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Ain(la, ha poucos !lias, tivemos. con

firmação desse asserto em u ma das no ... _ 
parochia. ruraes. 

I 
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lOI) I>"t I, ml'71'". "I Corlatll ele montanhas, cujos cimos ver
elcjam em uelli"ima. alfom bras a ｾ･＠ p"r
uerrm nos horisontes doirados e cheios 
de purpura; accidentada. por immensas 
ｊｬｬ｡ｮｵｲ｡ｾ＠ em ondulações suaves e encanta
dora. , !l0r meio elas quaes serpenteia o rio 
do Cuhntllo, acha-se beUamente .itukda a 
viUs cle fl. Amaro 

sPinanal Pagamento aruantado 

fluo ｬＧＰｰｵ ｬＢｾ Ｎｩｯ＠ ｾ＠ '1m3 ｰｯｰｵｬ｡ｾｩｬｯ＠ de 
(li (hl'a ｾＮ＠ dontt'r, crentf' qll(' vivem para o trnh1\lho hones· 

to, satisfeitos sempre com o (,'ue a Provi
Ilencia Ihcs /'1. Para a egrpja ｱｵｾ＠ grario

,,,.. 'nrnente está alvejando nu alto de uma 
''''1'" collin'l, voltam esses crentes to!los Os aeos 

pen""nJento., e nelh concentram tod .. 
, ｾＮ＠ suas mais suaves ｲｬＩｮｳｯｬＢｾ･ｳ＠ . 

• \ ,Issirluidacle a todas a' funcções reli-I 
I gio, as quc ali sr celebram, o respeito pro

l,.,. r, ｮｰｾｦｉＭ , t 1 " l d{) ｦＱｾ＠ ＧＱｐｾ＠ {l ｾｱ＠ ｾＩｲ｜ｬ＠ "t:\io IIIlp I'('+mr". 
netrn, a pratira e frequench (los ,arra· 

ｬｬｈＧｓｾｃ＠

:\0 ultimo dia, quarta-fei ra de cinza., o 
meriti,"simo missionario enrerrou ('om 
uma hrilhante pregar;o, em que ia tuua 
sua a lma cheia de pie.-l3de, a série des •• s 
praticaR religiosaR, terminando a mis .. ão 
por um arto s<llemne "grandioso dc ｣ｾｮﾷ＠
sagração de torla a I,arochio ao Sagrado 
Coração de ,I!'sus 

ｎ･ｳｳｾ＠ mOlnentl), alegrias intimas, tra· 
duzinrlo-,r I'" fio" de In;.;rim.s, denun
ciavam todo os triumpl.(JS ohtidos pela 
fi', vi vifira,la peh vala vra conforta<lora rlo 
distinctissimo padr,' Franci,co Hrfel. 

Foi p,sa missão um fac to que ha ele 
l'prdurar inu.lpyel na memori. daquplJa 
ｰＢｰｵｬ｡ｾ￣ｯ＠ que enrique<'ida oom os frnctos 
!lI' lIm. eloirarla mésse. 

)1. L. 
-c -

M S HlSTO {I r. AS 
,\ 1:\ I[ ISrçÃu 

I ml'nt", ron.tilurm um do. mais "difican- lU 
) R noite ｉｮｾＬＮｪｲｒ＠ "1rJ PI"IJ4'UI'::r cios ｭＨ｜ｩ＼Ｌｾ＠ tps ｦｾｰＨＧＨＧｴＺｬＮＨＧ ｵｬｯｳ＠ que ｰｯｳｾ｡ｭ＠ <;er ｜Ｇｩｾｴｯｾ Ｌ＠ Quanrlo trata dli inljui"i,;!'io, ｐＨ｜ＢｾｅｩＭ

Ih.' b 1:'1 flIuJ, ... j(.;,tPI1f'ja E nada 1In-1 Para maior ft'rvor ainda de- qua fp, ｻＧｓｱｾ＠ se priDt'ipalrneute na ｩｮｱｵｩｳｩＬＬｾＱｉ＠ hp..;pa-
,'ou«- li. lo. pOJlulação acolhpo na semana pa .. nlb, nhola, 

R"Jna\., r1'<ila por 60b"c aquelle lago por entre conltntamentos I' alegrias, o • causa da inlroduc<;1io deU. lia ESl'a-
l<lo,rnl('r'irl,r, I't ､ＢｩｬｮｾｐｬｪｻｬＨＩＭ｣Ｚ［･＠ ('m reflexos rnh,siol1ario re\". ｰ｡､ｲｾ＠ Fr3.nriseo Hefel nh"1 foi n cxi·.;tencia lu .. ' ｭｵｩｴｯｾ＠ jUth, .. os, na

d(l pr: ta os r:.io de IIIZ que cnhiam I· -que ali se apresentou para ｰｲ･ｾ｡ｲ＠ 11m3 I)upllc paiz, que, pela 'ua riqueza e innt'-
r :-, ｾＨＩ｢ｲＨＧ＠ a ... ｳｵｾｳ＠ :\:,{UU"', E ｯｾ＠ ｭｩｾｃｩｦｩｯＮ＠ enC'in, ｾ･＠ havhm tornado muito ｰｦＧｲｩｧＭｯｾｯｳ＠

K:S('a"lo'reg, o:l.nynm IIa"a "S rerlrs, Illt.:lt'a- I ｲｮｨＧｬｉｩＧｾ ｲｮ ｴ｣＠ r illustrarlo, como o é todo I ao rhri.tianismo • á nario. :lidaclr ｾｳｰ｡ＭＮ＠
as ･｡ｨｾＱ＠ ｾ＠ , 'lrhcntlo-s" 'Ir desanimo II jesuita, conhecedor do coração humano, IIhola fazendo conlinua ｰｲｯｰ｡ｾ｡ｮｬｨ＠ entre 

Entn ＱｬｬｦＧｉＱ ｴ ｾＮ＠ ＮＮＬｕｬＧｾＨＬ＠ por ali o Divino cheio cle experipncias no seo nohre apns-I ｏｾ＠ ｣ｨｲｩｳｴ￣ｯｾ＠ em prol da sna religião. Ain-
1'1', qu' Ih\'s ordena <(' f. çam ao ｨｲｾＨＩ＠ tola do, o missionario vio todos o. dia. a tia mais perigosos eram aquelles ju,jeus, 

