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medida que aos forem intimadas, quantos infelizes entram no gre- , proferem palavras^destas, tão abo-
sob pena de passarmos por uns re- mio delia ou são promovidos a mmaveis / Não 1 não podemos dar
fractarios uns traidores, uns per- seus graus, calcando assim a seita j aos outros o direito de nos assassi-
juros e como taes sermos punidos aos pés o 2o. preceito do Decaio- j narem : não podemos bypotbecar a
Vje m'ortP i go tantas vezes quantas são as ini-i nossa vida a uma sociedade qual-

ciações. E não será isto zombar | quer, porque nossa vida è de Deus.
da 

'Divindade 
do modo mais indi- j Isto é horrível l — E1 illicito, emfim,

—Sio considera los agentes
d\4 Fé Christã todos os Rvms.
sacerdotes residentes nesta dio-
ee^e.

— Acceiíamos com especial
acolhimento a collabora}ão do
clero, assim como de seculares,
nos li mies cio nosso program-
ma.

uéav- Toda a correspondência
será dirigida a ir.hilles Mello,
director e proprietário, no es-
ciiptorio da Typu^raphia (YÜ
Trabalho, á Travessada Penha.

Ou as tenções e doutrinas da ma-
çonaria são boas, ou são más : si
são boas, é crime, perante a cousci-
ennia, que f.içamos um juramento,

gno ? Não é escarnecer do Omuipo- | porque se empenha o maçao por

embora; mas também podem lá
preparar-se tremendas tempesta-
des. Si isto sucedera—e pôde su-
cede'*, pois os mações são homens,
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A Fé Christã não tem sec-
ções destinadas a polemicas
pessoaes, de natureza estranha
aos inlereéses da rel:giào.

tente estar sempre a chama Io por | este juramento a desobedecer as
responsabilizando nos, sob pena ne itestimuiiha de segredos que não | autoridades legitimas da Igreja e
morte a guardá-las em segredo; ! existem ? Temos portanto, logo no ; do Estado, no caso que eílas o in-
pelo contrario, a caridade nos or- I limiar dá Maçonaria, um crime nor- j terroguem sobre 03 planos ou tra-
dena que as divulguemos para bem | rendo, o perjúrio, pelo qual é pre- j mas da seita. E' verdade que di-
do próximo. Como! não é uma ! ciso passar para entrar nella ;— j sseiri que, si o Papa e os Reis sou-
abominação que tome um homem I perjúrio, ou porque se chama o bessem o segredo, não a teriam
a Deus por testimunha de quo já- ! nome de Deus para attestar uma | condemnado, e que das cavernas
mais revelará a seus irmãos coisas I mentira, ou porque se obriga ura | maçonicas não podem soprar sinão
úteis e boas? Não é isto obrigar- ! homem a fazer o mal ou a não fa- | brisas mansas e favoráveis. Seja
se por um juramento a faltar á ca- ] zer o bem. Quem presta tal jura-
ndade ? B si, por acaso, são más l mento faz uma acção intrínseca-
as tenções da seita, si são falsas ei mente má, que em nenhuma cir-
perniciosas as suas doutrinas, então ! eu instância, em hypóthese uenhu.
não é menos illicito o juramento que | ma, pode ser permittida. E quem j e podem pecar—, teriam as auto-
se presta, pois pede a justiça e a I cumpre um juramento as3im feito, | ndades legitimas direito estncto
caridade' que denunciemos alta- j acumula pecado sobre pecado, ini- | de o saber, para prover ao bem
mente a nossos irmãos, cujo bem quidade sobre iniqüidade, como j social; entretanto o mação interro-
devemos procurar os erros e peri- I pecou Herodes, prestando aquelle i gado deve desobedecer a seus le-
o-oüde uma associação tenebrosa juramento maconico de fazer tudo | gitimos superiores, e isto para cum-
em q illudidos nos alistámos. Não 1 | o que lhe pedisse a filha,- sem I prir o inviolável sigillo que jurou
evidentemente não podemos tomar ! saber o quo ella lhe pediria-e i guardar no interesse exclusivo da
a-Deús por testimunha de calar- pecou de novo, com redobrada j seita. _
nos sobre o que sabemos ser per malicia, cumprindo tão iníquo ju-1 Cumpre portanto concluir, que

: nicioso aos nossos irmãos; pelo ! ramento, que Dão o obrigava de rro- j o juramento maçonico considera-
! contrario, devemos gritar a todos : j do algum. i do por todas as suas faces, é úlici-

nâo vos deixeis illudir; os fins Mas por outras razões ainda é; ^- ^go, a sociedade que o exige
; desta associação são maus, suas \ illicito este juramento exigido pela' doutrinas perversas.' Obrigar-nos | Maçonaria." E' illicito porque é exi-
; por iiiii juramento a fazer o con- j gjd0 por homens incompetentes ou
| trario, è uma immoralidade, è abu- j sem autoridade para isso. O poder
! sar sacrilegamente do nome de | ae pedir juramento solemue sò

como condição indispensável de
admissão em seu grêmio, e nos
diversos graus de suas iniciações,,
é uma sociedade que não se justi-
fica aos olhos da moral.

