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lll^retno' ideal daí-fei^.^j|^
-||íi^ó inteiro parece desejar! |., \
; Entretanto, jncoherencià da»; inco-

l: Gerencias! parece qne a maioria da
humanidade, parece que doistój^s e
méô 4a actividade humana 0>jp*pt

v|liéà seuào a amontoar combustíveis

pára a guerra'' universal erti ^^1?
r.iomcns vivem 

'sob as mais amáveis
apparencias!

^ Todos querem a paz, isto é :
Nenhuma aggressão.

"Nenhuma resistência.
Sua* viagem tranquilla, e sem effiba-

raços, vento fresco e mar de rosas, em
demanda de todos os sonhos, fantasias
©caprichos, sem a minima perturba-
ção, nem»contrariedade.

N'uma palavra, o paraizo terreal
em pleno valle de lagrimas !

\ Por^ífotra-o gozo pleao de todos os
direitos, a ausência completa, a nega-

ção detodosos deveres,_.-_.
Venha em torrentes de abundância

Modo o necessário; mas ao mesmo
tempo que a arvore alastrar o chão de
sazonados fruetos, conserve-se coberta
também 

"de flores, e agazalhe em seus
densos e formosos ramos miriadas de

pássaros no mais melodioso e inces-
sante gorgeio.
, Sim, porque não basta o necessário

para nossa felicidade^ preciso tam-
bem o supérfluo.

Ainda mais.
Qtfetuioisto seja nosso, sim, mas

que nâo o devamos a ninguém
deste.mund >, nem de.fora delle.

E no fim de tudo isso, como não po-

demos uegar que esta vida é transi-
toria, não nos venham a todo o ins-
tante perturbar a paz com chimericos
terrores da pavorosa illusão da éter-
n ida de.

5

A distineção, a correlação entre o
direilo e o dever, a affirmação, a pro-
clamação deste, quer dos homens entre
si, quer, e muito principalmente, dos

«íPar-^-o«pr Üoo*i deixou de ser
ma simples questão de escola, deixou

dé ser uma hypothese racional e phi-
losophica, e constitue o ensino positivo
e a syothese da missão da Egreja neste
mando. ,; i&-.

Desde, pois, qne ha uma tendência
de emancipação da natureza com rela-
ção a um por um dos deveres do ho-
mem para com D*os, a repressão dessa
tendência está inherente â missão da
Egreja.

Mas a repressão é a luta, e a luta é
a guerra*

Como, pois, se poderá conciliar as
promessas dò Divino Instituidor da
Egreja, Elle, que prometteu a paz uni-
versai, com essa luta incessante, essa
guerra da Egreja em pleno século XIX?

TELEGRAMMAS
Lisboa, 15 de Dezembro, atrazado.
A princeza Amélia, duqueza de Bragança,

acaba 4e d_#*àluz a-uma infante, que falle-
ceu logo ao nascer.

Parizi 17 de Dezembro.
Diante da absoluta impossibilidade de dis-

cutir e de votar actualmente o orçamento, o
governo tomou a deliberação de pedir á ca-
mara o voto tle três duodecimos provisórios
que lhe foi concedido.

Falla-se sempre da dissolução da câmara.
17 de Dezembro.

Acaba de encerrar-se a sessão ordinária do

parlamento.
17 de Dezembro.

Por ordem do juiz formador da culpa. Au-
bertin, o autor do attentádo contra o Sr. Fer-
Tf, foi submettido a um exame pelos médicos
alienistas. Deçilizio-se deste exame certeza

plena de não estar o autor do delicto em per-
feito gozo de suas faculdades mentaes.

'; FOLHETIM

G-ANJO DA TORRE
* # PELO

¦ RVD. PADRE G. PREVIU

' CAPITULO XI

AS lAlOEZ^yS DE DOIS CÃES

(Continuação do n. 142)
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O conde tle Dover e Ricardo tinham viradoOfendo 
qúe jazia no chão. Qual não foi o es-

. pauto de Ricardo A vista do terrível chefe de
esquadra, a quem escapara na véspera com
tanto culto'! Julgou possuir logo a chave do
mystorió e não.duvldou que fosse a elle e ao
condene ftri§hton, # talvez também aos dois

jeBuiws, que qu^iara fazer mal os viol idores
io <_0micitio d<»Sir Tyrrel. Uma eousa o fazia,
_-_iar, nesta hypothese, e era que os agen-
If^le policia tivessem vindo so em numero

dê dois.
— Terão sido mal informados, ponsou ;

3ião sabianj estarmos om tão numerosa com-

MfV *í manãucumus* P0**
fltttemmòfíamur, divisa epictiriaiiá
.miiÍÍi88Ímó:^m'ii.o.lla..;è''9iie apezar de
rèinòntar a eras tâovreraò.as, n^o tem
sidoj nem de leve, condemnada de
anacrônica pelo espirito pratico Úo
escl^r^idet século XIX

Iria tudo a mil maravilhas se alguém
n^Q"se levantasse e dissesse :

€ Próximo de vós e4á o reino do
Deos; o machado está já á raiz da
arvore, e toda a arvore que nâo dér
bons fruetos será cortada e atirada ao
fogo. _»

Isto, que foi dito ha quasi dois mil
annos, não como novidade, mas para
despertar a fé adormecida ou abando-
nada, não como .galanteio,, mas para
açoitar o racionalismo hypocrita, fer-
mento dos phariseus de todos os tem-
pos, é o que repete a Egreja todos os
dias peío orgâo de seus ministros, em
publico e em particular, pela palavra
e pela imprensa, opportuna e até inop
portnnamente. .. —-;

Mas se a paz é o socego ! se o socego
é a ausência completa de preoccnpa-
ções eapprehensôes do qualquer gene-
ro, quanto uão é odiosa a missào de
todo aquelle que se encarrega de des-
per.ar e avivar preocenCações e appre
__ens_.es em quem quer que seja !'

Mas a Egreja. delegada pelo próprio
Deos, para acordar o homem do som-
no da indifferença pela vida futura,
faltaria completamente á sua missào
se nào bradasse opportuna e inoppor-
tunamente : « o machado está á raiz
da arvore, e toda a arvore que nào dér
bons fruetos será corlada e atirada ao
fogo. »

panhia. A não ser que elles nâo se tenham
ainda apresentado todos, ern cònsi,qüencin de
altura equivoco... Nesse caso seria mister
esperarmos ura novo assalto.

Communicon estas suspeitas ao comle de
Dov.r e prometteu a si próprio estar preca-
vido. Não lhe oceorria a idóa de um rapto.

Olhai, barào, dizia o conde de Dov<>r a
Sir Nprr.él, isto não é a marca dos dentas
deste cão? Sim, em verdade, o nobre animal
salvou estas senhoras, e talvez outros com
ellas. Vem cá para te fazer festa, vai mte cão
cujo nome ignoro. B's um bravo... mas
basta de rosriar. afasta-te, e deix»t aos eobar-
des o enfurecerem-se contra o inimigo derri-
bado Pobre animal! Comprehende a persis-
tencia da sua ira... se nós não fossemos
christãos, nós outros homens, faríamos de
certo o mesmo.