"tiOS TCO(" Elles lu'sitnm, allp- egTeja regorgitar de assistentes para ou- <[til' convertirl'ls s/l em apparencia e reec
" "'1) tr:1hnll:o mulil ,Ie toda uma virrm sua palavra simples, facil, cheia c1r lliclo o haptism'l, ｳ･ｲｬＭ＼Ｇｉ｡ｭｾｮｬ･Ｌ＠ adheriam 

u por"'m in;-;,sh' Ohl Ip('f·m. E I !lC'l\ilo, persuasivo, ｃＺｬｔｩｮ｢ｯｾｦＱ＠ p nmign 'ünd,l nn ｪｵ､ＺｬＮｩｾｭｯＬ＠ e prevaleciam de suas 
I f"lrdumesdr fH'ixc'"" enC'gTC'('rJl1 I Ouranteoito ｾｵ｣｣･ｓｾｩｙＰＵ＠ dias, ellp 8S- 'llH): .. ､ￇ［［Ｚｾ＠ altas para ｰＺＧｾｪｬＱ､ｩ｣｡ｲ＠ a ｅｾｲ･ｪ｡＠

｡ｦｲｔｾｮ＠ 1'1 ｦｴｨｾＬｴｲｴ｡ｳ＠ e ('!mmham ｾＧＢ＠ rede":; CiOIlU'I va ao pulplto trec:. ｶｴＧｺｾＢＢＧＮ＠ I ' .. +hoh< .... . 
a","" Illl'ro apodera-se lp todó..:;, 1HlIl('l. E o ｾｪｬ･ｴｈＧｩｯ＠ ('('Im qUE' era o1lYido, A11-11 ｂ｣ＺＮｾｰＮ＠ ｰｾｲｩＬｲｯ＠ a!lgmcntou no ｾ･＼ＧｵｬＰ＠ deci-

),"'IIC" , ｾ＠ f'ntm,n então em juhilos POI' ＬＡＨｵｲｾｶｒＭｬｨｾ＠ para logo uma farta m(i'.e que 11110 '1"inlo, pela ｬｩｧｵｾＧｩｯ＠ fnrmada entre os 
ohtemp rado:1 pAlavra <Ir) ｾｬ＠ . .t'l' h;)'::l d' ｃ｜ＩｾｲＨＧｮＮｾ｡ ｲ＠ ｳ･ｯｾ＠ ｬｬＧｨｯｲＨﾷｾ＠ p <mas, !l'f.l Ｇｾ ｉｓ＠ c ｯｾ＠ 200.000 ｭｯｵｲｯｾＡ＠ ｱｬｾ･＠ mnc1n 

EstaVA ali rpali .... 3do um milogrp h3 mu· fadigas, ａｾ ｾｬｊｮ＠ fOI. ('. I,hnrn na Espanha, sempre ｬｮ｣ｨｮ｡､ｯｾ＠ a 
cia divina, fi' ｾｬ＠ fÊ" l'nl!rinalda\'a-Q (' De dia }lrorn dia. i'\Urrment:l\'a R multi· 't"onjura 1c.-; l" ｰ･ｲｴｵｲ｢｡ｰｾＮ＠ - Tratava-se. 

lOai e' 'I ｶｪｴｲＧｈＧｉｾ＠ Ela a(l'(eIl8 crna tlão rios ouvinte., nltrahiJos "ela pala 'ro 'tli? o protestunlrA Huher (Berlim IR.")2) 
OP. ･ＮＧｾｲ＠ Ih una i'lnaW'JI\ fiel e per feita 'ympathic_ do missionario. A. confi'"les fallando ,;ohre a ｩｦｩｴｲｯ､ｵ･ｾ￣ｯ＠ da ｩｮｱｵｩｳｩｾｩｬｯ＠
totl" os milagr ｾ＠ 'lu , ro tI"I'I'"'O do. multiplicarum-.e assombrosamente, ,cndo 'I ns E"l'anh" do rxislencia d, Espanha 

(> I}') W't"('!lflr tias Il.er"çiipc:., n fú I ｮ･ＨＧｉ｜ｃＺｾＳＮｲｩｯｳ＠ quatro (' fieis ::uc('rdotf· ... pnrn ,rhrbt: . .". ｬｩｬｳｴｩｴｵｩｾ￠ｵ＠ da inqubic:lo, E:'S-
protluzir oUVll-as. cre\'c Rodril,'llez, cro naquellc tempo uma 

Elllhora fi ｩｮ､ｩｦｦＨＧｬＧｴＧｮｾ｡＠ foreeje por nni- O numero destas 8seendeo aproxima- vcreladeim necessillade paro conservar a 
." cnel "ia. ela l'ro nça, provando as ､Ｂｾ ＬＮ Ｌｴ｣＠ o 1.700, _havendo mais ou ｭ｣ｮｯｾ＠ ｵｾｩ･ｬ｡､･＠ da ｦｾＬ＠ fundamento da unidade po-
tle ,h sespcran\':\' e ,Ie frios tod .. " .1.(j(}!l' ｣ｾｭｭｵｮｨｯ･ｳＮ＠ . . ＱＱＱｴｾ｡＠ . .' . 

eloas n'gUrnm-sco. triulOphos da ｦｾ Ｎ＠ Cres.cm sempreofcrl'orrehgloso dc •. e Fllt ｣･ｬｾ｡＠ de qUInze annos antes dn lo-
,lere til' Deu. pila \'h-e ninela tiO fundo PO\O slmple', ｰｯｲｾｭ＠ bom e profunda- mnda de Granada, que Fernando e Isabel 

omltl',.o dn ｣Ｈｬｲｾｾｾｯ＠ rle torlo hrasileirl', mente catholico .. Os ｣｡ｮｾｩ｣ｯｳＬ＠ as conS8- pediram ｮｾ＠ Papa Xisto n ' a ｉｩ ｣ｾｮｮＮ､Ｎ･＠
dr I','(lindo in"'nsos fulgorc , ora es· !(rnçõrs, o. excrPIPJOS da VIR-Sacra sur,'e- (rlglr, na Espanha, O tribunal da IIlqUISI-