Oue é a iimcoiiarisi
III

»> Deus, é fazer um acto condemna j compete ás legitimas autoridades (Continua.)
-»!*3®£>H*-

Jà (icou provado a toda a luz,
que a Maçonaria ò uma sociedade
secreta. Ora, nenhum homem, seja

do por nossa consciência do ho- j propostas por Deus ao governo da .
meus honestos e cordatos. Assim, j sociedade religiosa e civil. Quem |
quer se supponha que os segredos deu aos Gran-Mestres e aos Venera-1 A cateehização dos índios
maçonicos versam sobre coisas j vcis das Lojas o poder de exigir j
boas e úteis, quer sobre más e no-1 Ulll juramento desta natureza ?—E'!

do Brasil
I

(COLLABORAÇÃO)
N"A Província do Pará de 19 do

qual for a sua religião, pode liei- I civas, em todo caso altamente üli- [illicito porque se invoca a Deu
lamente entrar em associações se- j oitos são os juramentos exigidos, e SjU um nome errado, que nunca;
cretas. Por outra, ninguém pode j não podem ser prestados por ne- n0 Cbristianismo se deu ao verda-
entrar numa sociedade secreta co I nhum homem de consciência. Lo- deiru Deus (como logo veremos), o } andante mez li com muita satisía-

go, a consciência e a recta razão ] nome de Supremo Architecto, oinit-j-ç8o um bello artigo firmado porvedam a entrada nas Lojas maço ; tiudo se maliciosamente o nome de j illustre cavalheiro a propósito da
nicas. j Deus ou as pessoas da SS. Trin- j Catechése de Índios.

Mas não ha segredos -volvem 
j dade, que constituem o verdadeiro j Teudo eu percorrido também

alguns. Serve se—dizem—a ma-. e único Deus vivo que todos os \ alguns pontos mencionados uo lu-
çonaria desses pretensos mysterios, | homens devem invocar.- E':ülicito | minoso escripto do emérito excur-
como de uma simples, isca para [pela sua mesma forma, contendo J sionista Pedro Bezerra— Gurupy,

dencia manda que ninguém se em- I attrahir a turba dos curiosos e re- ; es3e juramento horríveis impreea- I Guamá e Alto Caètè—confirmo
penhe numa associação cujos fins j te-los na sua rode.—Isto, como já j ções que nenhum homem de oon- j in totum as asseverações q' emittiu
reacs ignora ; a boa razão dieta que j dissemos não atteuúa, antes agra-1 sciencia pode, em caso nenhum, 1 S. S. sobro as diversas tribus dis-
uão se preste jurameuto de guar-j va a malicia da seita; porque, a i proferir. Neste juramento se su j semínadas naquellas regiões ¦ e co-
uar segredos que nao se sabe quaes j ser assim, além de empregar ellaijeitam os mações a ter o pescoço] mo importantíssimo è para mim osejam ; a dignidade humana pre- j para graugear prosélytos, meio tão j cortado, o coração e as entranhas ar- \ assumpto, vou dizer com toda at-cieve q' não nos escravizemos a j ignóbil e reprovado, qual é a men- rançadas, o corpo reduzido a cinzas, \ franqueza o que penso referente-
cumprir ordens, não sabemos ! tira, faz confirmar essa mentira, etc. Nunca nos juramentos exigi- j mente á catechização dos índios
quaes, uão sabemos de quem, a' com a religião do juramento., por- dos pela Igreja e pelo Estado se | americanos.

nio é a maçonaria, sem violar as
regras mais comesiuhas da pruden-
cia, os dictames da boa razão, as
justas exigências da dignidade hu-
mana, em uma palavra, sem com-
promeüer a consciência em mate-
ria que é de si gravíssima, a prn-
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dos nossos

Hoje e sempre a caíecbése e icoaretaudo a auetoridade confiada j dios brasilienses nas batalhas ; ou coin ferros era braza, ou^ azei-
civilização dos nossos aborígenes I aos heróicos filhos de Loyola, cujo i campaes e navaes. ] te a ferver ; amarravam outros, dois
devia ter sido encarada como uma ] objecto de máximo empenho foi; Necessitamos, e muito, de braços j a dois, e face a face para, com a

**~ •>"- —••- *— « • -'«»-«-« o "'»«'" n r.rniifoiii.nontn i nuríi ji líivnum niif» niiM nnr\a Ani.'raiva da fome, mutuamente se de-
vorarem ; e amarravam três ou qua-

postes untados de enxofre,
acenderam ; e viu se (coisa

ivel l) soldados a jogar áclari-
i puyas, Homens de rija tempera e j dade destes archotes vivos.?

iS-xrir^neo^dioTtaeTe° I «"T ^-J"??™star. »P°™™H íQllll„,0 03 prote3tante. toma-üa&evc-iai, que m, índios que pie as terríveis influencias climatencas i v.,m \j0rt-di7 GhfitP anhrinnri ov
! sentemente vivem esparsos no va- \ daB noáSas tonas equatoriaes. ! ^ram toda a barbLida e « 7n,p"
jsti.-simo território do Brasil podem Si se quizer conquistar para a Ua nos eaíoi eos Si í 0 D 

'
ser computados-em mais de um j Republicados Estados-Uuidos do | Si? deferem SLdXtodí! «« nk"milhão : assim o douto e Ilustre ! Brasil os foros de naiz livro e íuví- < S à - f j prbn(1'(1° todos üs Pa*
eeneral Pr. Couto de MagalhãesJ n do creio-qué nãó seV,L^C1^ ! dres da«ld^e, vendo q' um delles,
i'»n ir, -ifrinn-i p-n v-irioR nontns rio •« ie i upezar dos tormentos que he fa-!' ¦¦¦'-• ''" • !!"'""' = gatear sacrifícios para se levar ao'

cabo a grandiosa empreza da cate-
chização das dizimadas tríbus iudo-
brasilenas.