O infeliz que aqui está não foi certa-
mente trazido pM- uma boa intenção, qual-
quer que fosse, observou o barão de Norrel.
E'provável que quizesse entregar alsrum de
nós ao tribunal criminal ; pois, apezar disso,
eu dera alguma cousa para o ver reauimar-
se e não morrer im penitente.Vingaes-vos como bom catholico, barão,
observou o padre Campian ; com taes senti-
mentos é que nós devemos responder aos
calumniadores que nos tratam como inimigos
do gênero humano. Poróm ò vosso homem
mexeu-se, barão ; Deos attende os vossos bons
desejos. ...— t-

O chefe de esquadra começara a tremer por mesmo tempo. Lady Tyrrel observou que nao
todo o corpo, e soltava um leve suspiro,..O eram necessários dois mensageiros,
conde improvisou uma espécie de leito com j •— Então, disse Ricardo, cedo o logar a

.#'

— 18 de Dezembro.
Aubertin, autor do attentádo contra a vida

do Sr. Júlio Ferry. e que. examinado por me-
dicos alienistas, fora declarado por estes não
estar no gozo perfeito de suas faculdades men-
taes, acaba de ser accommettido de um ata-
que de loucura, na presença do juiz formador
da culpa, que o fez conduzir immediaUflíiente
para o asylo dos alienados.

Dakar,--\Tàe Dezembro.
Está grassando com intensidade a epidemia

da varíola.
Berlim, 17 de Dezembro.
Affirma se eslar a Áustria em grandes pre-

parativos de guerra, atlm de poder resistir,
dado o caso dc uma invasão russa.

San Remo, 17 de Dezembro.
Ainda se acha doente o principe herdeiro

da Allemanha, comquanto não apresente o
seu estado caracter assustador.

Roma, 17 de Dezembro.
O governo continua a fazer grandes prepa-

rativos para a expedição dèMassaonah, que
se eííectuará em breve, segundo dizem.

19 de Dezembro.
O Sr. Marochetti foi nomeado embaixador

da Uaüa junto ao governo russo.
Bruxellas. 18 de Dezembro
Os amigos do corajoso explorador Stanley

estão muito iucommodados por não haver no-
ticias da expedição dirigida pelo distincto
viajante. Teme-se que tenha sido victima de
um DQOfticiíiio,. ri

Londres, 19 de Dezembro.
A abertura da sessão ordinária do parla-

mento inglez effeçtuar-sé-ha a 9 de Fevereiro
próximo.

Vienna, 19 de Dezembro.
As relações entre a Áustria e a Rússia tor-

nam-se cada vez mais difficeis, devido á con-
contração de tropas russas na fronteira aus-
triaca : todas as representações que a Áustria
fez á Rússia nesse sentido ficaram sem res*
posta. A situação aggrava-se.

19 de Dezembro. fx
Procede-se a uma convocação extraoi .?•

naria do conselho cie ministros Ignora-se
qual o verdadeiro motivo desta súbita reunião
e quaes às questões que a ella se acham li-
gadas.

A inquietação é geral.

/
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uma poltrona e duas cadeiras, e Ricardo e Sir
Norrel, ajudados por Gilbert, o depuzeram
nelle o mais suavemente que puderam.

Entretanto lady Tyrrel e Mary recobravam
os sentidos pouco a pouco • a primeir« estava
ató completamente restabelecida e, não sem
se árguir tia sua fraqueza, se levantara e se
oecupava de reparar o tempo perdido. Des-
apertou a fivela do cinto das duas jovens,
cousa de que nenhum dos homens presentes
se lembrara, e Mary. respirando com mais fa-
cilidade, tornou a ab<-ir uns olhos espantados
e pareceu procurar alguém, sem duvida o seu
noivo.

O seu Olhar, pela segunda vez. encontrou o
do companheiro do padre Campian. O joven
jesuíta murmurou algumas palavras ao ou-
vido de lady Tyrrel, que lhe respondeu com
um signal ararmativo, mas detendp-o com um
gesto; e o mancebo, cujo rost - radiava, foi
ehcóstar-se à chaminé, defronte de Mary,
som dizer palavra, mas envolvendo a joven
com um olhar enlevado.

Só Fanny não dava ainda signal algum de
vida;

Comtudo não está morta, affirmou de
novo o padre Campian.

Não. mas o seu estado parece grave,
acerescentou a dona da casa. Géntlemen, qual
de vós conhece Middlescy para ir buscar o
unico medico-da aldèa?

Ricardo e o joven Gilbert se oflereceram ao

Gilbert; mas saio também, pois vou fazer
sentinella lá fora.

Logo á entrada do páteo encontraram Tho-
maz que corria, como dissemos, mais morto
que vivo

Mylord conde, gentlÒmen, ou quem quer
que sejaes, sabei que está um homem morto
no páteo. Creio que foi estrangulado por Fox..

Que Fox ?
O cão de guarda.Bravo! E o outro, como se oliama o*

outro ?
Rob, para vos servir.
Pois bem, Roh estrangulou um lá dentro,

e Fox outro cá fora. Os cães houveram-se
valentemente, meu velho Thomaz ! Mas então
os bandidos eram uraa quadrilha inteira ?

Cinco, cara cinco, comprehendendo o
da carruagem. Se náo fosse Fox e Rob, rapta-
vam Miss Mary.

Como? pois suppões que vieram por
causa de Miss M-iry?

Julguei ouvil-o da sua própria boca;
mas o que importa ó que o seu projecto tenha
ido para o diabo com elles.

Ao mesmo tempo que fallavam assim, Thò-
maz e os dois mahcebps se tinham inclinado
para o cadáver, e, á luz da lanterna, se ti-
nham convencido de que para aquelle já não
havia esperança.

Que havemos de fazer delle ? perguntou
Gilbert.

Enterral-o, disse Thomaz, e sem deitar-
mos luto, com toda a certeza.

{Continua). *
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— 19 de Dezembro. | Donativo
O governo nuetrioco resolveu preparar Do nosso am

reforços que deverão seguir immediatamente
para a Galicia.

(Do Jornal do Commercio).

SECÇÃO NOTICIOSA

Festa de Nossa Senhora dos Nave-
gantes— Na egreja de Santa Luzia ce
lebra-se hoje aquella festa, com missa
solemne, ás 11 horas, pregando ao
Evangelho o Rvm. Monsenhor Brito.

• *r

Jubilêo do Santo Padre—Np dia 23
deste mez começarão as novenas orde-
deuadas por S.^Ex. Rvma o Sr. Bispo
diocesano, nas egrejas desta diocese,
por oceasião do jubilêo sacerdotal de
Leão XIII

— Na matriz de S. José realisar-
se-ha o dito novenario para o jubilêo.
começando ás 7 1/2 horas da manhã,
havendo terço e benção do Santissimo
Sacramento.