\dll sôpro vivificado!' flue n ali- ､ｩ｡ｭﾷｾＨＧ＠ uos 80S outros, ｰｲ･ｰ｡ｾ｡ｾ､ｯ＠ (.l ｾＨＧﾷｉ＠ ç·w.... ... 
<lalldo-Ihe ｰｵｪＧｬｏｾ｡＠ e reve.lindo·a mnte trlUmphante dessn prodIgiosa ml.-I . Xlslo a concedeu, ･ｾ ｬ Ａ＠ Itl, por('m ('om 

I d I II S'o clJfr,culdadc e sob ｣ｯ ｮｏｬ ｾ ｡ ｯ＠ expressa llue o a ua )(' eza il • 
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fo t m , alnlgü.lrdatl o.; ... ,}ir' 

carid ad e ･ｨｲ ｩｾｴ ￣＠ r (,(,'II1h (l .. f' :!lpr ao a r· 
ｲ ｾ ｰ＠ ｮ､ｩｭｾｬｬｴＢ＠ O primeiro li l' ua nll'" 
t ri hun ｾ＠ d do de :--. ,\ ilh a, ｾ＠ tio sunO') de-
14til. I 

.\ ｩ ｮｱ ｵｩｾｩ＠ iw :oõopanhnln indepench:' nte 
dos bi, po' e colh",ada sob a aUloridadp 
do rti o n"i nÜlllut ' n ｩ ｮ ｱｵｩｾｩ ｴｬｯ ｲ ﾷｭｴￍｲ＠ e 
este de:--ie-03 \ a ｯｾ＠ tno. el heiro <'001 o pia
C"·t do prinripe tinha, ｾ･ｧＭｵｮ､ｯ＠ a upmião 
ti. h.is.t ri ｯＮｯｲｴＧｾ＠ um (". raf'te r ･｟ﾷｲｬｵｾｩ｜Ｂ｡ ﾭ

menle poli ioo. • EU. tmha, dilem ｯｾ＠ pro
te .... 'aote, ｒｾｮｫｴＮ Ｌ＠ Leo. l;uiz(.t l' ｜ｭ ｴ ｲｯｾＬ＠ um 
fim ｩｮｬ･ｩｲ｡ｄｬｾｮｴ･＠ poli liro e a" ,melhn"a-

na idéa Ip Feroan I" ( r ·all .. 1 a" que 
chamamo' boj o mini tem) d, jlolicia ge
raI. , ｏｾ＠ r _ulnmento ... fUfam fl'itos t'm 
ｾ｜ｕｾ＠ lho t:'> Tal pclt) tltlb t\lwrnnn:o-, e 
Torqucmada, o pri I eiro inqu l ｾ ＮｴｯｲＭｮ［Ｇ ｬｉ ｬＧＮ＠ a 
quem o Illimi!:o da Egreja t,m tnnto ra
IU !n ni d", na,la RI i, faZia !lo 'lU CICU
tal,. 

Por ｾｬｬｾ｡＠ de .. , rarartl'T pt1â tiC4l, a ill
fJ.1JI, içãO na E, panh , foi I.lai " ,·pra do 
qu ellt re outro ... (lO' o, ( ... :,ummo!"o POD 
tifI c:" :-- l'n urar. 11 ｲｵｬｬｩｴ｡ｾ＠ n ' teS 

ｾ ｲ＠ , p tem 
u Inqui- it;'ll '. 
nã0 r ont ra os mah )m 
ma contra (> chri ,iu· 

nU"".l c .ndt;mnav.\ p<; r 
11- o man lest01), pr )-

Im Jl' (Jn o ,'J ,;tn thm -
vam PU'Jli('d n1, IUDnt!., ulI fa/.t:ud o 
rousas c'ontra r ia , ll'II;.,'iJo fl0 VaÍl., e 
con eguin!1 mentl' ti- ｉｾ ｩ Ｎ＠ tI/J pai1 que a 
COD ag-ravam e rpcoJlhl"Cia m como o fu n
dament(> da llOci ... ladp e o primeiro d(' to
tio " hen . ｾｦ｡ｩ＠ tardp, 11 t rihunal lia in- , 
qui ição tt'CE:ll<:u uma ju n (hcçãu mais ex- . 
ttn "a, fqi en rrc '41do rle vdar Qu re o 

Q tum e ti.' ｲ ｾｰｲｩｭ￭ ｲ＠ todos u, vic io 
to lo O i; erim ,tae romo a bigamia, a 
feitk:m a, a u ura, (> ca llo conlrB a 

VERDADE 

I 
nol ·ez , sarril ,!:i.>, ' a o .. :.,ato. Que que o quprem ｉｾｲ Ｌ＠ e donde .. 
in<tituição podia;>r mais util num tempo uma barmonia toda pura e oeI'MliId't 
'm que o costumes eram ai nda tilo bar- eleva o espirito li espherssluDerio''''L 
baros ? porrionando o mais innocente e 

O. tribunae, eram compostos de leigos vel entretimento a quem ama o calU,..-N'. 
p de cleril(os. E.tes ulli'\los nunca con, "ua intelligencin , 
uE:m nil \'om d mort(\; !;6 verificavom a Acompanha-me, então, meu caro 
8)1o,t" i8 ou a Iwresia, e no ntrega rem o que juntos queremos fazer uma ･ｳＧＩ｜ｉｉＢＢ ｾ＠

culpado ao braço ecular, rCt'ommenda- por aq uelles espaços povoados de 
" am-no oi bondade li compaixão dos jui e, e não fo rmos tão felizes, como ColOlll' 
ze", A sent ença da pena capital competia bo, de descobrir as praias desse mar iIlIIo 
e-.:clusi \"amente aos juize. laicos que cum- nito e de sondar-lloe todas as profundlda. 
priam ｾ＼ｳ･＠ penoso de\"!! r em confonoida- des, poderemos ao menos ｰ ･ ｲ ｾ ｯｲｲ･ｲ＠ graDo 
de 8S lei ch'L do p' il. Per exem plo, não de parte. Verás causas que passam al6al 
"ondemnHam ao su pplicio do fogo ｳ･ ｾ￣ｯ Ｌ＠ da !lUoginação e ｡､ｭｩ ｲ｡ｲ ｾｳ＠ scenas de ｾｮＮ＠

