de ferre- Por isso, se a sua transferencia de Co

rnos ｉＧｾｲ､･ｲ＠ no 50 muito estimado Bi po. n08 ão outros tantos titulos de merito, no rityba pa ra R importantissima Sé oIe S. 

Pnuli taoo dp na CImento, muito conhe- campo religioso. que nossa Diocese de\'e Paulo é para elle um attestado de reco

ri,h n3 r.apital de S. Paulo como parocho ao zelo, á perse"erança e ao tino pratico nhecimento de seus mentos por parte da 

ch i,) de zelo e prudente que foi por mui- do nosso Bispo. anta Sé, e pna nós um justo motivo 

to annos de anta lphygenja, se DOS afi- Para propagar o ensino religioso insti- para os parabens que de coração lhe diri

g"ura n ｾｯ ｭｯ＠ muito natural que!, Iratan- tuiu as escolasparochiaes, e pa ra as pro- gimos, não deixa de spr, ao mesmo tempo, 

do- e de dar um digno ucee 90r a Dom ver financeiramen te, Ibes fez surgi r ao la- motivo de tris teza por perdermos nelle 

ａ ｬｶ｡ ｲ Ｂｮｾ｡Ｌ＠ seu nome eria lembrado e so- do a irmandade de Sanlo Anlonio e um pai tão ex lremoso e solicito para com

ｬｩｾｩ ｴ Ｓ､Ｎ＠ ua nomeação pa ra aquella antiga com tão feliz re ullado que, a cabo de tres nosco. 

e imp .. rtanti ima Diocese. annos, chegaram a mais de 80, as quaes, Deus aceite os votos que fa zemos pela 

O n""so prbentimento com pezar o junto li aulas catbecismo, dão ensino a sua prosperidade e lhe retribua larga-

1,1"mo n;;o no enganou I quasi 10 mil creanças com 5 mil 1" com- mente todo o bem que nos fez durante es-

ｾ ｡＠ 'rado elle Bi po em Roma a 24 de munhões por anno. ses nove annos de sua perma nencia nesta 

.Junbo :Ie 1 94, com Apena. 36 annos de ｎ ｾ､ ｡＠ escapou a seu espirito ela ri vi- Diocese onde em cada padre ou dizemos 

idade. chegou em (},rilyba ,,27 de • e- dente, e spu zelo pela salvação das almas melhor, em cada diocesano deixa um ami

temhro ｾＮ＠ :30 do me mo mez tomou pos e e pela instrucção religiosa la nçou mão de go agradecido e um admirador de seu no

ｯｬｾｭｄ･＠ da Diocese. tudo que, rlirecta ou indirectamedte a pou- bre caracter e de suas virtudes pastoraes. 

H "hirlo 1! .. m granrl fe ta., viu-se elle de se promover. D'ahi a Obra pl'TJ7elua 

lo a nova Dir e rle Paraná e • anta Ca- da8 111' ÕfS, a imprl'T/.Sa ra fholica, re- -«1> -

ｾ ｔｉ ｅ｜Ｇｒ ｏ ｓｅ ｜＠\1.'1 _ ｾ＠

ｾＺｾ＠
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FQ tbarina tendo apena. ra a para sua resi- pre entada pel' A Eslrelta, Bolelim Ec

denda e catbedral ; quaoto ao mais que elf. ia.!lico e Pequeno .1len.mgeiro de 

-e r(ofluer para o Tl-gular funceiooamen to Sanlo An lonio que a eUe devem Sua 

rle uma Diore. e, nada, fóra . eu 7elo e boa exislencia, a !'lIlda de padres para sup

｜ＢｻｉｬｬｴｾＢＢ＠ e a perança no e plrito tle a- I prir li falta do reduzidis imo r lero nario

cnfirm rle u_ dloc ano ｄ｡ ｾ＠ o eslabelecimento de rarias cOl/gre-

11 -
('nm .. ｲ･｢ｾｮ､｣ｵ＠ . ua po içA0 e, COm fé gaçÕI'8 religiosa" pa ra prover ás necessi

PI!I f) u p no auxih,) da alma bo .. fez dade<! do pnsino e da rura d'alma. da Dio-

t'1l plano e tratou logo de o ir pondo em -e que Ih .. fúra confiada. 