•
S. M. o Imperador. — Lemos no

Diário de Noticias de segunda feira :
« No dia 15 do corrente o nosso dis-

tineto collega da Gazeta de Noticias
publicou o seguinte telegramma :

« Carmes, 14.—Consta que S, M. o
Imperador escreveu uma carta impor-
tante ao Sr. barão de Cotegipe, tra-
tando de negócios públicos.—{Gazela
de Noticias ) »

E<te telegramma produzio cormnen-
tarios, e boatos correram com insis-
tencia que nessa carta se tratava do
prompto regresso ao Império, ou de
assumpto elevado de politica.

Causou-nos espécie e alguma sor-
preza a communicação alludida; e,
com o desejo de bem informar os nos-
sos leitores, telegrapliámos ao nosso
correspondente especial de França, in-
quirindo minuciosamente da verdade
do telegramma da Gazela de Noticias.

Recebemos hontem de manhã, em
farte j resposta, o seguinte telegramma :

\&L~Jik Cannes, 17 (retardado).—Podem ga-
rautir ser falso que S. M. o Imperador
tivesse escripto carta ao Exm Sr. barão
de Cotegipe, presidente do conselho,
sobre negócios públicos, ou communi-
cando lhe o dpsejo de regressar imme-
diatamente para o Brazil.

Confirmo o anterior telegramma de
que o que se tem mais ou menos cora-
binado é que. salvo sueces>o extraor-
dinario, S. M. o Imperador só pretende
regressar em fins de Junho ou prin
cipios de Julho do anno próximo.

Não ha novidade sobre a saude de

.cv

Vigário da
Antônio dos
quantia de 5$000 par
pezas com a publicação d'0 Apóstolo.

Nccrologla.—Na cidade de Taubaté
falleceu hontem. com todos os sacra-
mentos, a respeitável matrona mãi do
nosso amigo o Rvm. Congo Amador
Bueno, qne só na crença dos dogmas
da religião catholica encontra hoje le-
nitivo para sua grande dôr.

Rogando pelo descanço de sua estre
mecida mãi, apresentamos ao nosso
amigo, sacerdote exemplar e filho
amorosíssimo,nossos sinceros pezames.

Movimento libertador em S. Paulo.
—Toma proporções extraordinárias em
S. Paulo o movimento de libertação.
Quer da parte do clero, quer da. parte
dos fazendeiros e de particulares, dão-
se numerosas libertações por curto
prazo ou sem coudição a'gnma.

Nào obstante a graude generosidade
dos senhores, os pretos continuam a
fugir.

Dizem os jornaes daquella capital que
consta que os escravos das tres fa*
zendas do visconde de Itapetininga fu-
giram e que nos arred >res da capital
existe grande numero de escravos fu*
gidos.

Um logro — Manoel Martins Pa-
checo, morador em Lima Duarte
(Minas) recebeu ha dias uma carta con
vidando-o para negócios de moedas
falsas, e associando-se a um seu com-
padre, que também achou o negocio
vantajoso, veio a esta corte.

Elle e o compadre traziam sete con-
tos e tanto. Aqui foram ter com o pro-
ponente no Andarahy Grande.

Quando tratavam do negocio,appare
ceram um diferes e doissoldado->(?). que
daudo-lhes busca e cou*dderando-os
passadores de moeda falsa, tomaram-
lhos todo o dinheiro, e conduzindo-os
presos até certa distancia, desappa-
receram levando o dinheiro e aban-
donando o ingênuo é ambicioso Pa-
checo, que desejava ser rico.

Sem dinheiro, bom on falso, foi o
Pacheco queixar-se á policia.

Foi bem pregada e muito devem os

zelo e interesse em
idade, nâo
cemitério,

recla-
atten-

•„' ml T'lüo0'Z ro^MsÔubrseraprediápensar a todos.
Rouge está esquecido desde muito, ^e ç;l^Ujbl varn%em distiucçao de
vivesse mais dez aunos veria nao só o que o procuravam m. A _ _^a
fim do catholicismo allemão, corao o
dos velhos catholicos. » Seu corpo loi
sepultado em Breslau.

E' o caso de dizer com o Mercúrio
dc Weslphalia, que dando a noticiado
sua rm>rte diz: .
« Esla noticia é bera curta, mas é im-
ponente e significativa para os que
crera no juizo de Deus. Emquanto a
nós entregamos o pobre morto ás raaos
da misericórdia divina ! Utinam !

Eleição senatorial do Minas.— Re-
sultado conhecido :
Commendador Soare3 2'"Í'r?
Barão da Leopoldina 9.|5X
CesarioAlvim g;™*
Barão de Santa Helena 9o4U
Fidelis Botelho 8.4bü
Carlos Affonso 8.301
José Calmon 1.7//

Missões no sertão. —O Diário de
Pernambuco descreve minuciosamente
as missões que foram dadas na f regue-
zia do Riacho do Sertão, p*do Rvd. mis
sionaiio Fr. Caetano de Messina, no
espaço de quinze dias.

D Tante esse tempo, fez-se ura gran-
de cemitério, para o qual concorreu
não só o povo do losar como o das fre-
gueziasvisinhas, al^ra de um magni-
fico cruzeiro que foi erigido em me-
meia da missão.

Foi também feito um açude que me-
lhora vantajosamente as condições do
logar.

Fizeram-se 24C casamentos 80 bap-
tisados. e administraram se 2185 com-
munhões e 6008 carismas.

Referindo-se o Diário de Peruam-
buco ás missões diz:

« O açude,que perpetuará a memória
da missíão nesta terra mede na sua ex-
tensão de alicerce 75 braças sobre uma
e meia de largura e 25 palmos de pro

,fundidade. Aqui convém notar qne or*'çandoo 
serviço feito era 5.000&000,

apenas despendeu-se a quantia de
l:000g000. proveniente de esmolas re

côr e posição ; o que é urna memona
immorredoura de sua passagem por
aqui. . . .

Na manhã do dia 20, ultimo de suas
missões, f i pelo pro laro sacerdote
dada a benção ao novo cemitério, em^
cuja capellinha celebrou a missa logo
após aquele ado. »
'No 

uitirno d!a fez uma solemne pro-
ei «são a que concorreram para mais de
12.000 pessoas!

Deste modo respondem os frades jí
missionários ás injurias de que são
todos os dias victimas, da parte dos
civilisados progressistas e trabalha,-
dores do século.

y:

habitautes de Minas esse favor aosicebidas correndo os 4:0008000 por
soldados(?), porque estão livres de di- conta do serviço gratuito do povo as-
nheiro falso pasmado por Pacheco. sisteute á santa missão.

/Sua Magestade. >

'ízÀiS./

i

A Gaveta de Noticias de hontem
publicou o seguinte telegramma de
Cannes:

« Informações de origem austríaca
annunciam que nas regiões políticas
ha grande anciedade por saber qual é
a primeira visita que o Imperador
fará, se ao Papa, se ao rei da Itália. >

Casamento prineipesco. — Afíirmam
alguns jornaes francezes que está con-
tratado o casamento do Príncipe D. Pe
dro Augusto, neto de S. M. o Impe-
rador, com a princeza Helena de Or-
leans, filha do conde de Pariz, irmã de
D. A"melia, casada com o príncipe real
de Portugal.

