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A VE RD AD 
O R.G.Ã.C> C.A. ｔ ｾｏｌｉ｡ｯ＠

COI/I 1IIIIori.,((\"" ,10 .r:nllo. Sr. I tSjlo lho, ''''.1/1 

P. 
\'EBIT.U; LIl3EH \IllT VO" (s. Jojo 8, .,J.) CII.\RIT.\S (,O. ftAl' DET VEHIT.\TI (I. Cor. 1:3,6.) 

_ .................. ｾｍ＠ ........ _ ............... ｾ＠ .... .-..._ ........................ :-I __ ｾＮＧＢＮＭ .... ｾ｟ＮＮＭ ............... " ..... ""' ............ - .............. -." .......... ｟ｾ＠ ......... _ • ...... .. . 0 • • " .. .. - .-. ;:; as 

"' •. ｾ＠ ｾＮ ｄｉＱＴｾｾＧＮＬ＠ ｾ＠ I t I ff .. , 1"'-"" .. ! 'n, \ In U":H os os que so rem c {J.:J (lue futura ger,lção, vão ser as mensageiras de 

I 
t'h())·:n_ll . E t1esde essa hora hou\'P ｡ｬｭ｡ｾ＠ esw"rnlH.jaq l,arrl muitos ｬ｡ｲｲｾ Ｌ＠ as aves 
'1 lh [1Z('l'alO <la dór uma pnixiío divin1, LralH'3S ｾｳ･｡ｰ｣ｳ＠ ás procellas das malda
cl"í':ando p:un <,lia um apo!-'toladn 93n fo, ＼ｬ｣ｾ＠ Ihlmana , (! 03 fulcro;:, S(HJ'uros e for

ｃｏＬ Ｚ ｉｊｬｬＬＮＧＨＩｆｾ＠ IJ.\ .\SSW;o;,\TTTR \ 

( ' \PIT.\L I bX'U ;HIOH 

)IU 

3$.'".11)"' hus('undo-8 em todas os ｾｴｴｾｬｓ＠ formas e em tt.:'!-I ,hJ uma sociNlndp ｲｯ｢ｬＱｳｴ･｣ｩｵｾ＠ IJt'lüt1 
ｾ＠ "10 P .. r 111/1 anno • 
,'4101 l'"r ti lllt'lt" • 

Pagamento adiantada todos Og seo" 8spe -tos, descobrindo· Ih!' JS :iRlvadoreo plÍncí\>ios ria religião, da paz, 
"uas I"bregns mOJ'adas, ｰ｡ｾ｡＠ b('ijal-a sof- I ela coneordia e do benl. 

Sel'ua'1al 

). ira", ... rd li 
dir[l:ld, •• ao 

"IIó1h(, raçAn . quP J,{"l,.rio In 
rrate lallntbn .... 11113.' 

(' \ E,F.Nn ,UnO 

ｨＧｃｉｾＳＱｉｬｃｈｨＬ｜Ｌ＠ ,lnlrntemrnte. Ikm ｢ｾｪ｡＠ portanto ･ｾｾｮ＠ benemerita ins-
Pela terra ｾｯｭ･｡ｲ｡ｭ＠ rle ostentar- e (' t tuição. 

ｴＧｾｰｬ｣ｮｲｬｩ､ｮｯ［＠ pulado-, os coafortaveia aSJ- E o Orphanotrophio, que .e vai inau-
lo·, as ,·,l('antadfJra' habi taçõc; em r ujo Gumr no dia primeiro de .J3n"iro, seja 
I"('man. o, ft'ito fll) amor e dp caricia,=, pu- I orvalhado rw]"s miserÍ('ordias celpstt, , CU

,11'5,0 ser ",illi,traJo o _en'iço ria com-\ ht'rlo de bençãos l'elos anjos, ('o,,,ulado 
miseração, do 2ga_alho, da frateruida/h, I pela, ternurao ,Ic todos o.; homens de boa 
ria .olli,·itude c da SyJllpalhia \ ,·"nlcdp. 

E sobre a tprra os infelizes ,orr r '0,1\ M. L, 
I Sl'ntindo-se ao abrigo da carirlade'l I' lhes -c»-
1 de" u ｾ＠ purpura nara t"d3S as "u.\. "l1a- \ A ｉｾｏｉｓｓｏｌｕｂｉｌｬｏａｏｅ＠ 00 MATRIMONIO 
ｬｊｾｳ＠ " um a alvorada de luzcs para todos 

lo, n griJr('s dAs suas iorturas. I () \·incnl" do matrimonio 6 indis,,,lu· I PaI" o ,íon,l"nt" que aportar a e,;te \'c\ po!s "l'SUS Chri-t'l tlil eXl'res amente: 
"O f;si ｾｬｬ＠ IIÜP:\ quI' ai ll lJcllo ＡＬ｣＼ｬＢｾｯ＠ tia terra ｢ｲｮ Ｇ＼ ＡｬｾｲＮ＠ <erá ft/luel· Q'Ialquer 'Iue Te l u 'iar a 5ua mu'h<or e 

não !li ".II,!lI ｾｬｉＡＱｾ＠ ｾｾ＠ "'natll lu lIloa me lo a prgu"r-. e .obre uma c,,!· ｾ｣＠ casar com outra comme te nrlullerio 
l'OlTl'. ; _ ｉＱ､ｬＧｮｴｬＧｾ＠ fi( ;'! rio t'1II- Ａｩｾ｡＠ 1I prilJwlra luz a r..,rir-Ihe fi r('ti r,a contrn u "uo prim -ira mulher. E i alOu· 

ｬＧｯ ｾＧ｡ｬｮＨＩｾ＠ o p,pPl'lnl ｬｬｬｊｾ･ｱｵ ｬ ｬｊ＠ ､ｾＩ＠ ｏＮｬｉＰｾＬ＠ E aquelle.mCl!1UlIlcnt n f!. o!f:)s. Ihe"'rlPudiar a ,,;eu marirlo e se r.a f' a r com 

t
· t· I fi I '11 fi !,Itul, () Azylo das dores consolada . . I'.re outro, commette adulterio· ()larc. !O, 11 