,-.¦-. ,-.•,., íp p níSo levo ser! ' P°IS' 0pt,ma Pohüca rançar as partes nobres, e com ei-da patna. não pode e mio deve sei aquella que se consagrasse com ha8 açoitavam as faces do» oiitrnnI abandonado de vez por um paiz dos- i solicitude oatomnl -m niH0;omQntn r ' ', Í<U/GS (1°* outros
j i i mmiuiuul, paiciuaa ao aiueiamento ; nara intimida los o f-wor lime; w,»,^

povoado e que procura açodado desses dese-ranndnq Qoivínnioa «..r. t, t, jazei-mea iene
.í- i ; uLbbtb utjbgraçauos seivicoias que gar a Deus » (Eturfrv }fi<>lvr;rnií3C! attralur ao seu grêmio o excedem | vivem por ahi alem. ..à lei da ua d^aats tlistot iques

destinos i
Por ureumstancias outras, e,

mormente, por vislumbrada apathia
governos, essa questão,

que pareceu de tão pouca monta
para a monarchia, e que seria pro-
va de acrysolado patriotismo nacio
uai, tem sido aliás olvidada, e con
siderada mesmo de lana caprina:

Deixando a margem a averi-
guaçao do que deveriam ter feito
outras nações para converter e eu
corporar na sociedade ciiristan o
innúmero genidismo erparso pelos
vastos parec.gs da America do Sul,
a própria nit-toria pátria, sob a do

no Io affirma em vários pontos do
seu Itinerário em redor do Bratil.

Ora, um tão crescido numero de
homens robustos, que convivem sob
o mesmo clima, no ir esmo solo

apezar uos tormentos qi
ziam, não queria mudar de religi-
ao, ligaram no muito bem ligado,
abriram lhe o ventre ua presençados demais padres, fizeram-lho ar-

estianaeiraminaçao
sorveu... offerece-nos ella
idos dignos de imitar-sf

que nos ab
exem te da população das outras nações.

Som mas bem avultadas têm si-
do despendidas (e quiçá improfi-O famoso jesuita Antônio Vieira, I

Apóstolo egrégio dos Estados do ; euai«eiite) com a colonização estran
Norte do Brasil, sobre todos os que |
tomaram a peito a espécie em que j

géira ; entretanto se tem eserupuh-
zado

| tu reza? i.
E ainda quando se não faça ca-1

jbedal das vantagens econômicas i
I desses aldeiamentos, menos one- '

jrosos tal vez... do que os sacrifícios

ga
tom

stão, foi quem mais primou pelos
ine.giialaveis e desprendidos esfor
ços empregados em favor da hu
raani.taria obra da. catechese e ei-
viliiíação dos índios, já defendeu
do os contra a injusta e calamito-
sa oppressão dos conquistadores,
já apontando aos estadistas ultra-
marinos o que couvinha fazer se

a bem desses desventuramos Esci
Ias americanos, para quem era mi-
ster brilhasse a luz da Fé e Reli-
gião de Christo, custasse embora
pos de sangue.

Compulse-se a historia dos omi-
noses teui{o-i coloniaes, e verse à
se-mper et ubique. . . sempre e por

em gastar pequeninas sommásj feit03 eom 0lUra qualquer colouf
para chamar ao grande meio sociolo-
gico (!) um tão avultado numero de

(E iiiaes Jtiistorwues,
IV).

Arcêra publica a consulta dos
ministros protestantes da Rochella
sobre si era permittido guardar as
promessas que se fizessem aos pri-sioheir.os catholicos, de lhes con-
servar a vida. Neste documentojzação; não se deveria pensar que ! ,

los nossos índios por fim de contas! (!lzem ©"ea.—^que seria um grau-braços validos, de genuínos nacio- sfto üraSLS> que Val o mesmo que=de mal PouPar ° sangue destes
naes que vagam atravéz das nos- | americanos natos, e, como taes com I Pioneiros, pois seria desfalcar a
sas virgens florestas, e que, cate-

I americanos natos, e, como taes, eom j P;,sl.onj

ehizados, poderiam prestar relevan-
tissunos serviços ao paiz inteiro !

i Onde está a tão apregoada dedi-
I cação dos fortes aos fracos, para
; que por sua vez se obtenha o re-
I speito dos fracos aos fortes? !. .
I Nem se deve admittir a hypò-
I these de (pie o colono, seja elle
'qual for. tenha mais aptidões {a

I priori) do que os índios america-
\ nos, nem tão pouco a crença arrai-
1 gada em alguns espíritos anti-nati-
vistas, de que os nossos autóchto-

nm desvò lo-«ue ireus;que a sua Igreja
j era prejudicada, salvando-se os

direito á instrucçáo e
los dum povo culto?