Congrua.—Mandou-se pagar as que
competirem aos padres Sócrates Col
laro e Leopoldo Caglianoue, nomeados
pelo Rvm. Bispo da diocese de Marian-
na Vigários encommendados das fre-
guezias de Santo Antouio do Rio José
Pedro e de S. Sebastião da Chácara, da
mesma diocese.

O preço de uma viagem cm volta do
inundo.—Um allemão que acaba de
fazer uma viagem de Berlim a Berlim,
passando por Brindisi. Alexandria,
Aden, Siugapora. Hong-Kong, Joko-
hama, S Francisco, New-York, Bre-
mehaven e Berlim, o que faz a volta
da terra, declarou que todas as suas

•despezas montaram a 4.500 francos,
durando sua viagem 185 dias.

pas-acio po
Com que fim viria trocar seu dinhei

ro bom, por um imaginário e falso de
uns tratantes ?

Para ser.ou por ser honrado !...

Serviço telegraphico.—Aos directo-
res das entradas de fei ro, de proprieda-
de do Estado, expedio o ministério da
agricultura o seguinte aviso-eircular :

« Fica V. antorisado. de couforrai
dade com as ordens transmittidas á di-
rectoria geral dos tel^graphos, em 11
de Julho ultimo afazer urna reducção
de 20% oas taxas actualmente cobra-
das nessa estrada pelos telegrammas
recebidos ou expedidos pelas folhas
diárias, exclusivamente destinados á
publicidade.

Deus guarde a V. — Rodrigo da
Silva.

« A Sema^*^-Foi distribuído e re
cebemos ó n. 155 desta revista que
ultórnamente tornou-se um verdadeiro
jornal litterario, por seus variados e
bons artigos.

João Rouge.-João Rouge. o funda-
dor dos velhos catholicos allemães
morreu em Vienna uo dia 28 de Outu-
bro, deumataquedeapoplexia. Rouge!
esse nome pouco conhecido, teve sua
celebridade. Padre em 1840, começou
sua carreira escrevendo artigos inju-
riosos contra Roma e o cabido de Bres-
lau, razão por que foi suspenso em
1843. No anno seguinte publicou um
opusculo: Carta ao Bispo Arnoldi de
Treves, no qual por oceasião da pere
grinação á Santa Túnica de Nosso Se*
nhor/expectorou todas as injurias ima-
ginaveis contra a Egreja, cora alegria
de protestantes e liberaes qne natural-
meute o honram cora o culto de latria.

Mas sua nova Egreja durou pouco ;

Outrosim, todo o trabalho do cerni
terio de que já falíamos, avalia Io em
1:000$000, custou apenas a in-i^nifi-
cante quantia de 200$ também prove-
mente de esmolas recebidas. F para
devidamente avaliar-se, além do que
fica dito. a somma de bens, a abundau-
cia de fruetos espirituaes, feitos e co-
lhidos durante o tempo desta santa
missão, a qual om os dois raissiona*
rios assistiram até o fim o respectivo
Vigário da parochia e o da visinha
•frp.guezia de Traipú. conego Vicente
Ferreira de Meira Lima; passamos a
mencionar o oceorrido sobre a admi-
nistração do Santo Sacramento.

Eis como os frades enbrutecem o
povo e fazem retrogradar uma nação.

— O mesmo Rvd. missionário pré-
gando na Palmeira dos índios mere-
ceu do Gutlcmberg de 6 de Novembro
a seguinte noticia:

€ Terminaram antp-hontem nesta
villa as missões feitas pelo virtuoso
missionário Frei Caetano de Messina,
Prefeito d > Hospício de Nossa Senhora
da Penha, na cidade do Recife ; tendo
administrado o Sinto Chrisma a mais
de seis mil pessoas, ficando dois terços
d > povo privado de receber este sacra-
mento por nào ser absolutamente pos
sivel aquelle illustre sacerdote admi
nistral-o a todos, que ao mesmo tempo
desejavam recebel-o...

« Auxiliado pelo Rvd. Frei Clemente
de Leonissa e o I\vm. Vigário desta
freguezia. ainda pôde o digno rais-uo-
nario Frei Caetano confessar a 2 000 e
tantas almas celebrando perto de 400
casamentos e 120 e tantos baptisados.

Os benéficos effeitos da estada do
Rvm. missionário Frei Caetano de Mes-
sina entre nós são verdadeiras provas

O Shnli da Pérsia e o Santo Padre.
—O soberano da Pérsia dirigio^ao Santo
Padre por oceasião do jubilêo, a se-
guinte carta :

« A Sua Santidade, dotada de um
natural do Messias, elevada como
os habitantes do mundo celeste, o
Papa. muito venerado c muito il-
lustre que possa ser assistido da
graça do Senhor.
Soubemos com alegria que Vossa

Santidade, tomando em consideração
os cincoenta annos de sua feliz inicia-
ção uo serviço sacerdotal, ia com a
benção de Deos celebrar»seu jubilêo.

Em vista das relações amistosas que
nós entretemis com a pessoa venerada
de Vossa Santidade, e considerando a
alta dignidade do Papado que é/eco-
nhecido por todos como chefe da reli-
gião catholica, não quizemss deixar
passar uma tal oceasião sem a vós fazer
chegar nossos votos e nossas^ felicita-
cões; seria com effeito, inco*ncebivel, '

que nessa circumstancia de uma^tão'
agradável mensagem e que todas as
vistas se voltam pira o Vaticano, nós
ficássemos indifferentes a este respeito,
sobretudo, quando é constante que ajb
relações de amizade têm sido de longa
data", solidamente estabelecidas entre
os soberanos da Pérsia e a corte de
Roma, e que nosso desejo intimo con-
sisteem entreler e reforçar, em um
perfeito acordo, as bases dessas boas
relações.

Soubemos com grande satisfação,
que, graças á sabedoria e intervenção
de Vossa Santidade, as diíFiculdaaes
sobrevindas entre as diversas nações
foram aplainadas e que a paz geral tem
sido mantida por toda a parte e nós
applaudimos—com a boa fé que todo
mundo tem na justiça e probidade iuna-
tas na pessoa venerada de Vossa San-
tidade--, os resultados do triumpho
que ella tem conseguido em todas as
diffieuldades que têm sido submettidas
á sua arbitragem. ?

E-spararaos que cora a graça de DeoS,
Vossa Santidade exercerá ainda por
longos anuos, ossa mediação desiute-
ressada.