• ,C ·11." • - ' I 111 r (' 11' ,0 ki> I 
.. l ,) t.", '.. ' • I Y ,j ·510 q u.. sohre outra collina, n10d "t·) I e 12) . 
Ｇｬｊ ＬｬＧｬＧｃｾ｡＠ 11 ｬＢ･ｊｬｬｴＧｾｴ［｡＠ tl A T /'f-I embora, se levantasse UIIl outro monu. () mesmo diz S. I'lUlo na "na bem 

I 
menlo flue servisse de muralla li IOlancia I conhecida ｳ･ｮｴ･ｮｾ｡Ｚ＠ .Em/luonlo "luc11e• 

_ ___ desvn1j la, Elle ahi está. Dentro dI' POll- que, no cnido- em matrimonio mando, 
I ｣ｯｾ＠ dias será ｩｮ｡ｵｾｵｲ｡ Ｌ ＱＰ＠ $ob o nome de n:!.n sou cu, mas o ｾ｣ｮｨｯｲ＠ é que nr cna 

Asylo de S. Vic"ntl'. Creou-o uma ler,ii- . quo a mulher nao ｾ･＠ separe do mari"o; 
ão de forte. que ra,tream os vestij:(i08 de I que ·,i e ta separada que fique "cm rasar 

Tinua ralão Larordaire quaudo di,se e S. Vicente de Paulo. Vai diri!(il-o um ou que se reconcilir com seu marido; que 
ｱｵｾ＠ a reli>;ião !in'la creado um punhad() (1(' heroinas, de ｡ｬｭｾＮ＠ hr.\Il· o marido da ｭｾＧｭａ＠ maneirA não (!I'ixe 

especial: o ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ úa dôr. Envol- cus c de corações de doçuras. Vai ompa- sua mulller. (1 Cor. 7, 10 e 11) .• A mu· 
nas duuras pesadas do mysterio esta- ral·" lo,la alma cllliotã quo bem compre- lher ･ｳｴｾ＠ li!(ada á lei conjugal, ('mquanto 

｡ＮＡ ｾｾＧ＠ nn ("h !'isto, toda.s as ｭｩｾ･ｲｩｮｾ＠ p hf!'11I1pr a creançA, Pt::"fl fIôr da "ida n !l:eu ｭｾｴｩ､ｯ＠ vive; mas si morrer seu ma· 
r'>· 'ln ifl",I,,<. humana .. Elhs pan·ciam in· nascer para o ＵＰｾ＠ pan a hz e para a ri,lo, fi, n livre; case com <luem quizer, 

nr [,lIn tris te;' n somhria e no ｳｾＧｏ＠ athmf)sphrra _e rena da" rarioias , /10' af com tanto flue seja no Senhor. (1 Cor. i, 
r,,"· rn, feito de Iristezag ae rbns e ftrtos humnnos D'aquéllas parc.lcs a d n- :lU) . 

. 0elll'.nel:O. tan!alicos Empolgavam oho- t. o encontrarão amor lT,ah mo os '1" a Por t.mto jámais a Egreja Catholica 
ITtll!"llndo-lhe o rspiri to, rnchendo· orphan<ladé orremc sou para ahi, DOS le"o por licita a dissolução do matrimo

U ('ora(;iio de ngonias e requintnn 110· I!tlos do ('goi lâmo, á nugustias do rle'sam· nin legitimamente C'ontrahido e consum
t"da n sensibilidarle de sco s"r Por paro. li sordida I'xploração rl"s '1uo não mado. lJ Concilio de Elvira, celehrado já 
n parte arra,tnva O homem, ･ｳｾｴ＠ gran- t 'OI uma alOJa nobre, r 1s hrtas feroz. no anno úe :313, ,lecidiu que R mulber, 

('S"" ,-alcêta do 'offrinwnto, n ta "iria ｡ｨ｡ｮＮｬ｣ｮｾｮ､ｯ＠ se:! marido l' tomando ou
deu' 8 rol'tar-Ilw aR (':UJ1(\S (' ｾＨｵｬｬｬｃＧｮＧｾ＠ \'irgens, ｭｵｬｨ･ｮＧｾ＠ ra..,lIl"', f'11l I tl'O, (h: viR ficnr ('xrlui(la da rommunhão 
he a_ enrrgia_ "itse •. E enl- cujos ｴｬ｡ｮｲｯｾ＠ nno p.treml'cersm 8'1""l1a, da F:.(I'eja ｡ｴｾ＠ a mOl·te do primeiro. E 

n salH'doria, de longe em longr, len- (·I'l'Jlnça" vão fazer da s solli<'itllllcs fi,! I quando alguns apPI'!laram para as leis 
dt<cohrir 09 meios de dar-lhe "on,,;- sua" almas e uaH bondades de St'Os cora· rh·i. 'Iu(' sob o domin;') tios iml'ersd"re' 

u r .. fJ'lb'l'rios, bal'amos e ronfortll", çõe. um tcntlal amigo, sombreado d .. af- romRnos concediam o divorcio em certos 
1"':;1'8 " mais ｴ｣ｭｰ･ｳｴｵｯｳｾ＠ apresen· feiç,;e puras f' de pi"darie cele.te, para '·8'0, os Santos Padres respondeiam-Ihes: 

a ･ｾｩ＠ ·teneia, g' que para a sahe- ,hrigar a innocenc-ia e a candura, alor· • {'ma cc,usa dizem as leis dos Cesare; 
a .l.,r I'I'a um inimigo implncfivel e JIlentatl:h pela orphandatle. l' oulra cousa as do Christo. :\ão seltun<lo 

COh1l l'1nlieiro sinistro e flJl,"_to. :oiii <, Lá, na rollina tio Hospilal, ('!laR Suo 8-- nq ｬ･ｩｾ＠ civis ｄｾｵＹ＠ te hn de julga r no gran
IDr,OI"'11IIi" dia a hell,'zn pCJ'('gri na quü serventurtria do soffrimento, ahi, na ,,,,I· 'di" da rontn, mas ｾ･｣ｵｮ､ｯ＠ 8S le" que 

na rI,;r, na fi"l desahlo,·ha"ft, lina do Orl'hanotrophio, ellas \'ão ser fi 1I'!le me .. no deu. Assim S. Jeronymo na 
r, sl'lalllh'dn rm reflexo" (·6r de' '1'J'\'I'"tllurias ,lo 81110r. I/ l rta iU dirigida 8 Oeeano. 