Desde que haja boa vontade da ! Reus inimigos, quando Elle os en-
parte daquelles a quem em boa I ,re^rfva Para serem castigados ; que
hora foram confiados os destinos i se devia mata-los em combate em-
desta terra, parece que não deve- I quaD,to elles resistiam,_ou por for-
mos descrer do futuro de uma
obra que precisa ser coroada dum
exíto magnífico.

Conego Ulgsses de Pennafort.
-**&$£>H*~

toda a parte do Brasil, os nossos' ,—-i i„j:_. i nes sao ab origine ferozes, eanguína-
rios e indoleutes, incapazes por

pobres índios ajudaudo os por ve
zes ingratíssimos colonos na ex-
pulsão de outras adventicias na-
cionalidades, que, iucendidas pela
ambição e pela cobiça do ouro,
pretenderam assenhorem- se da

k Saint-Barthélemy

ma de justiça quando Deus os fa-
| zia cahir nas mãos dos fieis, etc.»
UHlst. de Ia vil. de Ia Rochelle, pg.
| 494); o que explica as atrocidades

que tanto affligiara as populações.»
| Viu-se—diz Berault, liv. LXV—
| guamições inteiras, ao valor das
i quaes se tinha concedido uma ca-
! pitulação honrosa, passadas imme-
jdiatamente ao fio da espada, e
j seus capitães expirarem na roda e

Seudo a matança de S. Bartholo-
| conseguinte de certa educação i meu thetna predilecto dos mações,,
| moral e civica. jque estão sempre a condoer se Iem torturas, cruelmente economi-
; Não: porque Anchieta, Nóbrega, idos protestantes-calvinistas, seus | zacla« para demorar a morte, e fa-
; Betteudorf, Souto Maior, Vieira ei amigos e comparsas de destruição I zô"la sofrer cem vezes antes de ei-
jmil outros, com seus actos aposto- | social, que naquella noite fatal ura | la chegar; maridos e pães apunha-
| licos, provaram-uus precisamente o | crime punira doutros crimes que | ^os nos braços de suas mulheres

DAÓOUKS 00 BRASIL. --

corroborada nas paginas
vem

de un

presa que já a velha Lusitânia
havia empolgado, como mais tarde!
demonstrarei no livro que teueiono ! com;riin °- provocaram este; è de razão que j e de stl{ls filhas, reduzidas ellas
publicar sobre os-verdadeiros ru>x Us exemI>lo« q»e nos transmitti-linda uma vez uos abeiremos deste! mesmas ao ultimo sopro de vida

iram estes homens, do Amazonas j ponto para lhes avivarmos a me-1 Por brutalidades tão homicidas, e
I ao Prata,-do Ypiranga ao Chuy, j moria sobre os factos horrorosos mais áborreoiveis que o punhal-
j constituem prova iuconcussa de ! praticados pelos protestantes e que í mu,heres e uieninos esmagados; que minto e muito se pode fazer j ocasionaram o morticínio, dando- I contra as muralhas ou debaixo dos

sob a epigraphe—Os Jesuítas w I em Slmilhaate assam pio, si não ío- | lhes conjunetamente uma lição de Péc do8 oavallos ; o incêndio aceso
Gran Para-{\) -. o seu auetor lio-1 ra a comPieta ^bUvw rerum prcete- I historia, attenta a ignorância delia \ dePois da matança ; magistrados
mera insuspeito, diz claramente noIrUa™m> ea analgesia e mdifleren-jque tonto distingue os pedreiros li- padres, prelados veneraveis, victi-
fiánitnlo VI. oimnrthfn!»-«in nr^AQ* dos «oevos para com os males i vres. | mas da canalha desenfreada cuia

e os softnmentos humanos. j A Saint-Barthèlemy não foi acto I raiva> Da0 se cevando com'a sua
Os importantes serviços que no ; de catholicos, foi expediente de po- I m°rte, arrastava-lhes pelas ruas

uisrao colonial, que—«uns.dos prin-oipae.s ebjectos que attrahiam as; - -----v— h"^ "« — rw-.^vu ^c FU-1 —-•? "^^ ^ema .-
attençòes e chamavam a aclividade\^C}ílco< l'erú, Chile, Paraguay e;litieosem apuro, seudo cousa sabi- as entranhas fumegantes, e.devora-
dos colonos, eram : subjuoar os indí- ! Bolívia^prestam os naturaes do da que os huguenotes formavam va ou trincava os. pedaços palpitau-urnas, porque rej)utaram-n'os como ; Paiz- dô lla ríluito deveriam des- em França nos séculos 16 e 17 um!tes de suas carnes I»
«auxiliares indispensáveis para 03! PerUir as atteoções dos prócorès \ graude partido religioso e político! E durante 50 annos orim ^aaf,¦Q 

\ da Republica para o estado de ! ;SERVIÇOS MANUAES E DE GUERRA...»
p )r seu intermédio pediam -xexpellir |
os invasores extranJios, principal \zcm os
mente hollandezes, que se haviam I compatriotas
adianíauo na descoberta 1..»

I crudelissimo abandono em que janossos infelizes irmãos e

* — "v».«Uvw w uuuua eram npíra
que levava por todas as partes a| natureza os espectaculos n' os orodevastação e o extermínio. j testantes davam periodicamente i
££? 