Feito em nosso palácio imperial#de
Teheran, no mez de Bjdjet 130* (dô
1'Hegire), e no 40° anuo do nosso jjei-
nado. •

Pagamento de congrua—Sobre pa-
gamento de congrua a Vigários que são
deputados, expedio o Sr ministro do
império ao presidente da província de
Minas o seguinte aviso :

«Illm. e Exm. Sr.-— Foi presente a
este ministério, cora orifício n. 34 de.
9 do corrente mez, a petição, em qifti.o
Conego Ulysses Furtado de Souza,.Vi-
gario collado da freguezia da cidade dê
Campo Bello, recorre* paia o governo
do despacho dessa presidência que con*
firmou o da thes<fura#ria do fazenda
dessa provincia*, negando' 1 fie "'ò 

paga-
mento de dous terços da respectiva
congrua durante os iutervallos dàs ses-
soes da assembléa legislativa pnp£*!S§
ciai, de que foi membro nos dous*u*Ui-
mos biennios. ()

Considerando que a Uecfsão recor-

• •
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rida fundou-se no facto de não ter es-
tado o recorrente durante aquelles
intervallos no exercício de suas fun-
cções parochiacs, nas quaes foi substi-
tuido por outro sacerdote ; outrosim,

•que a este caso só póde applicar-se a
dtutrina estabelecida no aviso deste
ministério, de 25 de Maio ultimo, refe-
rindo-se a hypothese diversa e con-
sulta do antigo conselho de fazenda e
avisos quo o recorrente invoca, resolvi
.negar provimento ao recurso, o qne

.declaro a V. Ex., para os devidos" effeitos.
Deos guarde a V. Ex.—Barão de

Cotegipe.—§v. presidente da provincia
de Minas Geraes.»

«A Instrucção Publica».-—Foi dis-
tribuido e recebemos o n. 11 desta re-
vista qui nzenal, quese publica .nesta
corte sob a direcção do Sr. J. C. de
Alambary Luz.

Preciosa descoberta.—Lê se no Mo
nitor de Roma :

« Nas exeavações feitas na praça das
Thermas achou se uma estatua de um
gladiador.

Nos jardins dos capuchinhos, junto á
praça Barberini encontraram-se argo-
Ias, vasos e diversos objectos antigos.

Uma descoberta mais importante f ;z
õ padre Germano, passionista, no sub-
solo da egreja dos Apóstolos João e
Paulo.

Foram descobertas sob o aliar prin-
cipal duas peças de uma casa romana
do quarto século, além de uma outra
peça de 7 metros quadrados que o pro
fessor 6atli c*ê ser o Tablinun da' easa.

Em diversas partes enontram-se
•pinturas notáveis.

O mais curioso é que nesse Tabli-
nun, alént^las pinturas pagas do tem
po encontram-se pinturas de um carac-
ter christão.

Uma representa Moysés tirando as•sandálias para galgar a montanha, de
senHb semelhante ao que existe em
S. Calisto.

O segundo é uma mulher em attitude
úe oraçãp, vestida de dalmatica, com
mm veo sobre a cabeça e um collar de
pérolas uo pescoço.

Esta descoberta tem attrahido a at-
tençâo dos archeologos ; porque é a
primeira que se acha em uma casa ro
mana e em sua parte sobre pinturas de
um estylo christão e que só eram en-
contradas nas catacumbas.»

Noticias diversas.—Ura grande in-
ceifdio destruio a cavallariça da com-
panhia de tramway de Brooklyu. Mor-
reram 157 cavallos e os prejuízos são
avaliados em 200.000 dollars.

No hospital de S. Joào Baptista
4e Nictheroy falleceu a preta africana
Maria com 110 annos de idade.

Formaram-se este anno, na aca-
demla de S. Paulo, 66 bacharéis.

A escola pratica de medicina de
Patiz foi destruída por um violento iu-
cendio.

Oaereonauta Ernesto Auchdéa
côn fez uma viagem em um balão, de
Parjj a Quillebdeuf onde deixou seus
companheiros e voltou para aquella
cidade, onde chegou nas melhores con-
diçõèV • * .-r O Daily News de Londres, pu-
blica um telegramma que explica as
intenções pacmcíis do czar; nâo acon
tece o mesmo com.o circulo que o ro-
deia que mostra-se com idéas bellico-
sas. O jornal iuglez teme que o czar
tenha afiual dts ceder á pressão do

« «partido da guerra.
—* Continuam a circular noticias

contradictorias acerca do estado de
sà\ide do principe herdeiro da Allemã-
nha. Os jornaes ptiblicam de San Remo
diversos telegramrnas favoráveis, que
a/firmam estar p &i\ Makeuzie ani-
mado e naoèté*rae/ ptrigÔ algum.
*¦*- Chegaram, já a Roma as doze

caixasproveuieutes da Bahia, conteúdo
os objectos oíferecidos pelos lieis ao' 

J^iQMW) Pontífice, por oceasião do seu
yubilêo safierdoi^l.

A Gfizeta da Colônia declarou

era um artigo, que a passagem rio dis-
curso do Sr. Crispi sobre o Vaticano
« não corresponde ás idéas allemãs
sob<e Leão XIII >.

Toda a imprensa catholica allemã
protesta indignada contra a linguagem
pouco conveniente e pouco respeitosa
do Sr. Crispi.

EXPEDIENTE DD BISPADO
Proclamas

Foram lidos na Capella Imperial, no
dia 18 de Dezembro, os seguintes:

Manoel Soares Birrento cora Theo
doía Magdalena da Conceição.

Joaquim dos Santos Carrete com Ma-
ria-ma Francisca.

João Joaquim Marques de Souza
com Paula Marianna de S uiza.

Jo é Joaquim Nogueira cora Clara
Godiuho de Souza Coutinho.

A'Ofiliano Vianna de Menezes com
Porfi-ia Maria do Espi'ito Santo.

José* Pereira da Silva Guimarães com
Guilhermina Frederica Carolina Mano.

Alfredo Fr de ico de Abreu Pestana
com Maria Joaquina de Lemos.

Ignacio Domingues Peres com Anna
Rezende de Jesus.

Albino Leite Bastos com Leonelia da
Costa Leite.

Santo Ambrosio com Maria Thereza
Caruza.

Francisco de Souza Ferreira Junior
com Alice de Barros e Vasconcellos.

Jean Cateysson cjm Luiza Benedicta
Dumas.

Francisco Nunes Maciel de Salles
com Cesaria Olympia de SanPAuua
Moura.

Pedro Joaquim Vieira com Anna
Elsa.

Adão Nicoláo dos Santos com Cas-
siana Augusta da Conceição.

Eduardo Gonçalves Cruz com Del-
minda Jospphina de Lares Pinto.

Manoel Francisco Ribeiro cora Maria
Candida da Conceição.

José Luiz Furtado de Mendonça com
Adelina Bering.

ManoerAntonio Florindo com Bem-
vinda Maria da Conceição.

Alexandre Rodrigues Loureiro com
Maria Angélica Jacques.

José Narciso Ferreira Vianna com
Maria Joa (uina.

Domingos José Gomes Braudão Ju-
tiioi' com Eugeuia de Valladão Pi-
mentel.

Francisco Gonçalves Liberal com
Catharina Dias.

Antônio José de Caldas com Rosalina
de Jesns da Silva.

Nicoláo Augusto Borges com Maria
Augusta Ferreira da Silva.

José Joaquim Gonçalves com Fran
ceüna Maria da Rocha.

.1 sé Monteiro de Moraes com Amélia
Clotilde de Castro.

Antônio Henrique Regis com The-
reza da Com eicào.

Severo Luiz da Costa com Paula
Maria Rosa.

Dr. Eluardo Saulmier de Pierrelòvée
com Berttia Maria Eugenia E-stienne.

José de Assumpçào Pinto com Julia
Emilia Dutra.

José Martins Ouriques Sobrinho com
Maria Teixeira de Amorim.