ção. Ei , em r umo, a obras que o zplo in-

u (!rimpirOll cuidarlo foram ' lirig;- canuvel de •. E x. ReI'_ ｉｾ｜Ｂｯｵ＠ a e!feito ｾｮﾭ

li fun<lação do t'f/II1/flriu dioce_ano, trp mil diffaculdade, em porém nunca 

·rt .. elO ca a alu a,la em ｟ ｉ ｡ｲｾｯ､･＠ lH96 ele ｾｮｩｭ｡ｲ､ｵｲ｡ ｮ ｴ･＠ o espaço de H nnnos 

c bOJe ｦｵｮｾ｣ｩＢｮ｡ｮ､ｯ＠ ｦｏｬＢｾＮ｡＠ a propria. ａｉｾｭ＠ de te beDPfirios, rommun. a08 

.\ diflJMlI<ladea financeira que leve dois Estado do Parand e . anta Catbari

fi .. ｰｮｦｲｾｮ ｴ ｡ｲ＠ ｾ Ｎ＠ Ex. Rel'ma, para lenr na que devpmo ás Ruas curas paternae_, 

adlaute t ot"a, furam muila e ej!U i- n6 o catharínensc" lhe devemo mai 

,In, un" potlpndr, rontar que com o don a- outro ainrla maior; isto é, a inicia fil'fl r 

hv< in rto ｾ＠ I'mpre ra o de eu dficaz_ c()oprro("fio parrt obtermo ＸｩＮｾｰｯ＠

mor ano e, c • .,mtu<!u, ua ｦｾ＠ nunra rlp. - proprw. 

fall_u e !"i levanrlo aellanl", Com toda a Logo apó ua primeira vi. ita a ｾＢｴｾ＠

IOrte de acriliei", e u ri "leratum E tado, n"meou eUe uma commis lo para 

Entre as causas que trouxe ram ao se

cu lo o pbeDomeno da nevrose deve-se 

computar como importante e poderosa a 

ex trema preoccupação do homem não s6 

com o mundo externo, mas principalmente 

comsigo prop rio. A sciencia seduzio-Ihe o 

ｾＢｰｩｲｩ ｴ ｯ＠ e ah o rv('l)-I he toda a s ua immen

sa actividade, a fi gurando-se-Ihe um abri

go '<'guro no qua l eUe pude ｾ･＠ encontrar 

ＢｕＳｾ＠ supremas aatisfaçõe" e gozar de um 
repouso definitivo . 

EnHluanto a InduRtria transformava o 

8'p",·tO do lTniver80 pelas suas revolu

ço<, (' conquista, deixava o homem fasci· 

nar-se na contemplação dos <,spectaculOl 

novos a surgirem e a desd obrarem-se to

do os dias ante scos olhos. EUe pensava 

ver reali. nrlos "m breve, . obre esta terra, 

on,le ｶｩｶｾｲ｡ｭ＠ atormpntadas tantas gera-

!PAT 
'R P 

.\'0 
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onde choraram seos antepa8SAdos, e é eterno e ab80luto. 86 ba repoulO no ab- poadermoe _ que noe eariaram. Que di
tanto soffreo o coração, tod08 08 8Oluto; 8Ó existe deseanço para o Hnt!. zes de t! mesmo Y DIese: Bu IOU a 1'08 do 
c todas as promessas, cujo deposito ml'nto no infinito, e para R alma no que' que elam no deserto: Preparae o caml· 

"'teri,)F'O lhe fOra ronfiado pelo paosado. divino. Tudo que é particular é exclu.ivo. nho do S nhor, como disH o propheta r. •. 
deprrssa, ｰ ｯ ｲｾｭＬ＠ sentio-se forçado a Tudo que é exclu.h u me repugua 189. E no enviados eram doe pbariaeos, 

em mcio d'casa carreira vl'rtigi- E t",los clips, ainda mesmo () pr""ri" E perguntaram-lhe e di ... ram: Porque 
pa reria conduzil-o ｾ＠ terra pro- Contl', a,'luram ' 8e rheios ､ｾ＠ inl'llng ru.·u- I'0io l>.Iptisa , si tu oi" és o Cbriato, nem 

, 11 cias e d, ' profunr!3s <,,,nturLnções, não S 'i - 1-:111 .<, nem prJ phetll? João lhes respon-
EUe despertou de sens sonhos para ca- hendo traçar rumos c 'rtos a05 c'piritos .I.,u, dill'Il ,lu; Eu hapti so com agua, mas 

nas realidades de ue se afastãra. Aca- q uI' procuráram all i,' ia r r 80S corações qu e nf) 1111'11) .11' ,·ó está aquelll' a quem nio 
então de cansaços, fla gl'llado ｰｲ ｣ ｴｬＧｮ､ ･ ｲｾｭ＠ ｴｲ ｡ｮｱｬｬｪｬ ｩＬ ｾ ｲ＠ I " .,nll," ··s . Es te (, I) q ll e virá apoz mim, e 