rll. 
go 

, 10< crim S Iluc, en tre os outras naçoes, II to encanto ｾ ｵ ･＠ nem em sonho as podenal 
eram expiados pela mesma pena, como o ｰｨ｡ｮｴｾ ｳ ｬ ｡ｲ＠ Iguaes, . . 
[.acrilegio, a profa nação, a apostasia, a MUItos, para se ､ｬｶ･ｲｾＺｲ･ ｭ Ｌ＠ procuram 
n.3lr1a ek Quanto ao< outros crim es me- os cspectaculos e as reuDlocs onde por bo· 
n/"l9 odio' os, a pena era 8 prisão perpetua, ras respiram um ar impuro, sempre pre
_ ｯ｢ｲｩｾＬＺｩ￭＠ dp n ｴ ｩ ｲｬｬｲ Ｍ ｾ ｾ＠ num mosteiro, I judicial á saude c, ás vezes, t.ambem á mo
uisci, ,na-, penitcnri8s etc. A torlura, tão ralidado e ao socego do espirito, Nós, pelo 
exprobada á ioqui. ição, em admitlida pela contrario, procuraremos o ar livre, a fres
lei em todo os Iribunnes leigos daquelle ｾ ｵｲ ｡＠ da noite quando a athmos phera ｾ＠
ｴｾ ｭ ｰｯＮ＠ Todas a. nações empregavam e se mais pura e transparente; assim as eslrcl
meio tcrri,'el de descobrir a "erdade, 50 las brilharão de luz mais viva e os nos
foi abolida em ｆｲ｡ｮｾ｡＠ senão por Luiz sos pulmões toma rão a largos haustos o 
_:-"1. uando os ilhluisido res a prescre- oxygenio vivicador. 

Ue I' 
DO d, 

E ten( 

,-iam, faziam-no, romo todos os outros Vê; que admi ro vel espectaculo se oUere
m'gi,lrac lI' , em virtude das leis cid. e si ce a nossa vista! Mil e mil fachos resplen
. p distin/(uiralll neste ponlo, dentre os decem espalhados por toda a pa rte na 
Inai ｬｬｬ｡ｾｩＬｴｲ｡､ｯｳＬ＠ foi só pela moderação azulada concavidade dos céus. Varios de 
e hum nidade. côr " cla r idade, uns ue luz viva e peren-

O proc <limento judiai era mais ou me- ne, outros, de luz incerta e mais apagada, 
nos O ｭ ･ ｾｭｮ＠ ('orno hoje. OS BC Ｇ ｵ ｾ ｡､ ＨＬ ｳ＠ a m lHo C'llsto ｾ･＠ ahl'inl \o raollnho pelas 
ra m intl' l' rogados em prcsen, . dt rlo is pro! ｉｒｲｬｩｾ｡､･ｳ＠ dos e: !lA ';O" a ,1' nós. Aquel
.cerU Qtc que não pertenciam 00 t ribu- les reunidos em fi guras extranhas e cons

, ｊｾ＠ e o protoc"no era, depois de tres dias, tantes, estes, pelo contrario, seguindo en
<,utra vez lido na pre, ･ｮｾ｡＠ do accusad" e tn' os mais, caminho caprichoso. Lá mais 
riu' dois sacerdotes, O accu ador devia longe uns candidos v60s intel' rompem o 
d :clararcom juramento que não era odio "h'o azulado da nboboda celeste e a "ia 
o m .. ti,·o da den uncia . O ｡｣｣ｵｾ｡､ｯ＠ podia lartca qu e, como rio, e praia ndo-se pclos 

campos . ideraes, involve o firmamento 
eu fa - todo que pa rece um ma l' pol\' ilhado de 

prata e cravejado de dIama ntes sem conta, 
Este espectaculo arrebata e prende a 

attenção do observador, e jamais deixou 
de inspi rar ao genio dos artistas, suas 
obras mais bellas. 

Porém, li primeira vista, pa rece que as 
estrellas estam eS jJalhadas no fi rmamen-

noit 

{ltuS, 

'tll\ P 
ｅＬｾ ｲｩｰ＠

mas 
,Ir I 

ｩｬ ｬ､ｾ＠

dot 
tanÇl 
R 

, Ｎｾ＠
ou 
tod 

e 
E 

Xoçõe _" !lt rOJlOloit'31i1 

J)(>" . (, allmiravel (m toda. suas obras 
1'" 'eu podf r a<s(,mhra toda a intelligen
cio, ｱｵ ｾｲ＠ con idere o eres quasi imper
repll .. d pela ._ua pe'lu nez, quer se clete
nha na li" /' rvacão d3 1u"' le Immr nsos 
O(,rl'):> lutent .. que otn r(,gu lariuarte ma
thematica 'I' movem li" Inddiuidos espa
ços ,lo fi rmam"nto 

to sem regra, sendo algumas partes maie 
ricas do que out ras; umas hrilhantes de 'I 
luz mais viva, outras imperceptivcis; nem 1\ 
é raro o apparccer de astros mystcrioso 
com extrallbas e compridissimas cabellei
ras, ou ､ ｾ＠ luzes que sc arcendem de re
pente e sc mudam de um ponto para 0 11-

t ro I)U de outros corpos lumi nosos que en
tranuo na ath mosphera se inflam mam e 
arrebatam ('om temeroso estampido. 

,.I! todo o rann ele htudo da natureza, 
le lUdo ('nns('i pl' tr 'lle .l te, ,li) fu ndu I e\"ela 
8 mão r adora de Deu', talvez não haja 
out ro que, ('om maior evidencia, mostre 
. ua infinita sabedoria c poder qua o O 
･ｾ ｴｵ､ ｯ＠ da ciencia aRtronomica . 