\"t'in o ('hrioto p8ra pro,,!aJll81· "p·11 )';"3S crença" asyladas, elellwlllos de I Durante a edade media foram os Papas 

, 
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que ler nderam li .Io,.trina .. ath .. licn d. 
indi. lu1:li id ｲｉｾ＠ h olula do I'in ulollla
trim'n;,1 (', ... Ira o ataque de pri'H'il 
('orno _ ·.rol. o I e .\t1rÍ3no II eontra Lo 
lbario 11, r i tia Fr. n a, ｇｲｾｑＧＨＩｲｩＢ＠ "lI 
c ntra o iruperad r 11 n rique I\", Clemen- , 
te \"lI c IItra 11 nrique nu, r i da In
?lat rra. 

O p,e <lI) I'rot tantismo, port.'m, ti
raram 3.0 matrimonio o seu caracter '8-

er ｭ･ｮｴ｡ｾ＠ dt"Chrando-o 11m contrato me
ramen! c.vil e uj itando-o á autoridad 
di) )\"("rno rivil. Ca ar·se é uma cou .. a 
ullt'raRlente n3tui1I:l ('Orno c-ompr, h ·her 
e dormir,- di s Luthero e chegou a t:'lO

to que alfirmoll qu a llihlia n10 prohiloia 
a polygamia. Por cc>n'&juenr,a R' egreja. 
p'"ote 'tantr.:- e.ll gpf,.ll·ermittcm o divor
cio não por C8U a ､ｾ＠ atlulterio, mas 
t3mh'Dl r UII rl ｡ｾＬｮｬｯｮＨｊ＠ malirio,o, 

nilltl a ineUf3\' 1 cOft>Ornl ('lU rG .... pintual, ' 
av r -o inl"CI'c\"e' etc e, de"prezando 
"xpc -a d utrllla da R.h'í ,eo cc,lclll ao 
din)rciadv< o rlireito ti f ler outro ca-a-
amenlo, EsI é a ｰｲ｡ｾ･＠ nlre os proles- . 

tanl da .-I.U"",anha, '13 "'ul. ,a, da _\me
rira do _ 'orte te. 

E' por tan i:;norancin ｣ｲｬｬｳｾ｡＠

mar que n10 C'"ln la 'Iue jámais o pr"te -
lanliamo, onele quer que Co . e, patrocio
nn- e o d.vor 'o! C'nc,' a seis por mil <I 
todos os ca amento- p tre O prote,taute
da Allem.nha s:\o c,s8m<nlo. de IIhor
ciado , e na \meric3 do ｾｯｲｴ･＠ é peior 
ainda (OettinJ.. .... n: E tll! dc:l ｭｯｲ｡ｾ＠ Er- I 
ｬ｡ｮＬｾｮ＠ \ Em 1 '102 ho' ;;:!. divl)rcio 
f'ntr o )I.. ..tan t 11: '\ Pru 3.. 

dll Bru_e • d'L ｮｾ＠
ra:lo de dizer 

te,tante de D rm tadt: <. ão ha duvida -Seguc-me. diz Jesus 11. S. Pcdro, leto 
que Q doutrina catholica sobre a indi 'olu- é, laz eomo eu, of/rc com paciencia e re
b.lidndc do matrimollio ｾ＠ muito melhor do . sigllação o supplicio da cruz como eu le-
que a doutrina protestante sobre o divor- IIho f.eito. . . 
cio ndmi sh·el. e o conhecido p,."fes.or 11 .S. eU qUlZcr que ellp f.que at6 quellQ 
protp. tante risse escreveu em 1I:l55: venha, que te importa? . Com esta Ｇｰｨｾ＠ ... 
.Chri. to ensina nlindissolubiUrlade do ma- 01lseuro, parece ter qllendo. ,le,uI \D,hcar 
trimonio, por •• 80 é lIIua contradicção a IOllga vida e morte pac.l.ca de S, Joio, 
que 3 egr 'jo protestante dá 811a benção que, depois de ｴｾﾷ＠ .offrido o supplicio do 
obrc o matrimonio, mas, dado o ca_o, o Il?eite Cen'ente, lhe sobre\'iveu e s6 mor
n.ra ou r l"Onhece o divorc;o da lei ci- reu na idade de cem an llos, no fim do pri. 

Vit e ｰｾｲｭｩｴｴ･＠ aos dj,'orciadns" Cazerou- meiro seculo d1 Egrejn. 
tro ca ... am cnto . • Em Berlim acunteceu ha (j(.-
pouro tempo 'lu e url pastor protestante S. 1'1( 'EXTE DE ｐ Ｂ ｾｕｌｏ＠
.1 ençoou o casamento ､ｾ＠ uma mulher já 
el.· I'eze divorciada. B/!nzim/'/lto da Imag/'m-ScssclO solrm

/l/! da Conferencia de S . ｊ ｯＮｾ￩＠O professor Thiersch chamou isto pol)'
gami suct".: ... si":t, comparando-a com po
Iygamia simultane3 do Alcoril.o. ｒ･｡ｬｩｳｯｵＭ ｾ･＠ domingo proximo passado, 

,1s G horas da tarde, na egrcja matriz, o 
benzimento da imagem de ｾＮ＠ Vicen te de 

.;, augelllO do dia d e- Hão João I Paulo, adquirida pela ｃｯｮｃｾｲ｣ｮ｣ｩ｡＠ de ｾ Ｎ＠
.\. .,..sto!o ,Iosé. 