Devem chegar á cidade santa as
peregrinações inglezas, escosseza e ir-
laude^a, que por occasiào do jubilèo
vão felicitar o Santo Padre.

E' esperada em Roma a pere-
grinação hespanhola da diocese de
Madrid.

Em Janeiro deverá chegar a pe
regrinacão de todas as diuceses da
Itália.

Foi nomeado consultor da Sagra-
daCongrcgaçloda Propaganda o Bispo
titular de Eriteria, von de Branden de
Reeth.

Republicas sul-americanas
REPUBLICA ARGENTINA

A geada tem oceasionado grandes
estragos na região do Azul- Conside
ram-->e perdidas as safras.

O Dr. Susiui, um dos encarregados
do exame baciere dogico dos intestinos
dos mortos suspeitos, acaba de partir
para a Europa.

Foram erigidas as estatuas do ge-
neral Lavallé era Buenos-Ayres e do
general La Paz em Cordova. Houve
muita aíllueucia de povo e muita aui-
raacão.

O Dr. Carlos Pellegrini, vice-pre-
sidente da Confederação Argentina,
pronunciou um discurso importante.

O general Bartholomeu Milre,
ex-presidente da republica, foi nomea-
do intendente municipal.

A ordem continua inalterada.
Trata se de cre r uma legação

argentina junto ao Vaticano.
CHILE

Continua a grassar o cholera. Nas
ultimas vinte e quatro horas deram-se
59 casos e 16 óbitos.

SECCÀO INSTUUCTIVA

O homem como deveria sêl-o

PELO RVD. PADRE V. MARCHAL
CAPITULO XI

EXTERIOR

Roma
Chegaram a Roma 500 peregrinos

húngaros, sob a direcçlo do Cardeal
primaz, que foram recebidos pelo Santo
Padre era audiência solemne.

Esses peregriuos trouxeram, além
dos presentes para a exposição do Va-
ticano, a offereuda para o diuheiro de
S. Pedro.

No dia 25 de Novembro realizou-
se um consistorio, no qual foram pre-
conisados os Bispos para dioceses da
Itália e do estrangeiro.

Foram promulgados os decretos
sobre a beatificação de alguus servos
de Deos.

O padre
I. Ministro do sacrifício.—Órgão da verdade.

Propagador da uraça —Porque vive só ?—
Para ser o caminho, a verdade, a vida.—
II. Qne prova isso ? — Porque razão incute
medo ?

(Continuação do n. 142)

lll
I. Tal deve ser, pouco mais ou me-

nos. o padre, dir-me-heis vós : mas é
assim que nós o vemos? Quantas pai-
xões mesquinhas e rivalidades mísera-
veis se agitam no santuário ! Quantos
sacerdotes sem dignidade, já na sua
pessoa, já na sua linguagem ! Quantos,
cuja virtude se torce e quebra sob o
peso de uraa coroa que se torna para
elle um fardo! Quantas fraquezas,
quantos escaudalos, emfim, no presente
e na historia !

Esperais, acaso, que eu negue essas
aberrações, essas fraquezas ou esses es-
candalos para evitar a objecção ? Não,
nào imporei a mim uraa violência tal
para vos fazer es^a injuria. Eu lenbro-
me deste oráculo de Job a seus amigos
insensatos : Tem, porventura, Deos
necessidade da vossa mentira, para
que torneis a liberdade de defendei o
assim pela astucia do sophisma? E
desi'outro, que é de S. Gregorio : Mais
vale fizer apparecer o escândalo que
delinquir conlra a verdade. Aceito,
portanto, vossas queixas, como funda-
das, fazendo apenas um voto : eé que
ellas sejam sinceras. Ah ! sim, seria
muito de desejar que se nào visse rei-
uar no sautuario paixão alguma má,
grande ou pequena ; que todo o padre
realisasse o ideal que o mundo gosta
deformar para elle. mostrando-sesem-
pre doce e firme, digno e bom, casto e
dedicado ; que nunca o vissem senão
á sombra do satUuario, no albergue do
pobre ou á cabeceira do enfermo. NTem
sempre assim é, bem o sei, porque o
padre é também um homem, o uão po-
deria despir se de todas as suas fraque-
zas, sem'abdicar a sua natureza. Mas

vós. que tanto gostais de verter pran-
tos sobre as nossas qué Ja^, conservais-
vos semnre á altura do esposo, do paie de cidadão ? Nunca tendes sido liber-
tinos, velhacos, dissipudores, oci jsos,
vis. pérfidos ou desleaes ? Quê ! vós
trahís cem voz^s, em proveito do vosso
egroismo. urna esposa que recebeu vos-
sos juramentos, que vosofferecé, com
a satisfação dos sentidos, as alegrias
do cqraoão, e soltais altos brados, ao
saberdes queum infeliz padre teve a
fraqueza do se assemelhar a vós. uraa
hora ! Quê ! A-*sombrais-vos de que nem
todo o padre atlinia sempre o cume do
seu ideal, e nào saheN attingir o cume
do vosso, que é apenas uma coluna
comparada com a montanha ! Um htm
padre ! Sabeis vós o qne isso é ? E' ura
homem qne vive pernefnamente de uma
vida sobrenatural, isto é, sobnràuma-
na ; é ura corpo maametisadò e attra-
hido pela graç* e virtude do sangue de
Christo, que o vivifioà todos os dias,
que, á forca de vigil meia e de energia,
triumpha incessantemente das leis%da
gravidade', é a cúpula do S. Pedro,
susteutando-se firme no< céos. sem au-
xilio dos pilares, Um bom padre, em
uma palavra, é um milagre vivo, em
quem se nào pensa, á força do se vêr.
Um máo padre, pelo contrario, é um
anjo que desce por um dia. por uma
hora, ao uivel da humanidade ; e isso
por imprudência, por ex"esso de bon-
dado talvez, on antes por ex^e^so de
candura é simplicidade, como também
suecede.

No entanto, esse phenomeno tão na-
tural, de nm padre que cah<\ é sempre
um acontecimento ; faz barulho, falia-
se muito delle, prova palpável de que
tal phenomen<>, ainda que viesse a ser
freqüente, nào é vulgar. As manchas
não se vêm. nem se contam bem senão
n'um fundo branco. A fé das gerações
attentas nãoseillude neste ponto. Crê
na nossa virtude, pelo muito que a tem
experimentado. Conduz a nossos pés
confissões de quinze annos; traz-lhes a
mãi com a filha, a esposa, os cuidados ü
precoces com os pezares envelhecidos.

que o esposo nào sabe, o que o amigo
mais intimo não susppita, ouvimol-o
nós em face do mundo que nos observa
e do impio que nos amaldiçoa. Todos
os dias uraa miraculosa confiança nos
introduz no mais sagrado recinto das
almas, para nos descobrirem sem re-
ceio as invisíveis nodoas e as invisíveis
formosuras dos espíritos. Captivos vo-

unia rios; nào roubamos para nos,como
se comprazem em repetil-o, o mais puro
aroma dos corações, mas vertemos so-
bre as suas chagas um balsamo in-
exhaurivel; inspiramos-a esses cora-
Ções a' força de desva^iar, som deses-
perado.s prantos, o cálix com que os
atormentam e saohm aquelles que nos
caluraniam e impomosdhès como um '
dever permanecerem fieis, até no iso-
lamento que lhes criam injustificáveis
apostasias.