Tudo nella é admiravel : a immen itla
de do p paço, o lamalthn e o numro uas 
e-t rf' lIa., a variedade elas a pparenCias, as 
orhita que ｰｻＧｲｾｯｲｲＢｭＬ＠ as dibtancias em 
que e acltam . Tudo is. o faz do céus um 
preriosi ' imo livro, intelligivel a todos 

.\ todos estes phenomenoH a 6cicncia 
as. ronomira prorura dar esplicação e, nes
tes ultimos seculos, gl aça li perf .. ição dos 
instrumentos ol'ticob, chegou a corrigir 
muitoe erros in veterados e a descobrir 
novas maravil has de que os antigos não 
faziam ideia, nem suspeitavam. 

O mu ndo marcha li conquista de sem
pre novos conh cimentos e quanto mais 
progride, mais motivos acba de admirar 
o poder e a sabedoria do Creador que com 

I 
um ó fiat chamou li existencia um uni
verso tão maravilhoso. 

c.:aro leitor, nllo como astronomos- que 
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iAAo nos falta 'nlego ma apena. O deaoalo qUI 
IImaliore., vamos percorrer junta. 1"8181--- .. _ ..... -.... .-I ........ tar,lI" . - .. _O_u.J ... _ .... 
os ImmenS08 Mmpos eiderlles, e ｾ＠ a tantaçlo uq c· 

lIIlln(;o·tf <juP não tiArAs por perdido o tem- / Isto mer.ar-::: ...... -, .. e quIa oom 
que empregares, e m .. lhor conhecerás monio ･ｾｮ､ｬ･｡ｲ＠ ai r;'" da,,_ o da-

p"dl'r .h· Dcus que C(,m ser IAo grRnde I empr ar OOGt te rma. 4IDI devemos 
,if·in romtudo, de ser pRi de nó. to: jum e: ora lo r: : m:lçlo, , .. do o je
emhora, p"qul'no. ". áR vezes até 80- I de Deu C; taçJIo da palana 

p ele agradcl'iri .. ,. ' O d . i 
emon o empregou 08 tres gener08 

X. d.· tentaçõea a que havia leito luccumbir 
_." _ I DO OA primeiros paes, sensualidade, a 80-

I hcrha e a ambiçlo. A sensualidade' Si 
1Ij{('lho do l)rhU4'lro .10mln- tu é, filho de r.- u• Ih d ' . : 

1Jt; 0, e use, porque nao 
go da (lU" .... ·SIOIt II convertps estas pedras em pão para apla-

(Mati 1 11 ｣ｾ ｲ ･ｳ＠ a lome que te devora? A Soberba: 
. , RI ｾ ｵ＠ ｾｳ＠ Filho de Deus, lança-te daqui 

Na'lllrlle tempo Jesus foi lel'aelo pelo ahalxo. A ambição: Vês todos os reinr" 
Ｇ ｬｯｾ ＬＬＬＬ￭ｲ￭ｴＬＬ＠ no deserto, para ser tpntado pelo d(l munelo que te darei, si me ariorares. 
di aho. E tendo jejuado quaren ta dia8 e . Logo chegaram-se os ａｮｪｯｾ＠ que o ser
qu arpma noites, depois teve fome. Che- vIram: assim, depois do combate ｧ･ｮ･ｲｯｾｯＬ＠
"ando-s' a rllp o tentaelor lhe disse: Si éR paga Deus a seus servos ｦｩ ･ｩｾ＠ com sua
filho de IX-us, dize '11Ie es tas pedras se con- vissimo consolo e celestial alegria. 
vertam' ｾＧＢ＠ pãl·s. JeRus respondendo· lhe _1"/_ 

dissc: Esrripto está: Não.ó de pão vive o 
honwm, mas <le toda a palavra que sahe 

bocta <11' Deus . O dia!", pntlio o trans
portou li ,·illad .. santa e o IJQZ sobre o pi
naculo do templo e di"e-Ihe: Ri és filho 
d. Deus, ｉｦｴｮｾ｡Ｍｴ･＠ 'Iaqui ahaix", porque ･ｳｴｾ＠
escripto: Reconllncndou-te aoq "CUS anjos, 
e clles t. SU I end,· .. ｾｯ＠ ｮｾｳ＠ palmas da. mdO< 
afim de 'lU/' nem s(''luel' tropP',es numa 
pedra. ,h'8US lhe di'se: Está e.cripto. ｾ￣ ＨＩ＠

t.lrú s 80 'i,·nhor teu DI'uq O diabo o 
ransnortou a um monte muito alto p 1))1l'--

todos os reinos rlo mundo e a 
.,riR de-1J, " c ihe {1 1R ê: Tod .!) l,·.;tas ,:011-

t. dard, si pro,tranrlo-te me a,lora .
Então Ih{' dkse ,lesu" \lae-t" Sat naZ' 
ue (UiHí (' ri"tt): Ao ｾＢｊｬｨＨＩｲ＠ teu ｄ ｾｾ＠

｡､ ＬＬＬ｡ｬＧｾＧ＠ l' .\ elle só '"""irás Então o 
o <I 1'0 e ei. (lue chegaram os an

. e O serYir'l m. 
E.rflli'·'/('llo. O Espirito ljue levou Je

paft n dl'serto, fo i o mC.1mo Espinto 
que sobre elle ｲｬ･ｳｲｾｵ＠ no bapti.mo. 
para n'l8 e1ar exem plo, fez do reti-

jejum e oração a sua preparação para 
r <) E"angelh!', 

HANS STADE \J Ct 

PrOI)ugRllda .1all Cnl1lnlllirl. 

( Conch,sü,/\ 

Explicae esse prodigio. Dir-se-h que a 
meilOS virtudes no clero cathollo'O ti" 'lue no 
do erro, e que a Egreja 'luc 'Ieu ao mun
.10 Franciqco de Salles, VICente dc Paulo 
Don Bosco, é menos digna do resprito ge: 
rnl ti·. que o sacerdocios da heresia ou 
do pngani,lOo? 

Não;o bom senso não admitta que se .U,
cuta uma tal questão. 