"tom 
m"nf T^t 

^ FraT- n°3 «™s ^erJTelle
y\ \™'r, ¦ ' PS-J90-perse- ; a vida a muitos milhares de catho-guiam crueliss.mameute os eclesi |licos,sem contar os cadáveres com

faziam

Na Bolívia a maioria da naciona-
Assim a estremecida sente (]0:Iidartee indígena; e essa raça de-! asticos e as pessoas zelosas na fé [que de um lado e oním

Sr. Lúcio de Azevedo-</«m justi
tiae capit oblivio — t'o\ pouco e pou. '-ei 

produto
il) A leitura r,ue .t.ir. desta obra—moãi jutgt-\ l^ guerra eom a pequeua Repu- UiaiS horríveis StippllCIOS. Faziam '¦¦ —norono thimntl «li, r ¦ uoltílH,ie

S^S^if^^rícS^iblióa-ao Paragaáy^io pratiL |de uus, alvo aos .írcabuze.. dojSSl^X.ti.» ^ nSH

eimavam alguns a fogo lento) 
' 
uotes ordem^e ^pista^rem^e^

justi j draa-se ah. quas. exclusivamente, j de seus pães: so na cidade de An- j alastrar os campos as guerras cvi)0uco;a caltura do solo e a extracção I goülome e arredores fizeram mor- j sempre obra dos sectários nl nin
j dos produetos raineraes. | rer mais de 120 em 15 dias nos ! podiam sofrer a paz-dSacretPHe

iiientadfismitiid espécie de jardíüi Neríano..., l mente mostrar uos de quanta co- decausou-me a mais dolorosa impressão. Uesiu ! raffem re^ieilfloão MHPÍf»nr>ia HÍ ' POrffombaIic-a J.t.nc.aUa me oceupartíl doutra ' * R,! ' l0S,6uaV'»0. putiencia Oi • cor
ieua. sciplina são capazes os nossos In. iquí
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31 ordem a todos oa padres paiasahirem da cidade ; e, como uns e
outros não quizesseni obedecer-
lhes, foram a '27 de setembro as
sassiuados 2-.500 ã falsa fé. Eíb
como o Calendário dos Salmos dos
Huguenotes aonuncia esta façanha:
«A 27 de setembro de 1562. victo-
ria alcançada pelos fieis contra os
papistae em Saint Gilles no Laugue-

tudo a maçouaria nao os repelle, I DR. RODRIGUES ALVE3.-S. i Com recursos próprios e até me-porque são seus filhos predilectos. Exc. antes de seguir para o Rio á I smo com sacrifícios partiu do Rio
de Janeiro em junho de 1901 paraa Itália e dahi para a França, e
era agosto de3se mesmo anno paraos Estados Unidos da America, on-

Fr. C.

NOTICIAS

tomar couta do importante cargo Ja
presidente da republica, foi ao san-
tuario de N. Senhora da Appareci-
da, onde maudou celebrar uma
missa, a qual assistiu ajoelhado, j de com todo o devotumento so en-com muito respeito e recollnmen- i tregou à execução do apparelho

| t0> declarando ao retirar se do san-! que havia inventado, e de que iá
MUITA ATTENÇÀO. - Estamos j £*"° 

: «1>ara mkiur fâ> d^cil tra-1 em S. Paulo, no alto da serra
i promovendo o recebimento das I J"1'10- 

se Uz nawssano que tam- | Santa Anna, tinha realizado experi-
doe. Neste dia poz se a cidade a!
«•ipf-n nR PPi«Qii=tiona mnrtns fi ! promovendo o recebimento uas i . m ;. \ — -r~. y i-y ¦»«•»*-i ««»*«»• «.uu», uuini ibiicLü, ob eclesiásticos monos e >. .. oem taça as miniuis dftsn«HiHna a : annint, .,.. ^»«/.^„
dPitiidnR nn nn.n «rii-on.A -í Tffrft assignaturas desta gazeta; pedimos j v 

" <T mmuas uespenaas a ; encias na presença de varias pesso-ueiiauob uo poço aaiacente a ífíre- •, 1 .l iSossa íáenbora n nupm HPmnra ra . oo r» ^,,.^^ ~~*„ . . K .
in intPrinr • na mohinna Hn In ' portanto aos nossos assigtiantes \ ""** OBauora- "quem sempre re-. as, e eutre estas do cônsul da Ing a-a íuienor: os meninos oo coro \ <=> corro nos momentos iIp nrnunnnao |0..„ „_ n r> &
ançadosao mesmo poço, cantau- U™ nos remettam sm perda ^.L difficuldadeT P^vações 

terra sr C P Lupton.
dOí-OAristoiíVAocle^vii», ta»| <e"*°' pe/o prêmio cormo em ^Deíejamos iue S Exc seia náfriiíS níní Jí 

noseVQtel],gente
/W^Z#> ///. «ó* j carta registada com valor declara- ,vÍ7 i o . . J 1 patrício consiste em transmittir apiedade de nos. | ^ ^ ^ suag ^ | ^iz 