tédios, sa tu rado de amargas desillu- c ,\ alma da geração co nteml'ora nc'l, "R- Já era antes d,' ""Ill, rio '1ual cu não 80U 
não quiz mais cngo lphar-se na ma- creve dis tillcto puhliciRta, al,(ita-se cada Vf'Z di :.!:no ,Ie desata r a c,) rrea da alpara . Estas 
nem deixar-se a lTcbatar pelas obras mai. , c procu ra com maior impaciell Ｇｬｾ＠ (''lU. as aeoll tl'erra ", a lém do J ordão, onde 

crcações quc cspalhd ra em tor no de si. es.e A lem qu c dizia m ter desappa reddo, .Io'\.' Cit"V" bapti sando. 
D.,lnh ll'OU em todo o Ａｾｃｏ＠ ｾ ｰＮｲ＠ n a n :!ia desse E' uma crise t rcrn "nch, Hão ha ｮｃｲｩ｡Ａｾｯ Ｌ＠ fi B.fpl:rfl{'iio. Oepois de desenganar os 

tantas vrzes afu gcntado pelas crise por que pa3Ram os espiritos 111) uo.;· jlflleos r1e que n'io era ncm Chri sto, nem 
digressões e pelos seos so tempo. Enfcr mos, não lIucrel nos mui Elias, nem q ualqucl' dos prophetas, decla-

1l11Ill P"O' ｴｲ｡ｮｳｶｩ｡ｭ･ｮｾｯｳＺ＠ . 1 os snlvatérioq, mas "Írn a :...:":-:n\',lo Supl'e- l'OU o Baptista modesta e simplesmente: 
oOlne(:ou 8 esca .pe,lar a Viela, pro- ma . Cu sou a voz do que clama no deserto; 

dt.lllkuran,do, por todos os meios e sob todas Nossos or{:(anismos romIJa tidm; poh, I Preparae o caminho do Senhor, isto é, fa-
chrga r a um estado de tran- \ to r turas c pelus allcr'ins a se multip;i,',,- zei penitench. 

1)llI.6IUillid:ldr e de pal,.\ philosophia tornou- rem num erp<"PIHlo imlpfinito cspel'am sa, Pelos frurtos conhcce·se a w rdaeleira 
I(It,t.e-It,e seo c.1 tudo prcdilf'cto, Para eBa ex- boreH ainda algumas horas de paz soh.e I><,nitcnria, e não são estas mcra ' resolu
ＧｾｴＺ ｴｳ Ｇ Ｚｏｾ＠ novOS methodos e novos systhe- I esta terra inu lrla la dc prantos, c que de çõeô, nem só dete<tar e ｣ｯｮｦｾ＠ sar os pec-
• re,;tn,,,",,v, lhe os dominios; traçou' forma alguma pôde srr apontada eomo o 1 tados com-nettirlos: devf'-se, além d'isso, 

. fechou · lhe horizontes €' pncCl'- \ Pnraiso }Jl'otnC'tli lo no nosso ｰ･ｲｐｾｲ￭ｬｬｾｬＧ＠ reparar () mal ('ausado, cmquanto p0ssi-

ｾ
［ｾｅ ｾｾｾＺｮ｡＠ rctorta da analyse experimental. doloroso, triste C amar ,u a In E' Ih' r is:o vel seja e tomar os prudcn te" meios de cvi-

de tudo isso, querendo colhei' OSI que n reacção SI' v,li ;('·'P;l lu.,noo. () ll<)- I\t. r ｾＢ･･｡ｨ＠ das. Reponha logo o injusto 
､ｾ＠ scos Inbõ,res e do suas invf' ﾷｴｾﾷ＠ Jl'l.enl nntev(} ｮｯｶ ｯｾ＠ r{'os (' novaR ｴｴＡＧｔ｡ ｾ＠ t1 fazC'nda ml1 ganna, retracte-se o calum