I) d"c" rdot ' o-atholico é o unór-o 'I',e 501-
fre laes calumnias, porque clle é o unh'O 
qae importuna as paixões. O: outros, em 
nada lhes turllam a tranquilidarl!', mas 
rste, em face de seus emprehcndimcntos ｾ＠
e <le seus projectos. diz sem cPSsar: 

Non /icet . 
Sahem-no muito bem e ｲ･ｳｾｲｶ｡ｭＭｉｨ･＠ a 

honra tle suas perseguições. 
• \ Ep:reja Catholica é a verdadeira reli- ' 

giiio e n verdadeira Egreja de ,Jesus Chti.
to, e Je.us Christo disse a seus Apostolos 
e discipulos que o mundo os aborre"cria e 

Fazem farinha tambem de ｰ｣ｩｸｾ＠ e de 
carne. Assim a carne ou o ー･ ｩｸｾ＠ no rugo, 
ra '\gam-no com a mão em pequenos pe

VIAGENS E CAPTlVEIRO ｅｎｔｾｅ＠ O SElVAGENS ,hços e põem-no mais um' vez ao fogo, 
prn uma vasilha de barro queimado 'Iue 
chamam ｩｮｨｾＭｰｯ｡ｮＬ＠ ｴｾｸ ｃ＠ ou prato rle for
no. Depois sO<'oam-no em pilão de madei-

DO BRASIL fM 1547-1555 

.\ (ousa em que sccca1l1 ecosinham a fa- ra até ficar redusido (\ farinha Tal fari
(> til' ],ar... qucimario e rom a for- nha comem então com a farinha de raizes, 

d,' um a !-(r.lIHle baria chata A. rai- e tem gosto bem regular. 
,"cenS chamam ('urimü e conservam- Elles ｮｾｯ＠ tvm o costume de salgar o 

por Inuito tempo, e quando precizam peixe ou a carne. Ha muitas raças de seI
SO,'(',lm-nas em um pilão de madei- vagens que não comem sal. Aquelles en-

onde tiram alvas como" farinha de tre os quaes eu estive prisioneiro comem, 
Di"to fnem elles tambem bolinhos ns veles, sal, porque viram usar delle os 

chamam beijú. Tnmbem tomam 8 francezes, com os quaes negociam. Alguns 
,.ndi·( )ka apodrerida e misturam-na com fazem sal de einza de palmeiras. 

I cca C ('om ft verde. Depoi. preparam Quando cosinham peixe ou carne, põem 
farinha que pode ronservar-se \\m em geral pimenta Ｎｶ･ｲ､ｾＬ＠ e estando ｭｮｩｾ＠

no p. ｾ･ｬｬｬｰｲ･＠ é hoa para Mmer. Esta ou menos bem COSIda, tiram-na do caldo 
'nbll "hamam uyatao que ＼｜ｵｾｲ＠ dizer e a rpclulem 1\ uma sopa rala que chamam 
n ha dura, taml;em conhecida por fari-\ miogóu e Que bebem em cascas de purun-
､ｾ＠ guorra. gas (ruiu) . • 

.......... 
Ｍｭｾﾷ＠ ... ,,_ 0IuW0 ........... 
.baer.Kl a RlI.. prlJaelro de que ... 
81 .,. .... '0 "lIado, IID.rla o uldo o 
que Ibe pertea_. O ""O alo , .. al-
or do que seu eenhor 81 ...... pe,.. 
gulram tambP.m 1'OS per .... rao. (8. 
.1.010, XV, 18.20). Eotretanto o ｰｲｯｴ･ｳｴ｡ｾｯ＠
ｴｬＸｭｾＬ＠ nio Só não é aborrecido nem per. 
aellludo, mas antep, m.l ito pelo eontrano é 
ra vor<:"ido por todos 08 inimigos do ｾｾ｟＠
!holtr,smo, e do Chri.tianismo em ｧ･ｲ｡ｾ＠
.. to é, pelos revolucionari,,,, maçlles, por 
todas as oriedades secretas, pelo sI)ria
ｉｴｾｭｯ＠ ek, .. tc. 

E a razão é clara: o prolestanti.mo 
não é uma religno e sim um ag'710mernrio 
de .opiniõe_ humanas e ｰＸｲｴｩ｣ｾｬｮｲ･ｳ＠ CJue 
se Juntam p1ra combater a verdadeira 
reli".;;o Donde se conrlue que todos os 
inimigos desta verdn,l"ira religião, não 
só não combatem I) ｰｲｯｴ･Ｌｴ｡ｮＺｩｾ ｭ ｯＬ＠ como 
pelo contrario fa vorecem-no e devem fa
vorecel-o. 

O impio Quinet disse-o claramente .• As 
"pitas protestante. são as mil portas auer
tas para sahir do Christiani;mo .• Outro 
livre pensador e maçon, Luiz B1ac, dis,c: 

Todo Luthero ｲ･ｬｩｧｩｯｾｯ＠ rerlama por for
ça um Luthero politico .• Finalmente o 
(mpio Eugenio ue affirmava que o ｾ･ﾭ
io de rir .• rhristianisll.l' toda a Eu ropa cr. 
protesta ntilal-Q 

Entretanto lembramos-nos elas pala
vrS R np. Chri!;;to: ... ｮＺ｜ｭ｡ｶ･ｮｴｵｲ｡､ｯｾ＠ ｳｯｩｾＬ＠

'luando VflS injl1r18tf""1n c ,"O!I per egui
rpm e rnlulIInio,>.mente di"crem todo o 
mal <,ontra ｜ＬＬＬｾＬ＠ !)()r meu Tf'.speito. Ale:tf:'le
｜ＧＨ｜ｾ＠ e exultp.p. por'lue alto ｾ｡ｬ｡ｲｲｬＢｯ＠ yo' 
espera no réo; tam hC'°n a. ,jlll foram per
seguidos os prol'hcta< 'Iue existiram ad
t rle "ós> ()fa!', 5, 11 e 12). E dize
mos com S. Paul,,: Amal,liçoam-nos. e nó. 
louvamos; p('rsl'guem-nos, e ＮＬｯｦｦｲ･ｭｯｾ＠ . 

011109 blasphemados. e rog-amoq; tPlnO
no. tornado até agora como a immund\
de deste mundo, a e'coria de todo. des
prezada. (1 COlo 4, 12 e 13). 