Nossa Senhora o proteja. ; voz humana a uma grande distan-A 30 de setembro de lo67 houve j tribuições Nao tem08 outrog re. ; Sao estes os desejos de todos os i cia sem necessidade de fios metal-
grande matança de catholicos em j curgos a occorrer as gfandes IcamoJ,cos- \ licos.
íNimes, conhecida na Historia pelo | deapü8as de que estamos sobrecar-1 RETRATO.--0 Estandarte Cathu- j Cabe, pois, ao modesto sacerdotenome de Michdade (Miguelada), e j regadoB \lico do sul e a Semana Religiosa, \ a descoberta dos grandes segredosem Vaunaye houve outra que du- ; 0s Rvmo8< sacerdotes e pessoas | trazem estampado na primeira pa- I da telluria ethèrea por meio da te-rou 24 horas. 0 horror que este ; outrda cath0licas á quem nos temos I gi»a o retrato do núncio apostólico | legraphia e telephonía sem fios,orticinio causou em toda a chri- jdirigido, dignem se de auxiliar-nos. | uo Brasil Mon3. Júlio Fònti, com | servindo se uuicamente de facto-andade, inspirou-lhes a idéa de j £3l)eiamos e mujto confiamos ua ! importantes traços biographicos. | res aquosos, terráqueos e aéreos.áspeiamos e muito confiamos ua | importantes traços biographicos. I res aquosos, terráqueos e aéreos.

idjnvaçSo de todos. | MAÇONARIA DESMASCARADA. I Parefíe que o Brasil está fadado

IMPRENSA.— Jubilosos aceusa-
mos o recebimento ú'A Semana
Religiosa, importantíssima revista j scarada*, recebemos um volume de j 

aejJS->

| cathoiica que se publica em Pouso 1130 paginas, escripto e publicado f. ^ue.PenaI ambos estes illustres
Alegre. ! pelo erudito Snr. Conego Domin-| a^,leiros sâo llDS inhibiãos:—um

!nns Fnle-inn rin Silvn T,paBn n«t.,. I confessa francamente sua fft na

tn
standade, inspirou-lhes a idéa ,,,,„,„ , ,„mu, ,
justifica lo. Começa assim a apoio- | ooadjnvaç8o de todo8.
gia: «Aquelle que declara uo seu
Evangelho que não veio ao mundo
para trazer a paz, e sim a guerra;
que prediz que por sua causa o
pae será contra o filho, o irmão
contra o irmão, permittiu ao esta
belecimeuto da Reforma em Niraes
um dia de sangue, no qual os es-
trangeiros da alliança foram postos
em interdieto /1 Foi a 30 de setem-
bro de 15G7 que os facciosos de Ni-
mes marcaram de vermelho (com
o sangue de suas veias), e daqui é
que os inimigos ^Reforma toma- IwiailIim? ,(>ull5,,!(H! ,Mll ,i)m)l, iKiram ocasião de a insultai por toda a | cirC(llos dip,omatic08| D. Póntí sub.chriBtandade». {Htst. de leglise dejstjtue perfeitamente o seu ante-Aimes, de Germain, pag. 152). ] ces80r 0 eniineute Monsenhor Mac-

Offerscem, ou não, os factos I chi, saudoso amigo do Brasil,
acima narrados alguma analogia jcom as façanhas da maçonaria?... | CONGRESSOS.— Em diversos
Venha no emtanto mais um, e con- ] paizes da Europa estão se organi-
cluamos.— «Montgomery, chefe jzando congressos de operários ca-.
do3 calvinistas, tendo-se apossado ; tholicos. Na Republica Argentina, ! cia que reina uma anciosa syinpa
de Orthez, a 24 de agosto de 1" "'' : !!,;" ¦ •¦-1--
(três annos antes, dia por dia, ,..,:., ,...,.»>...,,.., ,,,. ...,,.,,.^.,
Saint Barthêlemy de Paris) fez mor- I so de artistas e operários em Mon
rer todos os catholicos em n°. deltevidéo. | leiro Landell de Moura

MAÇONARIA DESMASCARADA, i
-Com o titulo «A Egreja Cathoiica ; para 0CCUPar no nsundo das scien-
Apostólica Romana, a Companhia I C)^ lo|ar Pr0tímiuente pelas glori-
de Jesus e a Maçonaria Desma- I as,, 0? bantoe Dumouts e dos Lan-

í delis.

\ gos Fulgi_, ,,
NOVO NÚNCIO.—O Exm°. D. Irai desta cidade. | protecção dos santos, e o outro é

Júlio Fónti, arcebispo de Áncira e | Trabalho explicito e importantis-1 SShS ^ lnefc 
aIumao ^os Jesuítas

núncio apostólico ultimamente no- | simo, vem reunir-se como optimo Z\\ ««??«?ncia--Marcôni tam-
meado para o Brasil, já se acha j elemento ao que temos de precio-! Pprn^i £atnol3CO Prat,0° e o padre
empossado no alto cargo junto ao | 80 sobre o assumpto. í *™*l '' ,na! basta : E' Para de"
nosso governo. | Muito agradecemos a valiosa of-1 

8esPerar-se da humanidade.
Bastante conhecido em todos ns ; fprtâ l.»»^^.^^.