Ｎｾ ｾ･ｳ＠ c observar s, mel horára as conli l-

1
1 

onde brilham IU1.es ' \,Ie se não apagam c \ nlartor, pratlq Ir O beba do temperançJ, 
'mollml.EOE'S da humanidade, passou pela dece- vida.s que se nã,? extingu Plh. Rua miseria ' ｾｨＧ･ ｭ＠ signa 's, de am ,) I' a? proximo o in ve

de ver fru !;tadas suas ･ｾｾ･ ｬ Ｇ｡ｮ｡ｾ＠ e I pro!Ull r\!\ c0I1$0Ia-8e rom sabc r que passa 1 ｊｏ ｾｯ＠ e o ｭ｡Ｇ､Ｌｺ･ｾｴ･Ｌ＠ A.'lm mo,t rar,\ o h<), 
Ｑｲ･ ｲｬ､｡Ｌｾ ｾ ｮｬｬｬ ｩｬｩｳ｡､ ｯｳ＠ seos ･ｳ ｦｯｲｯｾＮ＠ MaIS ｦｯｲｴｾ＠ r a hpra do frio C dos torUlPntos pa,'a clar rllt'tn que d"'o:-, fOJ-se do pec('adO para 

intenso elo que nunca ｴｯｲｮｯｵﾷ ｾｾ＠ I ｬＨｩｧｾｲＡ￭＠ hora do dlor e oI!, ｢ｯｮ｡ｮｾＬＬＬＬ＠ ria 18er\'II' a D.'u" "0'" toda, as veras, romo 
mal·estar dos espi ritos, e as ｡ｬｭｾｾＬ＠ ｾｬ ＾｡ｚ＠ e da felicida,le. ZR('heo, }lag la ena, Pedro e Pa ulo. 

1IIII"lanc,en ':las de angustias, elescreram de I' M, L. I' Imitemos a .João Baptis:a, digamos sem-
mentores e de seos guias, apT1rl- I _ «. _ pr.' a verdade, fallemos de nós só com mo-
em gritos ｬ｡ｵ ＨＧｩｬｬｮｮｴｾｾ＠ p:l.ra outras 11 ｉ ｾ ｾ Ｎ ｮ ｬｬ ＮＢ ＨｬＭｉｨ ｦＩ＠ do t"'l.(o("iro tlO!lIi... rlC'stfn (' humiida.h.\ alegremt)-notl com as 

ｾｾＺＺｴｾ ［［ｾＡＺ ｾＧｲ＠ ('ont", Littré, Tallle, IIcrbert, .... go 1.10 _'-41 " " 11. 0 "antn!-(ens do :,roxwlO, e nunca procure-
:; ･ ｮ ｲｬ｡ｵｾ ｬｬｲ｡ｮ､ｯﾷｳ･＠ no rplahYQ, ｾ＠ mos: parC'cer m:u .• no que somos. 

ral1; ,se afastados ela humanirlade c (Joao 1,10 :!'l) -4:+ -

ｾ ｣ｩｴｮｬＪｬｴｾｵ ｾ Ｚ ｾｾＺＺＧｉｾ Ｚ＠ v,'r tri s temente as victimas M, 'aqul'llf' (empo 0< ｪｾ､ｲｯｓ＠ ･ ｮ｜Ｇｩ｡ｲｾｬｬｬ＠ dI' ＱＩ ＢｬｬｮＮＺｉｾｉＢ＠ ,,' . '1'"I" nHno 
de seos systhemas. Esse pp- . J crusa!em sarerootes e levitas a ,J otíO, que 

philosopho de Ornebra, conhecido pe- llle perguntassem; ｑｕｾｬｉｬ＠ ｾｳ＠ tu? E elle 
paginas do seo ,Jorna l I ntimo, e se ｣ｏｬ｜ｦ･ｾ Ｎ ＧｬｬｵＬ＠ e não negon, (" 1'0nfcR'ou: Eu 

ｌ ＺＺＺ［ｾｬｴｙ Ｇ ｭ ｬｬ｡ｴｬｨｩ ｣ｯ＠ Hen rique Anciel, obse rva?do ' ,\ão sou li ＨＬｨｲｩｾｴｯＮ＠ B pcrguntaram-lhp; 
perturbação 'Iue o agitava durante toda Que pois? E's tu Elias'? E ､ｩｳｳＬＬ ｾ＠ Nll.o 

vida, solta e,te bl'ado de magoa e ｾ￩＠ sou. E's tu prophrta? E respondeu: ,'ão. 

('00l ｓｬｬｾ＠ exma. familia, chegou da Ca
pital Freler"l o sr. Tenente-coronel F ran
cisco To!"ntino, no ·so illustre represeo
tP na ('amara dos Deputados. 