(J OJo: ｾｴＬ＠ 20 24) 'I Precedeu áquella ceremonia um terço 
• 'aqueUe tempo disse Je"ls a Pelln,' resado pelo Rev. pd'. Francisco Topp, sen

egue-me. Tpndo-'e I'oltado Pedro, 'iu do, n'essa occnsião, cantada no côro, por 
ir atraz de si o discipulo que Jesus ama- I distinc!as amadoras, uma bellissima Ave 
"a, a'luelle me.mo 'lu,', durante a cêa, ;laria, de Oounod. 
､･ｳ･｡ｮｾ｡ｲ｡＠ no seu ｢ｾｩｯＬ＠ e lhe disllera: se-li Da parte cantante, <,ncarrega ram-se a 
nhor, quem é que te Ilade vender? Tpn- senhorita Edmée Sim as e Exma. Sra. D. 
do-o, pois, visto Pedro, disse a Jesus: E II ｍ｡ｲｩｾ＠ Salles Ramos. . 
ｴｾ ｴ･Ｌ＠ Senhor, que serJ Ceito delle? ｒ･ｾﾷ＠ Fez o acompanhamento no harmomum 
pondeu-Ihe Jesus: ,'i eu quizer que elle' a senhorita Gama d'Eça. 
fi'lue ｡ｴｾ＠ que eu I"onha, que te impor:a? I Da parte musical se incumb;ram os , Ta. 
cmquantu fi ti, <egue-me. Entio espalhou- I Luiz Jorge Gonçalves, H" rminio Martins 
se uma voz entre os irmãos de que este I ,Iacq ues e Raymundo Bridon. 
discipulo não ml)rreria. Jesus comtullu Paranympharam o acto a <,xma. senho· 
não tinha dito: Elle não mo-rem; mas il rita Raohel Ramo_, estre''lecitla filha do 
im, si cu quizer que elle fique a é que eu 'Exmo. Sr.ooronel Vida l Ramos Junior, 

venha, que te importa? E.te mesmo dis- e 0110 so conCrade Dr Henrique de AI
cipulo é que dá te tl'lI;unho de ,tas cOllsas I meida Valga. 

em 'I e na 'lue tiio do dh'or lo ｨ｡ｾ･ｭｯＭ e que as escreveu, e ｮＶｾ＠ ｳ｡｢ｾｭｯｳ＠ que o l'ma ladainha rom benção do S . Sa-
n· e I r de aecordo co:n a E:::rcja de seu testemunho é verrla<leiro. I eramentl) seguiu-se áqueUe aoto. 
Ho o Tvando energi en s re-; Erplirrzçiio. -O di cipulo que ｊｾ ＧＢＢ＠ Reuniram-se, apÍJs, em sessão solemne, 
gnu eano"ll 3' a8 'I e> n 'nam que o' amna-! cis·nhi o titulo que o Evangelho I na sua séde social, os membros da ConCe· 
fiei , uma \C'Z que tão ea_aJus, ,dO ea- dá a ｾＮ＠ ,Ioão. Que m3!( •. ifíco elogio I cquc rencia de S. José, a eUa comparecendo o 
. ados por lod3 a '" d • ,Já no anDo,jp' cou a mais propria para <lar-nos uma al- Emo. f;r. coronel Vidal Ramos Junior 
1 2 I tem dilO a M<!"m OU.3 Gazeta Pro· I ta idéa deste Apostolo? Sr. Dr, Egydio Francisco das Chagas' 

FOLHETIM 

o SAPATI HO ｄｾ＠ OJRG 
PELO P. IXIZ ＨｏｌｉＩｾｦａ＠

li! 

Deve de spr alQUm ,li Lret. em car
n e ＢＢｾｯＺ＠ t'arr né!:'" dizla uma \'elho-
ta 'lU tmh3 de tal! 

OI retorqUIa "u-
tra m cara de anjo, ma", 
eu h :/Ocr.ta de Ａ｡ｲｾ＠ ntel 
ão capaz li IlI1lO" qualquer (·oi.a. Cru

zes, canhoto' 
E que cedo co eçou o ,.!ficio de la

dri., de e"reJ" I "r .. m lte () rapazola. 
-E' nAo o d IOr I,a ar da estrcia, e 

aeaLar oom elle hOJe m mo, 
.m! ,m' Quem nio '1uer vihoru 

IlUlta-lb a cria, 

-. e queremos limpar de lobos a no.
la terra é dar-lhes cabo dos caohorros. 

E atreve-.e estão o mentiroso a di
zpr 'Iue Coi a anti ssima Virgem que lhe 
deu o sapatinho rle oiro ｾ＿＠

-Abram passo á justiça! vociipravam 
os soldado • 

A' roda! ao tormento! gri tou então 
e uivou com medonhas vozes de alegria 
a multidão, levando, co:no em bolandas, o 
grupo dos policias e soldados no meio dos 
quaes ia nosso pobre donzel, o nosso jo
gralsinho Ouso 

A' lorr.! á ｃｯｾｵｬＧｩｲＮＧ＠ O que tinha acontecido é facil de se 
-Como querem 'l"e ,e condl'mne sem adivinhar. Com aquella irreflexão e in

ser ouvido primeiro?' Talvez o pobre ra- genu idade propria dos IYlUCOS annos, Ous 
paz lall" I HII.'le no que diz. A imagem cnlrára no dia seguinte n'uma das lojas 
da Senhorl "tá 1. ai ., Ｇｬｵｾ＠ não podia do hairro cios ourives para qlle lhe des-

te dc'gra';a';o enca·· pitar-se até lá e 'eJll pelo _apalinho de oiro o que bem qui-
rou',ar as alfai.. II Z('""em, pois sempre seria o hastante pa-

_ Ｍｾｳ＠ ew canalhas de jogracs c panto- Ia realizar seu sonhado projecto rle ir 
mlne.ros ｴｲｾｰ｡ｭ＠ a toda a parte romo uns em hURca da familia. 
rnal'ar(19 e flãtl rap:'lz dp. tudo! :!orra O ｯｵｲｨ｣ｾＬ＠ catholico honrado, dissimu· 
es,. perro jutleu, alJOrtfj de h .. rejes ! Il lando sua, suspeitas, para melhor asso-