Ahi está um terrivel privilegio, é
dever confessal-o. Seria excessiva-
mente cândido quem se admirasse de
que certos ciúmes do orgulho e mesmo
mal entendidas suspeitas se assustem
cora elle e de que certas pennas embe-
bidas em fei denunciem seus perigos
com ódio e furor. Um sacerdócio, vo- f
tado ao celibat). e obriga io, por Seu
estado, a confessar mulheres! Tal é
talvez a maior audácia do catholicismo.
Aos padres cumpre justificil-a á força
de prudeucia, delicadeza e virtude.

II. De mais a mais, se fossem tão
verdadeiros e tão numerosos os escan-
dalos narrados pela historia ou pela
imprensa dos nossos dias, qual deveria
ser a conclusão para um homem queraciocina ? Deveria concluir dahi que
a sua fé o engana e que a religião é
um erro ? Deveria concluir inteiramente
o contrario.

Vedes o navio que sulca com velo-
cidade a superfície do oceano e acaba
por chegar ao porto, apezar das tem-
pestades desencadeadas e apezar de
todos os escolhos. Que direis desse phe-
nomeno? Direis que esse phenomeno •
nada tem de assombroso, porque é per-
feitamente natural.
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m navio deve chegar, quando tem
Tento em popa, uma brava eqnipagem,
um piloto hábil e um bom leme. Mas,
se o vento amaina, se o leme se despe-
daça, se o piloto adormece, se o navio
perde seus apparelhos, e, apezar disso,
evita os recifes, triumpha da tem pes-
tade e chega, vte. por certo, bradareis:
Milagre ! Pois bem ! A Santa Egreja é
essa embarcação mysteriosa, que foi
lançada as oiidas pelo Christo, que
affronta todas as torraentas e recolhe
todas as almas perdidas. Se ella ti-
vesse contado só bons Papas, ponti-
flees santos e sacerdotes immaculados,
teriam os homens podido vêr na sua
marcha, atravez dos séculos, nào obs-
tante todas as conjurações da força.
do gênio e da carne, um phenomenò
inteiramente humano. Mas Deos não o
quiz assim. Permittio que nenhuma
provação faltasse á sua esposa, nem
mesmo aquellas que deviam resultar
para ella dos desregramentos de seus
membros.

De quando em quando, tem acal-
mado o vento e deixado adormecer a
eqnipagem, afim de que a humanidade
podesse dizer, vendo a arca santa ca-
minhar sempre, evitando os escolhos :
fíigilus Dei est hic ! Está ahi o dedo
de D^os!

Ha outra exprobração que se faz ao
clero do nosso tempo; gosta-se de fallar
da sua independência privilegiada, das
suas conjurações òccnltas e das suas
invasões ardilosas. Um tempo li ouve,
gem duvida, em qne o clero era pode
roso, livre e privilegiado, Mas, em urna
época como a nossa, quem tem o direito
de repetir e^sas queixas injuriosas ? O
sacerdócio dos nossos tempos, longe de
conferir benefícios s.ó confere encar-
gos; o padre respeitado ainda pela sua
pessoa ou pela sua virtude, não o é já
pelo seu caracter.

A Egreja, despojada das suas pro-
priedades pela revolução, é coutem-
piada apenas com um pequeníssimo
quinhão no orçamento. Cercada na sua
acção de uma têde de leis restrictivas,
é, da parte dos povos, objecto de uma

Havia pouco que deram aa 113/4 e o, Dei una grito e desmaiei. Wto s* que

solo, inenoa íebelde ja. começava a tempo permane« »f« 
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apoderar se de mim. quando em melo cordo qne ouvi uma voz longínqua q
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do magestoso silencio da noitô soaram
as 12, lenta e soleranemeute, uo relógio
da torre próxima.

Nesse momento se apresentaram a
minha imaginação todos os contos dos
apparecidos duendes, phantasmas e
mais brucharias que havia lido era ai-
guns livros, misturando se estas recor-
dacões com as de nm artiguinho que
tinha lido nesse mesmo dia sobre os
espectros que o cérebro de alguns lhes
faz vêr, sobresaltaram minha imagi-
nação, de modo que me voltei horrori-
sado, parecendo me vêr mover-se um
vulto ern um canto de meu quarto ; e
não me enganava; o objecto alto e
secco se apartou da parede e se dirigio
para mim.

O que primeiro me oceorreu foi que
era um ladrão, e nessa crença tomei
um revólver qne por precaução deixo
sempre ao alcance de minha mão, e
saltando da cama ensatilhei e apontei
para o vulto intimando-lhe se rendesse
d discrição.

P«>rém, oh ! sorpreza ! vi que não
era homem, sim ura esqueleto !

De que me serviria já o revolver?
Quizera vêr em meu quarto um Ia

drãò ; pnrém uno havia remédio, ap-
parecera um esqueleto e com elle tinha
que me haver.

No primeiro momento o terror e a
admiração me deixaram como petrifi-
cado; mas ao vêr o esqueleto adian
tar-se para mim, retrocedi ecahina
cama, cobrindo ne.

Contive a respiração e immovel es-
perei.

Passaram-se uns 10 minutos que me
pareceram uma eternidade, e ao cabo
delles senti que me arrancavam o co-
bertor e procuravam lançar-me ao
chão.

Eu me encolhi qnanto p-ide e me se-
gurava convulsivamente com as mãos
no cobertor. Vãos esforços! ¦,

Um solavanco mais vigoroso que oí

pronunciava meu nome : — Manoel.
Manoel!

Eu queria fallar e ná*o podia ; pensei
que era rainha habitação tinham notado
minha falta e me buscavam.

Manoel! Manoel ! repetio a mes-
ma voz, desperta, homem ; que som-
no pesado! ,

Estas palavras, acompanhadas de
um forte balanço, me fizeram acordar
e vi com admiração que estava em meu

quarto jun'óá minha cama bra irmão

que, ao vêr me despertar, me disse :
Homem, que has soffrido ? toda a

noite fallaste dando saltos da cama !
Nem dormindo estás quieto !

Eu referi meu pesadelo, e aconse
lhei, como aconselho ao leitr. sobre-
tudo se é moço, que não leia hist rias
de phantasmas e duendes, se quer evi-
tar pesadelos como o meu.

commercio
Rio, 19 de Dezembro dê 1887.

O mercado de cambio abrio na* nMmatf-çpn-
iHrfieB de sabbado, rom a taxa de Ai. 3|l«d.
sobre LondreB no Banco Commercial ê com a de
2? Ii8 d no do Conunercio. no Internado.»!,
no London Bank e no English Bank, o foram
estas as taxas officians df) dia.

As tabellas bancaria* silo as seguinte* :
Lo,.dres  » l/B e 23 3/16 d a 90 d/v*
Páriz  410 rs. p»rfr.,a9üdyt 0
Hamburgo.... 510 a «18 rs. por m., a 90é/?.
iTalia. ..  415 • 414 rs por lira, a 8 d/t.
P SSikl. .... 233 o 232 «h 3 d/v,
Nova-York.... 2«l60 por dol., a vista.