:.-•• ,ma,rgu r" E' preciso atermo-nos ao que Disseram-lhe p()i s; Quem ｾｳ＿＠ Pnra reg-

:-aud.mol-o, fazendo ,'otos pelo seu 
proOlpto rcstabrll'l'llncnto, 

ｾｾ＠ - ＭＭｾＭＡＢ＠---
ｾＭ , 

FOL H ETI,vl 
11- -,--

o ·.;ll I'lud ia em que estavam entrelaçadas 
estas entropl.es: (' lhe., que npel'tava no braço esquerdo Rica 

I1 era fi oorôa que ('ingia a ｣｡｢￩ｾ｡＠ do Spoho
.--,--------------- ra c riquissima de oiro .. pedrarias a ,I-> Pelos .ilvados fazem seus ninhos 

o SAPATINH O DE OURO 
POR P Lt'IZ ('OLOMA 

II 
X"il,' de emorões 

e bem" ,lisse melhor o fez; ｰｾｧ｡＠ no 
alinn-o 1', collocando-se deante 

altar da SS Virgem, principia a dcdi· 
na. sua. "or,las um delicado arpejo 
rouurção a um piedoso cantico, T re

a mão c mais lhe tremia ninda o 
ma , fitandn os ol1los para a illla

sagrada, parereu-Ihe que e11a se sor
para clle romo que convidando-a can-

Até alli nüo havia reparado Ou. nem 
beUeza da Mãe, nem na r iqucza do Fi-

Menino.Jesus, qlll'estnv8 uma lindoza rom Nas folhas recatados os passarinhos; 
seu vestidinho do mais fino u.l'ocnuo, g U8t

o
• ｾ･ｮｨｯｲ｡＠ minha, 

neciclo de rendas de !(rnllde "alor e )'('rn- Docr Rainha, 
mado de um sem D"nlerO de p rolas. Ｆ ｾ＠ Fonte d'amor: 

, 1 'O,l"dc e de,-0'·50 Ｈ｜ｯｾ＠ fil'Ís 1e- EÜIIl'ocurnl'ei ninho muito melhor! a SI nge fi p" .. , .. 
\'e até fi feliz Irmbrança de ｬＧ｡ｬｾｮｬＧ＠ os pr-
s inh 5 do Menino com UIIS "apnti nhos 1 ('orno nos plan?s e nos pens!s 

, 1 t · dc sola d'oiro e hi'luei ras ｾｬＬＧ＠ temo dos 1I111hanos e dos I'CPUS; 
lllUlto ｾ｡＠ ao (lS . .. " I Pnra teu seio 
de seda com pedras ｰｲ･｣ｬｏｾ｡ＬＮ＠

D'amores cheio 
Meu amor ,'á; 

Ao nossO trovador parecm-lhl' 'CI' ver- I 
dade que a bemdi ta ｾｉｩｩ･＠ e o formoso Fi
lho lhe sorriam e convIdavam com seus () ninho 
doces 01 ha rrs n dn,. comrço ao seu d,"s
('antE". E ndio, o<.'ompanhnndo-se do nlnudl\ 
e princi piando com V07. ｾ ｕｭ ｭ｡ｮｬｻｬｮｴｰ＠ ｾｴＨＧﾭ

hil e t rcmula pela emQÇao, que era ｕｾ Ｇ＠

ronjun('\o de t"OlOl', ,lp respeito e <l I' eu rl ' 
n ho el" vou ｡ｴ ｾ＠ ás ahoha<las do tem plo. 
ｮＧ｡ｾｵ ｬＧ ｬｬ ･＠ silr ncio magestoso lImR affl'du-

que proeu ro mui alto está ! 

,\ ye sem ninho meu chôro e r nnto 
.\ os pC-s d' estl' altarzinho triste levanto ; 

ｮ ｲ ｡ｮｾ Ｌ＠ Senho ra! 
Con lu.,o agora 
Tua rompaixão: 

Por ninho tu m ' off'rl'ees teu ･ｯｲｬｬｾｯＡ＠
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GEl CA POR U , NEOPHYTO DA ME MA EGREJA 

\ Ih ＱｩＮＬｾＱ＠ t \ ｔｆＺｉｾＨＬｉＬｉｬＺ＠ ｾ＠ l' ｾ＠ ｉｾｔ＠ \ 

y ") ｾｲＸｮｲｴＨＩ＠ ｾ＠ 'nhor Pa ... tor. 
• \nt ,lt' fallar ohre 0:-. ｓｕｐｽＩｴＩｳｴｯｾ＠ t;1r

r d EL!rejtt ｒｬＩｭｾ＠ na que ｯｦｦｾｬｬ､･ｭ＠ tanft) 
a n'...... e a d bcnda t." n .... cl nria do .. \"0'