j IMPORTANTE DOCUMETOGOURAUDPHONO.- Com este \ -Cidade de Prados (MinaV\itulo, descreveu o Jornal do Snr AchilesMelln ^".f'':ommereio o seguinte, sobre o t' n~ Mello,- Penedo,
mdre Landell de Moura, muito co- ,.fü0 ° lngenle prazer de
ihecido em S. Paulo: participar vos que os vossos
cUm telegramma que recebemos, aZ^T™'^0?*' 

d?sünad°S
antehontem.de Nova-York noti- a cu.ra. do V1CI° da embriaguez,

produziram optiraos resultados
15691a idèa foi acolhida, tendo começo |thia pelas próximas experiências í ^ 

d0,s ar
a, da | a instalação de numeroso cougres- [definitivas da telephonía sem fios, | "'elles; po
mor-jso de artistas e operários em Mon- I descoberta esta do sacerdote brasi-jneza de rr

em dois amigos que fizeram uso
r isso rogo vos a fi-

mandar me mais três
| caixas. Logo em junho do anno3:000 pouco mais ou menos, sem j Quando em o nosso paiz teremos j O padre Roberto Landell de Mou I passaao, quando receb

poupar os meninos, os velhos e as | 0 prazer de ver essas agremiações | ra é natural do Estado do Rio camento, tízaDDlicaoãn taouIofmulheres; os padres e os frades ! de operários bem organizadas? Grande do Sul: tendo nascido na! mente não falhanHn » •*
foram sacrificados, as igrejas rou-1 MISSÀO. -Esnrevem nos da na-! cida<]e rte p^o Alegre em 1802, j até h'-e. poir^^i^^f^0badas, os mosteiros reduzidos a rochia de Bom Jeeue do Rio 

*de 
! estudou em Roma, no collegio Pio L^1 'e 

, o^ fcinza. E gentis-homens oue sen„„*„„ «„?„,!« Àn-onu;n ; Latino, tendo. deHdn n ininin Hn c„« i pdLCUieò e ° vosso nr^nnra^
unham rendido por capitulação, ío- ; «Houve nesta freguezia Missão carre!1'!i ecclesiastica. se dedicado

jgada pelos Kvmos. padres Pe-1 ao estilü'o da chimica e da physica,!"  ¦ interesse e amor,

preparado
pode ser considerado como umverdadeiro prodigio do secu'o
Assiguo me de V. S. criado'
obr.

0 Vigário. Antônio Cardoso
Damasceno'«

Da mesma procedência:«Prados, 6 de junho de 1890

ram assassinados a sangue írio du-|del0, Kvffi03< padriiti , ;jrante um jantar. {Hist des troubles\àvo Rocha e Guilnerme Vaasem, i com fervoroso
d* Becirn, por 1 oyedavaut, Pau, cujo regUltado foi o seguinte: Com - Uma ve/, ordenado, exerceu o'• j munhões d.760, Chrisma 4.747, | cargo de vigário na cidade de Cum-

Cremos que não são cousas es-I Casamentos—a maior parte de j pinas, Estado de S. Paulo, e mais
tas capazes de chamar o amor e as j amancebados—330 e baptizados I se dedicou ao seu invento, quandoaffeições populares sobre seus au-J250. í entíSo exercia o logar de capellão jctores ; e que ninguém hesitará em j Foram dias de bençams e saso | do Collegio de Santa Anna, naquel-1 Sr. Aehiles Mellodizer que, si ellas nfto justificam | nados fruetos para esta freguezia.» j le Estado. penedo
a cruel represália,que o povo tirou | MR. ALBERTORIO.-Na Itália !. Modesto, de uma modéstia até Dou-lhe'a alvirarpira ««?• •de tantas atrocidades anteriores, faiieceu ultimamente o eminente |tímida, o padre Landell começou «e haviam «« r2 ít 3explicam-na suílicieniemeute, por- iom»lista catholico Monsenhor Al- I Bem ruido e sem reclamos as expe- j ^Hoíl • ?. realizado nesta
que a provocação attenúa sempre bertorio fundador e redactor prin i riencias do apparelho que Inventa-1 ^iaaaemais olto c"ras do vicio
muito a culpa, aos olhos mesmo da | cipal do' Qsservatôre Cattolico de ra e a <íue dera ° nome de Gouráud- da. embriaguez por meio da ap-
justiça humana; e, o que mais é, I Miiao \phono. plicaçáo de seus Pòs Regenera-
auetorizam a acusar de hypôcritas| Era uraa das notabilidades da! . Consciente do êxito que havia dores. Esse especifico é um Dro-os nnp rp íiiiPPin linrrnrÍTiíiHnc nnin \ i íiHn r. b*»ii nnvn invontn r»K*/-.»r«  dií?in

Estão, portanto, restituidos ásociedade eá família esses indi

. " uia uma una uutos que se fingem horrorizados com j impren8a do universoo effeito, e nâo têm uma palavra!
de ceusura para tantas e tao re i PETROPOLIS.—No dia 26

j tido o seu novo invento, obteve, em
11901, privilegio do governo brasi-

de i leiro.
petidas causas. Só os poderá des- j outubro fez sua entrada solemne j Difficil, porém, era completar e ! so^leclade ea tamilia esses indi
culpar, num certo sentido, a igno-! ua diocese de Petròpolis o Exm°. j construir o seu apparelho no Bra-; U0S ^Ue 6\Am conáiderados
nincia vergonhosa em que vivem! Snr. D. Francisco Braga. | sil, em cujo mercado nSo encontra- í inulefs> Perdidos.
03 acusadores ; mas, como esta.! O novo pastor foi condignamen- | va o material de que necessitava, | Assigno-me De V. S. admira-
nâo é invencível, sempre lheB ficai te recebido. |nem campo vasto e adequado para 1 d°retc.
o labéo de aduladorts do vicio, si! Deus o assista sempre em seu ; uma segura prova de sua genial^ Vigário, Antônio Cardosoescapam do de traidores. E com- santo trabalho, descoberta. í Damasceno.»