ＱｾｵＮＸ＠ ｮｨｯｲｰＮｾＬ＠ [la agem á ju tiça' gurar o golpe, deu-lhe uma noa quantia 
ＨＱｵｾＮｭ･ｭﾷｮｯ＠ VI\O, quiml'm-no junto p<'lo sapatinho de oiro e pedras preciosas 

com II " .. nelurra e rleixou-o ir muitn soccgado 
J)a o! passo, que f) h VIII)II-' para O ｐｯｲｴｾｭＬ＠ ｡ｰＨＧｮＳｾ＠ Gus rlcra alguns pai· 

torTl nto! I 0', c.biu nas unhas da policia, que logo 
-I so agura é outro Callar; ao tormen- o prendeu 

to com elt. ! e que declare eus cum pliee ! (Colltimía) 
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Ao VJ:RDAD 

.'.PIU"eTllePIDO 
dp policia, o cnpitão João Carva- etc., lendo que _ numel'OlU OIIU • 

representando u Sr. coronel Pereira agua 101 até 011 fundOl d .. qulata., c1er-
vcirn, suporilltmuente municipal ua rubando murOll e tablquee, InuWlundo Offereoenm mall pan .... 110 uttl • 

L;al"''''', numrrosaalamilia. e muitos con- moveis e objeeto •. Todos 011 .. tabalecl- oarldOllO .. tabeleelmenlo: 

. . . . ' mentos do largo de S. f'nnclaeo de Paula Carlol Ma;rer: I reloglo dI.pertador: 
fOI preslchda pelo c1e,hcado : foram inundadol e aI amostro muilo Cantidio Alves &: OUyeln: 1 peça de 
da Conferenci?, Sr .• Jacilltho" com i860, 8"flrerlm e em parte loram car: lazenda pan travetlaeirOll; 

as,lacleado pelos c1emals membroti da, regadas para a rua. A agua que em a- Um amigo: 10S000; 
",,'!'to,ria I b 't . , c E 
'" 'fi wemen" RS"OCIRÇiIo e pe- chlio, ､･ｾｲｩ｡＠ do morro de S. Antonio an- xma. Senhorita E. Montenegro de OU-

Hcvd •. l':I:lrc< Francisco Topp, Gabriel, cheu por completo o largo de Carioca' Um veira: 5'000; 
e .To.é foxl.u.. . lago immenso, em que a gente se banba- , Dirertoria da S. M. dos Laboradorea: 

I'rt)cedi,la a leitura d.o. re<pech\'o rela- VI, era o Campo de Sant' Anna, O Cattete 12 500; 
pelo qual se vel'lflca ｱｾ･＠ a Confe- e todo o bairro de Botafogo. Dois amigos: 1 lamparina, 2 pacotes 
,hstnbue esmolos em dlllhciro e g_e· I . Graças a Deus, diz o Jornal d<, Era. de linha, 12 escovas para dentes, 2 paco

a c, rca de RO pobres, além do PaQ zll, o céo ama esta pobre cidade do Rio tes de cadarço, 2 moringas, 2 copos, 1 
Santo A IIltmtO, cuja distribuição se de Janeiro que precisava de uma lavagem bandijinha, 1 pacotes de grampos, 1 gro. 

n c.orca de ｾｏｏ＠ pães. de 200 r8. ca· gera l, energica, violente que limpasse 81 sa de botões, 2 cartas de allinetes, 2 cai. 
um, fOI, pel" digno preSidente da Con· ruas, tirasse aos boeiros o mau cheiro e XQ8 de sabão; 

if'·I·en,ria. concpdida a palavra a quem dei· fizesse desapparecer o lixo e os detrict08! José A. Boiteux, em nome de sua filhos, 
UI1.eS'lC ｵＮｾｲＬ＠ fallando o provecto advo· S. PAULO.-15 Foi inaugurada a egre. 10 000. 

Ilennqul' Valga, que proferio ja syria, nos fundos do palacio episco. 
lhante e "lo(IUente apologia ao Chris· paI. 

.Iltianísmo. BERLIM. 13 Acha·se restabelecida a 
A"g paranymphos foram offericidos 

,,1(\OIH. lindo. houqucts da flores naturaes. 
Por mo';",} de incommodos de saúde, 

.,lciJ<Ou rle comparecer o illustre pregador 
ｴ ｮ･Ｇｲｬｏｩ ｾｰＧ ＱＱＨＱ＠ l\Isnfredo Leite, um dos paranym. 

saude do imperador Guilherme, que hon. 
tem visitou a exposição de bellas artes e 
o theatro ｲ･｡ｾ＠ recebido com entlousiasti
cas acclamações. Readquiria o accento 
natural da voz. 

No dia 15 desabou um agua
mon olro com violencia assom bl'osa 
toda a cicladc. Por e'paço de uma 

lIão teve ir:terrupção o cahir de grol. 
cordões d"!"U3 Com rapidez A cida. 

era toda ｾｬｉ｡＠ uma lagôa ｩｭｭ｣ｮｾＡｬＮ＠ Pon. 
hou"e em 'lue a inundação chegou á 

de metr" e meio. ｏｾ＠ prejuizos são 
bOl,m,,, CaR1s ,le negocio e de fomitias 

invadidas por completo pela agua, 
('n(Ia·,," caixa., moveis, cestos, um sem 

de objectos, emfim, aboia r no in. 
dos !lrmazens e das casas. Das ru. 

centracs os que mais soffreram foram 
do Ouvidor, Alfandcga, Ourives, An. 

Quitanda, Rosario, Sacramento 

HI\NS STADEN 
Vi.\GENS E GAPTlVEIRO ENTRE OS SELVAGENS 

DO BRASIL fM 1547·1555 

á minha cabana, pedindo-me 
eu falias se com DIeu Deus para fazer 

a chuva, porque impediria a plano 
visto ier chegado o tempo de plano 
F.u disse que era culpa delles, por· 

tinham offrndido meu Deus, arran. 
o madeiro da cruz. ElIes acredita· 

'1ue esta era a ('8usa da chuva, e aju. 
f1IDl-IIIC a levanlar de novo a cruz. Lo· 

a rruz se lcvantou, ficou imme. 
bom o tempo. Admiraram-se 

pensando que meu Dcus fazia tudo 
queria. 

dias depois me levaram a um 
se chamava Toquaraçútybn (que 

taquaral), ｰｾｲ｡＠ fazer p,pgentc de 
um rei de' nOme Abnti·Bos.anga 

feito de milho) A este disseram 
eUe não me fizesse ｭ｡ｾ＠ nem deixasse 

16. Chegou boje o rei Chriatiano IX 
da Dinamarrn, acompanhado pelo princi. 
pe rea l Waldemar. 

PARIS. 15 O presidente do conselho 
Combes remetterá amanhã li. Camara o 
projecto de lei que supprime o direito de 
exercicio do ensino em todo e qualqucr 
gráo ás congregações religiosas que mano 
ｴ ｾｭ＠ escolas com auto ris ação do governo. 
O projecto concede o p"azo de 5 annos, 
dentro o qual deverão ser di.solvidas na 
con!(regações e liquidados oa seus hens. 