... 0 colle-ga. 'uu diz r ainda algumas pa
la\"l"ll ｾ｢ｲ･＠ o prln ipio ｦｵｮＮＯ｡ｭｾｮｴ｡ｬ＠ da 
ｅｾｲｾｪ｡＠ e\'An :i de ,er a BihUa, inft'r
prt'uol por ci d. um, ,\ uni," f mie tia f ... 
\rhll t prlll !pio e'n ｾｩ＠ IlllsmO in ... uffi

"i nl oontradirtoriu Ó Bihlia n",sma 
Ei .... aqui os m us ar ＢＧ ｬｬｮｈＧｮｨＮｾＺ＠

1. i Xo... l'nhor ,Jesus ('hristo ti-
\"es ... querj lo que sua doutrina se l'OI1-

ｾＨＧｲ｜Ｇ｡＠ . ... e p)r (''i('riptv, P0I"'llW Elle mesmo 
8 não ｾ＠ rrt'\-eu· ... Di1 ｾｩＭｭ＠ " h')nr:tdl) )lini ... -
tfll1 por'lue ＮｊｴＮｾ＠ ... u ... (,hristfl não th"rrl',"eU 
um comI' Il,lio da "'lln d mtrina t."m pa'a
vra. ,-'IRra ... t' Ih ... fll1 ·ta.., ｰＬｈｾｬ＠ excluir qual
quer ･ｲｲｯＧｾ＠ ()u IWlrque não mandou ar) 
1nt"IlO ... t· ... rf'y{'r 81h 'i('U'" .\p ) .... tql h ｾ＠ Por
(lue EU dl:o. .. c· llll' por todo O mundu (" 
l'rlyUt () E\"ant! ｾｉｨｯ＠ a h)j'la a rrl"3tura 
(.larr_ lfl. I.)? " n30 ､［ＬＬｾＺ＠ J-:, -r I' -" 

mel! E\"nnt!' .ho ( 
ｾ＠ be ,honrndn lini:tn\ o porqut.' '1 () 

antii-:'l I'ho.o oJlh I Plalu, j,1 4(1) annn, an
tt-S ,to -'li ...... 1:'"\. nh Ir, tleu:1 r\· ... ｾ＠ ,...ta '1 i ... tl, 
pondo lia hUCl" 1 dt, "oerat· ... 3..;, :-("..,uinh· ... 
pala\Ta ... : Por (' ... npto ｴｲ｡ｬｬｾｭｩｴｴｬｲ｡ｳ＠ ao .... 
di ipuk, não 8 vt:'rdadl'lra ｾ｡｢･ＱＺｬｵｲｩ｡ｬ＠ m:Js 
IJl 'na n app n'nrl3 deUa ｾｲＮｬｦＱ＠ muit:h 
oou ... em o. aprofUD'1ar , mhora cheir, ... 
Ile l,.:-nornnl"'l3, 1 ar l"rao, di nte d ｭｵｩｴｯｾＬ＠

un .. :t I, ...... Io ... tl·:\ r b ·tn ｾｩｭｰｬ･＠ .. alluel
le '1' ,uppõe 1 r a,/ltuirido .!r3ntle rien-
ria [) ... C3ra tt'rt' ｭ ｯｲｴＨＩｾ＠ fio Ih-rll" ｅｾＭ

crlptl ...... 1)("J)"'3fllE'ntu ... perl"Orrem entre 
tOf!rt a ... ela, .... do lJUhlic ,tanto entrf' o ... 
IOt' ｩｾ･＠ tr ... ｾ＠ m ) entrp u ... lue tJ não <io 
/I - nlido nti-lo n pala rI-, lorlur
ｲｬｲｾ＠ ( Item lo, p lr llle a ... 1 t.r.1-. n:1.) }lO
d IJl U iar· f', 11 IH f. t n ler- ... c l" I'rt.· 

d \lt 
ｾＮＭＧＩ＠

3 

o 
(> )ut 1 \ 

horta r 

utol' 

)r 'açao 
cre\fram 

(J 1l1p. ... , 

11 .1, ert."i() flue 
IJvn ... lUf! 

p'J.-.<m u J fur 'li na Inl nça J ti' d r um 
l-ompl to eu ... ' I ti ,utr.na \' r I o 11 z 

PautCJ. lrm.lO, l 1 flrnt t' rlln r-

Jlal'I/ 'ra ou por rarta no"sa • (11 The, . () <Iisllll(· to facultativo sr. Dr. Roclolpho 
:l, lI) . ｇ｡ ｲ ｬｬｩｾｲ＠ araba de juntar mais um neto me. 