As ｭｵｬｨ ｣ ｲｾ＠ fazem as vasilhas de bar
ro e abem ｰｩｮｴｾｬＭ｡ｳ＠ hem. Depois viram
naS sobre pt.!.lra... e amontoam ao redor 
grande porção de casca de arvore. que 
a('cenuem, d COlll isso fjcam q ueimndas, 
porque as cascas se tornam em brazas, 
como ferro quente. 

As mulheres fazem as bebidas. Tomam 
as raizes <le mandioca que fazem ferver 
em grande. ｰｯｴｾｳＮ＠ Depois as moças ma -
tigam a" raize- e tornam a pôr esta mas
sa mascada em vasilhas, que cnchpm com 
agua e mistura muito bem, deixando tu
do fen'er ele novo. Tpm então outras va
silhas especiaes que estão enterradas até o 
meio e q ue empregam como nós os toneis 
para o vinho ou a cerveja. Ahi despejam 
tudo e tapam bem; começa a bebida a ler
mentar e torna-se forte. Assim fic .. duran
te dois dias, dcpois do que bebem e fi
,'am beba dos. E' dense e deve ser nutri
ti"a 

(Continúa) 
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A VERDADE 

... ﾷｾｾｾｉｾｔﾷＺＮＬ＠ .. ｾＺ ｾ Ｚ［ｾｾ ｾ Ｚｾ＠ .. ｲｾ ＮＺ Ｎ＠ ::, Ｌｾ＠ ｾＺＬＺＢｈｾＺ･ＺＺＬＺ｟ Ｂ＠ .. 
I ti '! rus<a it-uam Mra ､ｾ＠ ",'mbate. Domin 'o-Missas ás fi 1 2 no hORpitall 

eu eu. eu eu .U . w eu eu W' 

PORT) \LEGHE. !I. l ,-i"lr,,!o i"l- mo, 11. - Telcp;ramma do Dal,li ;l/ail ás 6 1/'2 e 7 1/'2 na Matriz, ｬￍｾ＠ R em S. 
'11 in ar lU n ,los n ,!<l- úi1em qlle 0< japonr1e. occuparolll Port Francisco, no Menino Deus, nas cnp,'lIas de 

, n ｾｹ＠ ',d. i 'Itll sen ·iam .Ie .\rlhur depois do tremenda batalha de tres eha.tiilo e do collcgio Coraçãu de Je. 
po d nUan ｉｃｾＮＱ＠ ,) prcJllil')s ,,'1:\0. horas con.t'cutJl"8S . . \ esquadra rtlssa foi sus, ás 8 1 2 na capclla do Parto e ás 10 

cal ulntlo< III p o d .. mil ,'onlo 'lll plct:lIll('te ,I,'struida A esquadra ja- na Matriz. 
lHO, 12. ()' na I" Pll ro" ,'u o tratu- p.mC7.R. eomma ndat1a pelo f. moso almi- A's ü 1 2 da tunle, ｴ ･ｲｾｯ＠ com ｢ｾｮｬ｜ｵ＠

do de P t ""li. obr iI .\ cre c,'m :lr- V<I- r lOte Tago, \)<'mbardeou as t" rtificuçõe do S. Sacmmento na ｾｬ｡ｴｲｩＷＮＮ＠
to ,11_ 9 , que for m inulilisadas c abandonada. pe- ｾ ･ｸｴ｡Ｍｦ ･ ｩｲ｡＠ ｾｉｩｳＬ｡＠ do Senhor dns l'as-

l'ERRA RI "-::'0-1.\1'0. 'EZ li" ru " 's. sos ás 8 horas no \ledino Deus. 
Via sacra ás 7 1/2 horas na Matris. 

abbado ｾｉｩ Ｂ Ｌｮ＠ de ｾ＠ . das DOres ás 

quer por I 

co 

'udnU •• obr ... o Jejum 
ab Iin('II(' j" 

Em drt ud.' 010 Dec'relo de 6 rir julho de 
1 '!un. R lei .10 jejum foi con.idernl"elmen te 

tenuadn em favor do, povos da America 
Lntin". do sel(uinte modo: 

I Suo dias de jej"m ('('Im ahstinencia de 
eR rn' 

Qual1a feira de cinzas. quinta-feira da 
.. mana -anta, todas as sextas-fei ra s da 
ｱｕａｲｾＺＺＭｴｭｮＮ＠

II :-;co di,. de jejum sem abstinellcia 

8 horas na ｾ｛｡ｴＢ［ｺ Ｎ＠

«» -
. '-, a RATA 

No artigo editorial sob a epigraphe 
Evangelisando tio numero passado, onde 
se lê p r oporçücs .• ympIlih ica., leia-se 
prop orç';c.; ｾ ｹｭｰｬ ｯ ｬｬｬ｡ｬｬｬￍ＼ ＧＨＯｳ Ｎ＠ Outros CI'
ro;; que escaparam na impressão, o leitor 
facilmente os ha de corrigir . 

- <>-
J,IÇÕt'1I de bllrbnrol'l 

il' iío é raro e ainda mal- nos paizes 
rlP carne,.;: civili sados vt'r -se desre peitado o repouso 

A. ,eua·feiras d,\ ｾ､ｶ･ｮ ｴ ｯ＠ e b quartas- domi nical. Ora apan hem lá li u nha esse 
f"iras da quaresma. pião jo::!tldo pelo imperador . Ienelik, da 

IJI Rã" lia. de abstinencia ､ｾ＠ caro' i\-_\.I.,·ssinin. O famij:(cr ft<lo 1 eylls Jl. eghesti, 
scm ｪ･ｪｾｉｾＧＮＺＬ＠ .., que já se pronunciou olficia lmente contra 

\ ｮｾｨＮＢ＠ do 1'\ntal, do Espm to :-;allto, a e.cravidão, acaba de publ icn r outro do
Ia Ｆ ｜ Ｌ［［ｾｵｭｰｬ＠ -o ｣ｩｾ＠ Ｇ｜Ｇｯｾｾ｡＠ Senhora e ｲｬｯｾ＠ cumento, em que se 14! o !o'\c:"ulllte: 