A FÉ CHRISTÃ

\ í^Bi^^^___fli_
TYP- DO TRABALHO

Peíièdo-- Travessa da Penha
Provida de boas i-.aehi.iap, variedade de|
typOj regular sortimento de artigos de pa-1
pelaria, esta habilitada a imprimir edespa-1

¦ • i *.har com presteza cartões de visita, parti- !^3|í|ra
eipagoes, convites, folhetos, cartas circula-!

' *Ssra__É_'_SBt ¦ J^v "*

¦ . • .. £-._rofiSi_y I S s Kíí

VIEIRA. MACHADO & C-
RIO DE JANEIRO--RUA DOS OURIVES—51

Estabelecimento de musicas e outros instru-
mentos dos melhores autores e fabricantes.

Casa de primeira ordem e muito acreditada.

«fi,,,,,™̂
í9 y&' S%$ y_» ^^ »y_3 Pni___

1
'es, p:rospeetos, cartazes, rótuloseetiquètas,|«j» RECIFE-RUA D0 BARÃ0 DA victoria-s.
ívroS de talões, facturas. Clirek ppCS Q papel ;l|p Sortimento completo de pianos dos melhores fabrican-
vir. nn,,f0Q tes e toda a quedado de instrumentos e artigos refe-pary cartas.

Especialidade em impressos mimicipa.es
e eommereiaes.

Trabalho nítido em qualquer cor.
PREÇOS BARÂTISSIMOS

rentes a esse ramo de negocio. Importantíssimo deposito de
musicas de autores nacionaes e estrangeiros.
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J£. §evilaqua J (C.mj..<s
Um dos mais importantes estabelecímen-

tos de pianos e toda a qualidade de instru-
mentos dos mais acreditados fabricantes ale-
mães, francezes e americanos.

Musicas dos autores mais afamados.
Catálogos francos a quem os solicitar.

RIO DE JANEIRO-RUA DOS OURIVES—43

lio de nJ®._ra_5Í_?ci

RUA DE S. PEDRO, N' 150—1- ANDAR

E' uma instituição de grande alcance, especialmente'pa_á
as classes menos favorecidas da fortuna.

0 chefe de família com lõífOOO de entrada e 5$Ô0Ò de ,
prestação trimensal para as pessoas de 15 a 3o annos de idade,
de ambos os sexos, e de 6$ÜÜÜ para as de 36 a 50, faz um
faturo de família, ficando assim garantido com um seguro
de o contos de réis pagos por fallecimento.

Alem do que fica exposto, existem outras vantagens]; im-
portantissimas para com os segurados. Exijão prospectos e
informações ao representante da companhia—

Mile.o Reco'
c_3

Paia Sete de Setembro

sipft ipio mm
Musicas, pianos, bandolins e todos os

nstrumentos para banda e orclirestr..
Pre gos módicos e sem competência.

Rio deJaneiro--P.ua dos Ourives—50 e 52

0FFICINA DE PIANOS
CASA ESPECIAL NO GE MERO

DERIGTIVA PELO ARTISTA

5j Cfciffl gíft 'Sf. I) * ctl _> S3
¦a

¦% ' ' !,;' E(DUA(R(D0 (PAIVA I
Completo sortimento de musicas é instrumentos dos!

melhores fabricantes.
Fornecedor de instrumental completo das melhores bandas I

FUNDADA EM 1884
. TELEPHONE 456

Grande sortimento de musicas de aüctores estrangeiros e nacionaesAimexo ao estabelecimento ft.ía a ofíicina, perfeitamente montadatendo para isto machmas e instrumentos modernos, os quaes pe_.iuit.ema prestesa e a perfeição que não proporcionam as obras puramente ma-uuaes.
Os trabalhos dessa cfflcina não só tem sido, diversas vezes, destiu-

gú.tdós nas exposições do Lyceu de artes e oííicios e na Industriai doRio de Janeiro, no anno de 1895, como também ha merecido lisWeiraacceitaçao dos seus numerosos fregueses, pela segurança, prompTidãoe asseio, com q,ie são executados e de que tem valiosos attestadosA única que tem construído pianos, harmonios e objectos mecânicosconforme foi conhecido na exposição.
Instrumentos de musica para banda marcial e orchrestra e utencilioscorrespondentes.
Pianos e utencilios para os mesmo.
Pianos Grevcau, fabricados com cedro e jacarandá, madeira do naizPianos Pleyel, novo formato. l
Roscas de ferro para cadeiras, de primeira qualidade. Roldonas parapiano, de primeira qualidade. "

RUA CA.RL0S G0MES--17

_e musicas.
REClFK-r-HUA BARÃO DA VÍCTORIA—13 BRASIL