-c:.-
Ft'stll do S<'lIbor do Bonfim 

Com a costumada pompa de todos os 
annos solemnisa·se em S. José, no dia 
primeiro de Janeiro, a festividade do Se· 
nhor do Bonfim, havendo á tarde a tra
dicional procissão. 

fazerem, porque meu Deus era terrivel 
'lu ando me faziam mal. Eu tambem o ex· 
bortei e disse que logo meu irmão e meus 
p8l'entei deviam vir com U'll navio cbeio 
d(' mercadorias, e, si me tratasse bem, 
havia de lhe dar muitos presentel. Isto 
muito o agradou. O rei chamou·me eeu 
filho e ia a caça commigo. 

Quando me separei dOI doia ｩｲｭ￣ｯｾ＠
Braga, pediram·mc que orasse a Deus por 
elle.; e eu lhes ensinei o modo de fugirem 
do logar e para onde deviam dirigir·se na 
a dentro seus inimigos são cbamados Ka. 
serra afim de não serem perseguidos' por
que eujá tinba explorado a serra. Isto fize. 
ram, ficaram livres e se escaparam, como 
soube depois. Tupinikins, e do lado da terra 
rayá c Wayganná. Todos guerream en. 
trc si, e quando um delles apanba um dos 
outros o devora. 

Agora 6 tempo de dizer algumas pala· 
vras sobre os costumes dos selvagens Tu. 
pillumbás, cujo prisioneiro eu era por 
cinco annos . 

• 

-C".-

Acto lIeritorlo 

O nosso distrincto amigo e confrade 
José Christovão de Oliveira, proprietario 
da Pllarmacia Popular offerC<'eu gra· 
tuitamente, ao presidente da Conferencia 
de S. José da Socieda(le de S. Vicente de 
Paulo, os medicamentos de que vierem a 
precisar as orphãs recolhidas ao Orpha· 
notrophio. 

Aos muitos actos de generosidade desse 
nosso caridoso amigo, junta elle mais ･ｾﾭ

se que com maxima satisfacção registra· 
mos. 

Em nome da conferencia agradecemos 
penhorados a relevante ｾ･ ｲｶｩ ｯ＠ que vem 
de prestar áquelle estabelecimento. 

Festll de 8alltll Luzia 

No aprazinl arraial que fica ao norle 
da ViIla de Tijucas, celebrou-se a festa do 
leu orago com ｮｯｶ･ｮ｡ｾＬ＠ missa e procis!'Ã.'l, 
comparecendo a banda de musica, de pro
priedade do Sr. Benjamim Gallolti. 

ElIes tem suas habitações ao lado de 
um grande rio que chamam Parahyba. 
Do lado do norte confinam com uma raça 
de lelvogens que se chamam Guayaná e 
slo seus inimigos; do lado do sul cbamam-
8C seu' inimigos. 

GOitam muito de collocar as suaa ca
｢｡ｮ｡ｾ＠ onde a agua e a lenha nllo fiquem 
longe, e quando tem deva.tado um logor 
mudam-se para outra parte. Um dOI ehe
fes dentre elles reu ne uns 40 homens e 
mulheres, geralmente amigos e parentes. 
Estes levantam a cabana, que tem mais 
ou menos 14 pé. de largura a unI 150 
pés de comprimento, e 2 braças de altura; 
o tecto é redondo, como uma abobada, 
coberto com uma grossa camada de n
mos de palmeira, de modo a nio chover 
dentro. Ninguem tem um quarto separa
do; cada casal de homem e de mulher 
te'm, em um dos lados, um espaço de 12 
ｉＧ Ｇ＼ｾ＠ e tem o .eu fogo. 
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C lNI,'F:RR ( ' I ｾ＠ DF: .. ... s 
ｾｏｃｉ ｅ ￭ｬａｏｅ＠ DE ENTE DE ｐｾｕ＠

R,I"{"Mn 

Foi p 
Exmo. He\ 
'W rlioe .. ｾ｡ｮ＠ e f Ir. a 
ren i 

c 

c nfrn I " 

do 'lue rlp' ｾ＠ e, 
rnpliol .3 Irn-

'lue f Inçado 

IH 

fI

m 

o 

r da no a cO'll,-

" )Ire-
p .. 

to ".rI ｾ＠ pa RIIOU • r ur r 

A VERDADE 

r OIl ! f'r l'n ｩ Ｈｬ Ｎ ｾ＠

\ I'co<lpudo no .I'm' itc feito pela mesa 
\ll l:l Confe rencin , o noss() hClwmerito 
c !frade Rl.'v .. P •. ｬ｡ｮ ｦＬﾷｾＴ ＱＰ＠ I,'ih' r"'l, na 
:\htriz. uma ｾｬ｜ｲｩ｣＠ ue ･ＨＩ ｮ ｦｾｲＨＧｮｬＧｩＧ｜＠ d dil.:u
.In I morill" lc ua UO,". CO!'II'" 

ra.zer \1\ \Im r". UlIH) d':\quella...; l'on
ftlfl'll I'\S 6 tr.lhalho para ' lU 111ft f. lt:\ .l 

r..ce 'aria ｣Ｎｾｏﾷ＠ ｰｾｴｴ｜ｮｃＧｩＺｴｾ＠ Vth li JrUll, lhes 
u ｾｬ＠ h .. ｴｬｾｓ＠ e e ... tt'1U b .. \tn crrto, :" 'lllH. ntp I 

pr ates t':--S3 hrilhantl' ru,,' t.h. \lrn-

- Ｂｉｵｵ｜ＢｩｴＧ｢ｾＧ［Ｚｴ｜ｭｰｮ｜＠ tom ,"tnl tlPJI'2 S 

S • .Joilo ,lal_tid .• 
(ALTO TIJl'G,ul) 