.\Jlo:-.tnln ... '4 Pt'dru P S. Paulo 1I ｾ￣ｮ＠ t r abalheis no rlomi nl''O. O' hom ns 
-"o ia I que '-ordes encont ra los, r ba l113r ao do-

lu E' vontade expre sa do ｒｾＮＺ｟ｯ＠ 1.C:re . 'nJo, \'vs .ere pu;:: ｾｏｦＮＮ＠ O' I,um 'os que 
llP 11illgu(>m po:o-. a gozar dos favu reP 00 encontra rdes nlgul:O\ 8 trahalha r ao ､ｯｾ＠

pre entf" inrlulto em pel1il-o. I mingo, conduzi-Jn'o e eu \'os da rei os seus 
2 A cor _"" ão deste indulto é annual e haveres! 

rprmina pm :11 rle dezeml>ro E' poi mb· E ' escusado c',hrirem Cl>m um so .... iso 
a ter ]>" Iil-o '01(0 que termine. sarr ôlico a I helo 'ion olfioia I das portadas 

:\. _\eommunicação dns fal'ore •• 1"l'rC- 1 auexina" O fac!" équen lição é de t1"llz. 

ｨＨｬｾ＠

b ·1-

-cnt" iudulto poderá conseguir-se dirl'Cta- - C" 
mente ou por meio de outra Ｂ･ｳＢｯｾＮ＠ !<Ia('('o dOIl L h lI) ell 

l .. que não ｰｾｊｩｲ｣ｲｮ＠ ･ｾｴ･＠ inllulto, Foi transferi,):) ｾ＠ frRtu da innugul'a-
rIo prnlcr'io utili ar-'e dos favor·. dol'e. ção tia Capclla ｉＬ｡ｲｾ＠ o dia 1:1 de Março. 

:; l' ica pm pleno vigor. lei que prohi- «._ 
Lelll ·urar ,JPixecornrarneem uma ｭ ･ｾﾷ Ｌ＠

ma rc! i\ão, nos dia. de jejum.· Esta ' 
di ｬｾＧ＠ IÇ:iO de lei obriga nns ｳ･ｸｴｮｳＭｴ･ｩｲｾｒ＠

e ,.huad". 110 Advento; em todos os dia
da Quares.mo, incluidos ｯｾ＠ ､ｯｭｩｮＡｾｯｳ Ｇ＠ nas 
li" rta_-feira<, sextas e .abbados da. qua
tro temporas do anno; na' vigí lias, do 
_ "Iltl, do E pirito .'anlo, (111 ,h<umpção 
d, . - ·<-a ｾＢｮｨｯｲ｡Ｌ＠ dos .\l'o,tolo. . Pe
dro e :-> . Paulo, de S. João Bapli"ta e de 
TCI'I • ｾ＠ Sap to 

H !\ão ｦｩＨＢｾｭＬ＠ por1 uto, in,.luirlo, nC:''''ta 
)(.j n diSl." em que 10a Sitllpt( .. m( ｮｴｾｾ＠ (11<;
""1"'3 la athtinf'nria I' carn" , I'WJIO H'· 
jam a .... cxtal"·feiras e ahuado ＨＧｦｊｭｭｵｮｾ＠

do anuu. 
7 Xos dI. de jejum (. p"rmitti,ln o n<o 

de ovos p ｊ｡ＨＧｴｫＱｾｩｬｬｓ＠ ao Juntar lia c Hl-

-" 
Padre .lIlC.II .. O "/N' nzl 

Os medicos francez's d r R. ｾ ｛｡ｲ｣ｨ ｯ ｵｸ＠ e 
Simond voltaram ao Hio pa ra acabar os 
seus estudos sobre a lehre ama rella. 
I O resultado da. suas CXI'Niéncio , é o 

seguInte: 1) O s,rlllll do doente ｾ＠ .raos
missivel s6 no terrcilU d ia d . doença; 2) 
E' o ml)S'luito Sil'gomyia fascia ta que 
trnnt'\mittt! a fcurp :3). 'u f! Ih rigt).'o t) mos
quito, inlpl·tado por n, ue do doente nos 

, tll·imeir". Ire' dias da d'lença. 4) Doze 
áia. ､･ｰｯｩｾ＠ dl ler chupado anglle do do
cnl!- o 111\18'llIi10 perde o I'pnrno. 5) No 
Ri" d,· .Ianl·"·o, bem como em Cubo, é o 
mosquito Strfloll'!lifI fa.w·;rlia " unico 
transmissor da febre m A f"u re amarella 
não se t.an.mltlt· pelo ·0' .cl., til> doente 
nem da roupa e dos mo veis delle, nem pe-

l
ias emanações dos excremen to •. 7) A fe
bre tem caracter contagioso só em logar 
onde existe o mosq uito Sl eyrnl/y ia rasl'ia-

Foi nQmeMJo r- IQmou poss de vigarío lia. 8) A p:opbylaxia ua ｦｾ｢ｲ･＠ conRiste s6-
de - oa 'enhora (Ia Luz, na Capital Fe- mente em ImpedIr quo nem o doente nelD 

1 I d J ".. _. I o silo spjam picados pdos mo. quitos. 
f era o ré\'o pa T(' 3."nmo "ICf\nl.l, rt"U3(,-

tor d" ./orllfll do Bruzil, filho de Hanta 

Catharina. 
IMP. NA lYP. DA LIVRARIA MODERNA 

-

ｾｯ＠ do 
lpa' q 
'I ele 

L. 

:nm ｾ＿ｏ＠
p1n lo 
elle ai 
""ra 
na m\ 

• <erula 
11 e tndo 

r d 
lida, I' ti: 
ronmClO 
\' I 'jue 
'ua ago 
I, ron 
ｾ｡ｨｩｬ｡ｮ＠

ltS In 

I sobr 
gógaol 
'06\) P 

1. 

lera 
ltOp( 

!CJ[l( 
ｾＬＬＢｯｲ｡ｴ＠

lo h , 
raeada 

no 
ｾｲｵｮｨ｡ｬ＠

ia n'u 
'Hep, 
Iv' . na, 
'Ilta 

llII n'rio 
?el d 
Ｕｴｾｮｴ＠

\io 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00005
	00007