O movimento do dia foi pequeno sobre Lon-
dres, a 21 \\8, 23 «il* «23 I|4 d., b-.ncano, e a
23{.il6e23 3i8 d., pnpel particubir. 9

Re assou-se papel bancário aubre Londres a
23 5il6 d. m , \ ,

Na Bolsa o movimento foi também, pequeno.

Mercado de café
Cotações por 10 kilos :

Lavado Nominal.
Superior e lino Nominal.
l.f.oa Nominal.
!• regular- gjgj» a 7J420
1* ordinuria b M'() a '"laO
o. boa 6820'a 6S530
2« ordinária 5844U a 68WO

ANNUNC10S

11Rumu MIS»
Acha-se á venda nesta typographia

a do anno de 1888.
Preço de cada exemplar 2$, remet-

tido pelo correio, registrado, 2g500.

inquisição vigilante. Maltratado nasl primeiro me descobrio e vi que o esque

RETRATOS LITBOfiRAPHADOS
DO EXM. SR.

ARCEBISPO DA BAHIA

D. Joaquim Gonçalves de Azevedo
E DO EXM. SR.

BISPO DE MARIANNA

D. Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevide.
A' venda nesta typographia a

1»$500 cada um.
Remettido pelo correio 28000

0 APÓSTOLO
Acham se á venda nesta typographia

as collecçõps. encadernadas, dos annos
de 1866 67. 6.8 69 70, 71, 72, 73 e
74; de 1875 em diante as collecções
estão em maços, em perfeito estado.

AUTÓPSIA
DA

leis, desconsiderado pelos poderes pu-
blicos. perseguido na imprensa anti-
catholica. privado de seus antigos; re-
cursos, exp< liado de seu legitimo foro
e de suas justíssimas immunidades, o
clero acha-se hoje, ern quasi to«1a^a
parte, só com a grandeza da sua missão
ecom a foiça das íeis disciplinares que
governara o seu estado Não serei eu
que chore demasiado este estado de
cousas. Nem por isso o clero é menos
forte. Lucta e libeidade para todos:
Capua não vale nada para ninguém,
para o padre muito menos ainda que
para Annibal!

(Continua.)

VELHÍCF DO PAORE ETERNÜ
POR

SENNA FREITAS*
Vende-se nesta typographia a lgOOOé

o exemplar.

SEGREDOS NU ' ~
Poesias de José Joaquim do Carmo-

Gama
Acha-se á venda nesta typographia a'

28000 o volume. " *

.-»»

VARIEDADES

Enterrado vivo

Qne noite horrorosa !
Soaram 11 horas e meia e não podia

conciliar o s-rimo ! Queria dormir;
permaneci longo tempo sem mover-me
com os olhos cerrados, e até do ypz em
quando me par<jcia roncar, fazendo-me
a illusâo de. que dormia ou ia dormir ;
porém como se comprèheiiderá fácil-
mente, esses esforças nào produzira1)'
outro resultado que incommodar-me
mais.

Naqnelle momento deram os tres
quaitos de hora para as doze.

Tornei a cerrar os olhos, tornei a
roncar e pude convencer-me de novo
da inutilidade de meus esforços.

Que horrível noite !
Cada segundo me parecia um século,

e esperava a manha com a mesma an-
ciedade qiie um naufrago esperaria o
apparecimento de um navio que o soe-
corresse ; algumas vezes me parecia
que a manhã nunca chegaria.

Porém, oxalá fosse só isso !
Uma noite de vigília passa qualquer

com um pouco de philosophia ; porém
com o que me suecedeu nào ha philo

#ophia que sirva.

leto sentara-se perto da cama e to-
mara o revólver!

Imagine-se rainha condição ; já nào
era o simples temor de uma cousa so-
brenatural, mas um perigo real e ver
dadeiro que me ameaçava.

Tive a idéa de que talvez o esque-
leto nào existisse senão em rainha
imaginação, e para me convencer me
armei a* valer e resolvi lançar me a
elle ; se não existisse o temor, e se o
tocasse, subjugal-o e arrojal-o do
quarto.

Lancei-me a elle, qne afastou-se;
animado eu cora este piiraeiro trium-
pbo corri atrás delle, ordenando ll*e
com voz mais firme qne sahisse da
minha casa; porém quando procurei
dar á minha voz o acento mais impe-
rioso, nâo fui obedecido ; p<jlo con
trario, porém, voltando se imperioso
deu um salto prodigi so para mim e
toroando-me em seus b-aços, abrio a
porta e se lançou á rua commigo.

Como me batia o coração ! Julguei
me morto...

O esqueleto passou a rua de S. Pe-
dro, passou cora uma exhalaçào por
diversas ruas, praça da Carioca, rua
do Passeio, Cattete, Botaf go, sempre
correndo commigo em seus braços.
Fora de mim, sentindo o chocalhar dos
ossos, como que tendo desapparecido
todas as casas da cidade chegámos á
porta do cemitério de S. Joào Baptis-
ta. Um esqueleto destacou de detrás de
um pihr, abrio o portão e tornou a fe-
char quando estávamos dentro.

Não, não ha penua capaz de descre-
ver os sentimentos que experimentei
ao vêr a um dos esqueletos arrancar a
lousa de um túmulo, procurando entre
os dous introduzir-me nelle. O temor
me deu forças e lutei desesperada-
mente ; seus ossos fugiam a meus gol-
pes, enfraqueci, cahi, julguei suecum-
bir. Rendido, sulfocad.o, quizesse, quer
não, introduziram-me no túmulo e col-
locaram a lousa.

— Estava enterrado vivef!
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VESTIMENTARIA '¦Mi

DA

CAFULA 6âSÀ I1PI11AL
J. R. SUCENA

SUCCESSOR DAS ANTIGAS FIRMAS DE

A. F. da Süva Porto & G

Ml

, Franco & Carvalho, J. A. da Silv»
Franco, e Leite <& Sucena

TJNICO FORNIJGEDOR ;s :.MZ
DE TODAS AS MATRIZES DA PROVÍNCIA DO RIO DE JHflM~

E DEMAIS DIOCESES DO IMPÉRIO ¦;¦'([. •. •
Tem serapre o mais completo sortimento de artigos para festimef Jéiros,

batineiros, armadores, sirgueiros, bordadores e flonsJas,.etc, ebeitt-assim
grande variedade de objectos de MODAS e FANTASIA, viudos„por todos 09
paquetes. ':&.-'$

Continua a receber mensalmente as ultimas novida4es em sedas, rendas,
tapeçarias e muitos outros artigos, bem como especialidades para presentes-i

Aprompta com toda a brevidade qualquer encommenòfa Ue paramontos
de egreja, vestes talares, colchas, vestimentas para anjos. et« , etfl.

Grande reducção nos preços, como se pôde vêr no NOVO CATALOGO que
distribuo gratuitamente, e faz desconto aos Srs. negociantes.

J. R. SUCENA
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