, 

(Otn h35IaJlt(· ｾｯｮｲｵｲｲｲ ｕｃｬ｡＠ fI' teJou" 
a !"olt:"m l1dadp. da ｉｭｭｾｬｬｾｬｬｬ｡ ｦｬ｡Ｎ＠ Conrciçlo 
d ... Maria. na frp ' uezia ,Ie :l , .Toão Ilnpti. 
ta. ｾ ｜ ｮ＠ F. \'8n:;("lho o ｮ ｾ＠ -. ｜Ｌｪｾ ｡ｲｩｯ＠ dis('or
reu SdJf \J O ｩＱＩｾ｜ｬｬ｡ｲｩＬｳｩｭｯ＠ ｰｲ･｜Ｇ ｩｬＨＧｾｩｯ＠ d. 

Yirgt>m lmnlQru lad n p rl1,,",Cl"vnda (Ih t'ter
u O d A. m:\llC'hn do oril"'"l(,·m ... \ tarde ｾ｡ｨ ｬｬＱ＠ a 
prnei :ia, rOlllpa r c{,l udo, vcsticla:-; de hrl.o
('(1, ｦｴｾ＠ !lllJJt1 l1 as qnt' h:\\' i,'w reitO' a Pritl1l'i· 
rn ('''''Imunl,co .. ｢ ｾｮ､Ｎ＠ de musira 0 ,,
/ti. a01' ('S l'OPlpnr('ceu em todos os .elo 

<c. 
ti ra"tao por num 'T,l"'O auditoflO, l'ompo,;
to le rt'prc .... nt3nt,·., tIas div\.'rs .. ('1:1 

d nO ... 9' lH'il'(l:tdl' CARTA DIRIGiDAS A UM ｍｉｎ ｉ ｾ＠ TRD DA EGREJA EVAN
GEliCA PD R UM NEO PHYTO DA MESWI EGREJA --

"hlf.!< IMA TEIC'E IIl \ CAHTA 

(O 'I/Iil/líadio) 
ila 
p/I 

X 

Pu iC':-"Jot;;, t lU rusl1Ino n!') ＨＩｲｾ［Ｇ｜ＭＺＭｵ＠ .I-! 
ti ,til'o .. ( r"frd'ldr, ｬＧＺ［ｾ｡ｳ＠ ('on' l 1,('. ｾ＠ I 
f r:tram nttl· ... t!ln,lo não ｾ｜Ｉ＠ a ｜Ｂ｡ｾｴ｡＠ (·ttltllr.\ 
(l elvl..lupnria do ｪ ｯｶｬｾｭ＠ p illustraJo .1-
('C I .te C':'\th3.rineu!'t', l'()fnO tn:nbem n ｾｮｾ＠

tranh,l fi leI J ("llm qllt:" ＨｾＱｊ＠ tl"ahalhu J>t'h 
m:)1 ... "':l1l1a ｴｬ｡ｾ＠ o ＱｾﾷＱＢＺ＠ 1 ｾｲｒｉ｜Ｌｨ＠ I.n do 
ｬＱｲￍｴｈＧｩｰｩｯｾ＠ f..'o;1 'll na Ih' nft ､ｏｬＱｴｲｩｮｾ＠ d1! 
.Jt:-ll .... ｬﾷｨｲｩｾｴｯＬ＠ ｮｯ｣Ｎｾｯ＠ Re-tlúr'lptor. 

(). ｾ｡＠ E' reja anti ga a ･ ｾ ＢＧ｣ｮ｣ｩ｡＠ ua fIou· 
trina ｲｨｲｩｾｴ￣＠ ｣ｨ｡ｭ ｡｜Ｇ｡Ｍ ｾｴＡ＠ r'·!lu1a fidf'i, 
'111< n:;0 ,'ra exl ra hlda da niblin, pOrllue 
l' l· .. ｩｾ￼ｩｲｬ＠ ｡ｮｴｾｲｩｯｲｭＨＧｮｴｰ＠ a q llil:' luer t10!l 

livro, do • '0\'0 ｔｾｳｴ｡ｬｏ･ｬｬｬＮＩＬ＠ K,sa re ula 
fi Ipi é o fUll,laJlle uto sob r" "qual se uli
ticJU a EJrt."j a dl Je,u: C ｩｬＧｩｾｴｵ Ｌ＠ e não lo! 
.1 Ilihlia . -Oi 'lualro prnl'i< ,s s 'culos da 

I 

ｾ＠

ｃｾ＠

TI.,,-('Afii 

,I'Olllil,,'al 

ｾ＠ ｾｯ＠ lia ｾｏ＠ rio corr('Il!f..' r 131izOU+t>P na ma- Eqrejo. uunl'a ｾ･＠ fccor' fl ｰｾｲ｡＠ demon
triz (i ｔｩｪｵｲＮｾ＠ iUlponcntp t\. ... t'l 11(' Pri- strar a verdade dn relilfia) r h rist a, aos 
Im-ira r.ommunhão J ',7 h ｲｾ｜ｾ＠ ＧＩｊｊｬＧｾＧｏｬｬ＠ livros uo Novo ｔ･ｾｴＺｵｮ･ｮ ｴ ｯＬ＠ m:'l t •. ('I só. li 

ｭｩｳＬＢＬｾ＠ rom ha .... ｴ｡ｮｾ｣＠ ('on ｾｬｲｲ･ｮｻＧｩｮＬ＠ 'l') '- rnentc para ｾ＠ (lxplicar, t"""tI,lltrCI'( ' f P con-
r do tt'11p<> rhuyo 1. \0 evan clho o fi Ill"lr. 'êrlf", :-ocnltor ｾｬｬｊｬｉｾｬｲｯＬ＠ as lhC'st's 

H v Yif.!srio ､ｩｲｩｾｩｵ＠ ＳＰｾ＠ ＨＩｭｭｵｮｾ｡ＡｬｴｦＭＺ＠ nl- I que.) ('elchre L('''sing, UIH -tt ｾ＠ mais. tI u· 
um "pa1'\\"ra.s ,,",ohn.· o my terio Ile amor. ｴｮｾ＠ pro'estant ｾｾ＠ do serul J Jcnmo Olb,vO, 

()S II o' fnrJo rerita(ll"; pl'lu Re\'. ｐｾｈｴｲ＠ u: ndeu \'lctonosaUlt:!1 tl' ntl'a (;, tze, 
\ntnn t) ｔｾｲｴｩｬｬＬ＠ dig-no roa, jutor cio 11 p <.;tor e ｾｮ＠ .. ｾｅＺＧｬｩ｣ｯ＠ de HUt,ll 'Il"g-U. 