;;. \ Bihlia 1II",n13 ,111 ｾＱｉｬ＠ mui tas pas- rito rio aos . muitos que o seu roração bem
ｾＺｬｾｬｬｮＧＢ＠ q\1l' se (h:vÍ'l ｾＺＢｉｰ｡ｬｨ｡ｲ＠ n E,·o ng-t."l- fa zejo t f> J1'"I Rpalllodo em favor da humi_ 
lho ､ｾ＠ ,/t·su" jlda Jlrt'!I"t; 11): .\ fé, tliz nillndeoffredorn . 
ｾＭ Pau'o, (' pr-In Int\"i,lo (' o ou\-iclo pr-Ia E' nssirn qu e o estimado mediro vem de 
p.\la\"l"<I ,Il <'Im,tn (Hnlll 10,17). () mcs- em r a rta que dirigiu ao nusso pressdo ge: 
mo; () Ilue ounste tia minha hO"ra <Iian- rente, s r. J acilltho 8imas, digno presidcn • 
te til' muita t ... tt.1nlunha .... ･ｮｴｴﾷｬＧｾ｡Ｍｵ＠ nos te da ConferenC'ia d e ｾ Ｎ＠ J osé, orrerecer os ! 
hlHl1rll .... fil'i. Ilu,' .. t'j:lIn ("()mpeh'nhq ｊｬｾｲｮ＠ ｾ･ｵｳ＠ ｳ｣ ｲｶ ｩｾｯｳ＠ medicos gratuitos ao Or- ｜ｾ＠

tambt>m I?n!'-innn'lIl a outros (Ir Tim :1, ph!lnotrop hio p restes a inaugurar-se. 
:l). \ 111 ti a " nW'llIo \p""loJn [alia tlc pas- [)l3n te de uma tão bella ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴｾｾ￣ｯ＠
ｴｯｲｾＭ " duuton". in<tituid"" Jlor ('hri. to de solidariedade pela genel"Osa iMa da 
na ... ua EgTt'j.l t para, Jwla sua prt\ga ＧｾｯＬ＠ ｣ｲ･｡ｾＺＱｯ＠ ci' esse estabalecim e nto, que será 
m.nh·n·Dl n 1,,01 .. • na IInidatlt' d,' fé (' para o amparo da orphandade, - A Verdu(/p 
'lue nãt) .... l·jalll Ｓｲｲ｡ｳｨ､ｯｾ＠ ao prrn, ｉｦＧ Ｌ Ｇｾｲｬｯｳ＠ que na med ida d e s uas fo rças tem ｰｲｯｾ＠

Jlor Iluahlu,'r H'nto d,' fal,,, dout ... na. (Eph pll!(natlo pela realisação de lima tão hu-
l, 11. I ('or l:l. :lli). manituria idéa, saúda o prestim oso Dr. 

(('O/l/il/llfI' Uarnier com 8 maior effu Rão, ｡ ｧｲ｡､･｣ｾｮ ﾭ

ｈＨﾷＡＮＮｲｦＧｾｳｯｵ＠ fi ｾ＠ cio rorn ntE>, da Capital 
ｆｾｬ ｣ｲｮｬＬ＠ :londt, fura trataI" rI:1 l'rt.':l\'üo do 
hi.:;padu ｴｾ｡ｴｨＺＱｮｮ＠ n .... (\ nch:;OO iJlustrt' e prt.'
... adu rt'd:u·tor du'fp rt'\·. pa'lrc Frant'i ... C'o 
Te;,p, Z :0 U \'iJ!3rio d .... ta l'apital. 

:-'a. ud a 1110:-; ('ffusivoll1entf' n ｦＧｾｴｩｲｮ｡｣ｴＬＩ＠

3t' ·rdnftl. qur' ::1,1' muito. c ｲＨﾷｬｴＮＧＬﾷｮｮｴｴｬｾ＠

... er\'il;th que h li) DTt.1 ... taclo ã ('3U"'U (Ia Hl'

Ii!!i:lo, :1raha ､ｾ＠ juntar mui .... f> .... :--;(. qUf' o 
I \"ou ｾ￭＠ ('n)Jital ela Hcpuhlira, afim t!p IU'o
ｰｵｾｮ｡ｲ＠ lida mais ardenh' ｡Ｇｰｩｲ｡ｾ￣ｯ＠ dos 
('atholiros M1th ;trinen ... ,·:s. 

c -
.'rri lI .. rt'nla .. o •• h .. l.i .. .... 1 

J), re nl ....... ｾＩ＠ da Europa, :-11 1 1.- ... l' J1{>..,ta 
('npiial o rl.." ". frei Ht'rrulal1o LimpllhPI, 
J,rpvincio! da ＨＩｲ､ｾＱｬｬ＠ ril' ｾＮ＠ ｆｲ｡ｮＨＧｩｾＨＧｯＬ＠

11f' ... tn provinria ti:! Immacu13 la ＨＧｯｮｲ･ｩｾ￣ｯ Ｎ＠

Frt'i 1 rereulnllf) f.'guP hre' t:mcn te para 
Blumenau 

os rumprinlt otn, 

'"os O n.sP.\I)O 
:--:31 ('mo '1'1t' c;erá IIn'H.' uma ｉＢＨｾ｡ｬｩ､｡ﾭ

fi,.. a no R ｴｬＢｰｩｲ｡ｾ￣ｯ＠ em '·f:'r rrenrln n ｨｩｾＭ
1'3,10 de ｾＢｮｴｬ＠ f'atharina. 

\ -lIn (. 'lHe () r.X/IlO. Xun('io Ap"stoli
co J) .Julio Tonti. na I·onff·rpn(·in "m fJ\U" 
r rch('u. P. P('fropoli"" o 110S"'0 pr(· ... :tdo 
\"1: 'arl) rev patlre Franf,j ... (',) TftPJI, affir
mou-Jht' a J oa YflntRtll'. falentlo ap('na 
entlr a BC ,'Iaolr fie sc romplda r () 

(("'11'/ LI" I ario 8f' patrimnnio. 
ｾ｡ｴｬ＠ rf"ita a ('1ft 11m t:uwia, (JuP I) r('v 

padrp lopp JU I '3 rpall 3\"f'1 no I'orrpr do 
proxllr:l 41. 1'1(} df' 1 !)O I, [lI/i .. parn i ... ｾＨＩ＠ to -

I' rn ｾｲｮｰｲｬ＠ 'ar o SI H BlI'lhores f'Sron;o'i; 
'(ucr (I rt f, dI) nunl·in (ll"'r S. Exa n 
,Jo:lfluim \rr. I""rll"l 'lff'(;'hi",!)C) do BII) dp 
.J nr.:lrf, ('Im (Irrer-Io para qllP a :--\anta ｓｬｾ＠
R('( ｉｨｾ＠ f nor l\t·IIllPlltp a jUlil.ta :t,""nrnf'ão 
,I at"'1u o ti, tI! E ta,lo . . -

o loa 10 d, cor r nf(' f,· tejaram .", 
'I 'P Imo t(>rc Iro anllo rlP rfolif"i ｾｩｭｯ＠ ("tn

lOTeIO o 11 o rll.tlllf"tl 'lOlO ａｦｬｉｩｾｯ＠ Dr. 
UII lolpho !la rrll r" lia E ell " cn hora 
n. I J l:t fiarrll r \' mUI a ff'li(·it:H;õf' 

Iil.P fila juntamo nó 
i 11(' ra (> pffu i\'a 

tio· lhe profundamente penhorada, em no
me dos batalhadores da santa cruzada que 
0' con/(rega no sen t ido de dotar-se esta 
r a pital de um recolh imen to para ｯ ｲｰｨ￣ｾＬ＠
o ｲｾｬ･｜Ｂ｡ｮｴ･＠ ser viço que acaba mos de re
boist rar 

- ,:» -
Xalal do!! pobr{'!I 

.\ Con ferencia de S. J osé, da ociedade 
ele S . ,'icenle de Pa ulo, aceeita, desde já, 
rom des\',necimcnto, qua lq uer olferta que 
se lhe faça, de ｲｯｵｰ｡ｾＬ＠ gene ros alimenti· 
CIOS, etc., para os pobres q ue soerorre, afim 
de lhes ｳｾｲ･ｭ＠ distribuidos pelo Natn!. 

I'or hoje, temos a noticiar q ue, em ho· 
menagem ao g-rande dia que n Ch ristan· 
dade solemn;'a com as mai, effusi vas de
I!lollstraç<ies de alegria, se rão d istribuidos 
!lO pãps sen,lo ;)0 orrereridos pela exm'. 
senhora do rliotincto facult ativo s r. Dr. 
Rndolpho ｏ｡ｲｮｩｾｲ＠ e:lO pela /(en til filhi
nha do sr pharmaceutico Farias de Men
donça 

Por ser uma dlStrihuição d irre rente da 
(lo PilO dt' S .• Inlonio que se cu tuma 
fazer na sarlll'i"ia da matriz, os pães do 
:-.'atal serão ('ntregues rom os demais ge
ncros no Consistorio da I rma ndade do 
H S. Sacramento. 

, --::.=. - ｾ＠;: "i o 
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