I fO, () '1ual :l. r"nvile \'Iéra uxilior na- t () u<o 110. ｉＧｲｏｦ｢ｴｾｵ＠ P, de ｡ｰｰ ｾ｜ｉＮｲ＠

ｃＨｬｮｲｬｾ＠ - • Tt'rminadft, a mi ... a o ｙｩｾ｡ｲｪｯ＠ para a Riblia, inter pretada ｾｬｯ＠ cu gosto, 
re? ｮｾ｜ｬｉ＠ pr.I;,'a sobr' O .ncromenlo d, crn opposiçao á duutri" 1., i:breja, nãoé 
h,pti mo p todos 0:-0 ｾＩＭ･ＨＩｲＺＺｬｊｮｵｮｾＺｊＮｮｴ＠ nO\"l Todo, os ｉｴｰＭｲｰｪｾＧｾ＠ tll r:.un ｡ ｾ ｳｩｭ Ｎ＠ Ja 
fi7.('ram n renovação d:\s pro neS'i3i (" rc- no ;"oc'undo '='Cel ' ) Ｈｾｏ＠ ｣ｨ ｲ ｩ ｾｴｩ｡ｮ ｩｳ ｭ ｯ＠ diz S. 
reberam o ... respC"C j"n..; diplnll13"'i .la P ;- ｬＮＮｦｃｬｊｴｾ＠ dl' .\Iexan,l ria: .. O!\ hercje :-o 
melra Commlln hão ."a re c! ncia do p, '1fU aeef it"m torlas as ｅｾＨＧｲｩｰｴｵｲ ｡ｳ＠ ou eli
Yigario Padrt' (jprf..'Íno (1 rvilla urna ｴＺｬｾ＠ ｭｦＢｾｭＮｵ［＠ não tntalmcntt-, mas invelj am 
ｭ･ｳｾ＠ d ll(l{'t' .. 1, .. ,·rl'spça e "as famiJia I tnt rpr +aC'pes d Ihias, ton'em-as no ,en
reinandu grande ｲｰＡＡｏｾｩｪｯ＠ mtinllflrHIl' ｾ＠ do de ;,U3S ｜Ｇ｢ｴ｡ｾＬ＠ procu ram palavr tS e 

, 10 hor .. loi ｾｰｬｾ＠ .. lia a mi "oon- c . "IU"Ilrillham modo ue a< tornar oh.cu
\enlual com ｾ｡ｬｬｬￍｬＧＧＧＢ＠ e á no:lp recitou-se ras ("lrOln. 7. Hi) .Já nntes ､ ｲｾｴｲ＠ tem
o f O a rio. () Rev. o,).,ljUII" .1 .. llestcrro po tinha liil" Terlulliano: -Os hcrejes ex
fez lima pralica <,,"rc a "oa semenle lun- p'iral" ". livros da Esrril'lul'" Sagrada a 
ｾ｡､｡＠ no r.mpo da ｅｾｲ･ｊ｡Ｎ＠ T: 'I s :;uiJ I eu bel-pr: zrl P. c1islarç_m ti \' ,}' lade. u n
fe/- .. e (J ar t de ron'ag-r:a··jll I> ('I)ração I ea Ｉｮｦｾﾷ＠ .... fl,1ll () que os ('ont1emnn, mas 
Im"ll8culado de '!aria, cantou- e a la- I lh.téntam luclo, embora lo:,,', c ludo in
rlainb .. ｾ＠ TfIIl/lun rr,/',. terminan,lo tudo lerpn'l'lU a 'cu modo, fi'aqui rc.u lln (lue 
om a hcnçlo do "anti. m, 'sc-.menlo. "' di.pllta, sobre a Escriplula t' ag ada 

O He\" Yi:!ario PatIre ti ,"'('mo {c'/. {,!lin- s(, ｡｣｡ｲｲｾｴ｡ｭ＠ ouviria c ､･ｈｾ＠ se tiram a.r-
Cldir o 8(" o da ｐｲｩｭｾｬｲ｡＠ rOTl' I'nl,uo ('f) gu .-,t·) ｴｾｮｴｯ＠ pró t·C)ltl{) contra a \'crda-

t J a ｬｈｾｲ＠ ario tl::s li' ordenação a· tle fi quem Cõ("fTUP a disrussão p!lra se es
c!;tre('er ahe aiJ'<Ia mf'llns ce rlo do que 
rôr flll'nndo começou:l ,lis})ttta •. (pracsi. 

Em Janr-uo pflJx:uno pretpnfl,··sf" pro
cI"Fuir u tr ... 1J; I UI} ､ｾＭＴ＠ torre la 11 :atriz 

＼ｉｾ＠ a "Ua 
-c.) 

u "ros IU, I,I"'IU ｏｾ＠
á 

nat rtz 
Pu na 

lt;,II.E' 

'. J:tt'n-q 

Jlp.mot' e r rm O 

tio Parlo li lO li:.! hora Ｌｾ＠ r\e 
112 I'rod o, 

• 

1 -; O) 
ｾｉ｡＠ "to ainda é o ｬｬｉ･ｬｬｏｾＬ＠ Apenos 

profel' n palavra BiIJlia, surge imme
Ij atamento p(ol:\ frentr> 11ma quet'tão (!ue 
,"'rri". c lli1luila 10"" o .ystema do prn· 
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