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La presse périodiquc esl une force immense
sortie de Ia civilisation moderne: on ne l'é-
toufferait, ni par Ia violence ni par le dédain.
II n'est au poavoir depersonne de Ia détruire,

pas plus que ffanéantir les grandes découver-
tes qui ont changé Ia face du monde. Ainsi
elle proclame aujourd'lmi des vérités qui n'é-
taient autrefois renfermées que dans des livres:
elles les rend familières ei les met à Ia porlée
de lous.

CltATEAUBRIAND,

A Maçonaria foi creada, como as associações mysteriosas

da antigüidade no Egypío e na Grécia, para a perfeição
moral do homem. Na época primitiva os seus symbolos

falavam principalmente a linguagem da religião e as portas
do sagrado recinto em que so-ensinavam as grandes ver-

dades moraes, não eram abertas a todos- No meio dos ex-
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travios da superstição e da apathia da ignorância, conser-
vou ella sempre intacto o conhecimento do verdadeiro
Deus e foi gradativamente derribando as distincções artiíl-
ciaes da posição do mundo.

Ensinando as virtudes cardeaes, a moral, a liberdade
universal do pensamento e a independência da razão, a
nossa Inst.*. não attende a fôrma particular do credo ou
dos artigos de fé.

A Maç.\ ainda inculcou sempre como seus princípios
que, para subsistirem os governos fundados na liberdade
do povo,convem que exista patriotismo desinteressado nos
homens públicos, temperança, que extiuga os excessos do
luxo e os vicios que produz, e a verdade, como distinctivo
do caracter nacional.

A bondade, a tolerância, a união, a caridade, o amor
fraternal são elementos que acoroçoam a fraternidade uni-
versai, esse sentimento que deve existir enraizado no co-
ração dos verdadeiros Maçons, possuindo a Ord.% uma
forte alavanca para a reaiisação de sua nobre missão e é a
igualdade, essa igualdade, que eleva e que mantém o pa-
triotismo e o amor á liberdade.

Os homens não são separados somente pelas desigual-
dades da fortuna; as da educação, estabelecendo entre elles
uma barreira maior, exigem que a administração da socie-
dade alargue os estreitos caminhos pelos quaes a instrucção
chega ás classes mais numerosas.

Os primeiros legisladores, instruídos pelos sacerdotes,
consideravam o homem como autômato, visto como o seu
principal fim consistia no gozo d'alma e do corpo, á custa
da iguorancia dos governados. Mais tarde, quando Deus
desceu ao universo para regenerar o mundo intellectual;
quando depois de ter estabelecido por bases de sua admi-
ravel doutrina a justiça e a caridade para todos, desappa-
receu aos olhos dos povos, offuscados pelos raios de sua
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eternidade; homens babeis, para firmarem mais o seu do-
minio, torturaram durante perto de mil annos os seus
irmãos, cercando a sciencia de uma nuvem, á cuja sombra
elles e os reis, seus escravos, se conservavam.

A sciencia e a civilisação eram distribuídas apenas aos
filhos dos nobres e aos favoritos da fortuna. A aristocracia,

para tornar-se o centro de todas as luzes, condemnava a hu-
manidade a viver nas trevas da superstição e da ignorância.

No 18° século a philosophia foi pouco a pouco appare-
cendo; e rompendo o véo dos preconceitos, destruiu o
fanatismo, com o seu cortejo de crimes.

No presente século, será a sciencia ainda direito de
todos nos paizes civilisados? Não será uma anomalia vêr-se
a única aristocracia possivel e legal tão pouco espalhada?

Não exigirá a civilisação moderna, com os mesmos di-
reitos que tinha a antigüidade para os membros privile-
giados da sociedade, uma educação nacional e livre, que
não pôde ser dada, senão gratuita ?

O privilegio nos campos da intelligencia parece ser o
maior obstáculo que se oppõe ao desenvolvimento dos
destinos da sociedade e uma causa poderosa da ignorância
dos espíritos e da inferioridade moral das classes menos
abastadas.

A necessidade de conhecer-se a fonte, onde foi bebida
a instrucção e os meios empregados para obtel-a, a chan-
cellaria de um estabelecimento publico ou approvado pela
administração, como um privilegio para a admissão nas
universidades ou academias, a negligencia dos juizes sobre
as habilitações dos professores ptèlicos, a cuja única di-
recção deve ser confiado o ensino, a imposição da acqui-
sição de conhecimentos accessorios em diversos ramos de
estudo, todas estas distincções devem desapparecer para
que a instrucção torne-se possivel e fácil.

« La liberte que demande le peuple, diz M. Chévalier,
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c'est 1'íusance. Avec Paisancc 1'instruction doviont possi-
ble? avec les lurniòres de 1'esprit, cólles du coeur. Alors,
si le peuplo reclamo une òxtó&siòn de ses franchises,
accordez-la. Jusque lã, songez plutôt à Ia gagner à vos
inslitutions par le bien qu'il en retire, ;i Io converlir à Ia
civilisalion par Taisance, à le moraliser par ie travail.
Voila uu pregramnie vraiment réligieux, vraiment politique,
vraiujent liberal!»

A propagação da inslrucção polo povo o uma idéia que
a Insl. ¦. Mar.-., qtio abraça a causa tia humanidade, deve
sempre sustentar e executar, com o intuito de auxiliar a
administração da sociedade na realisação de medidas, de
que dependo o seu progresso.

A civilisação que o século 18° legou-nos escrevia em
suas bandeiras a paz o a liberdade.

• A escravidão, que parecia dever desapparecer perante o
domínio da caridade universal, trazida pelo chrislianismo
e pela civilisação do século actual, ainda perdurava, susten-
tando-se na America e imperando no Império do Cruzeiro!

A liberdade, que produz a igualdade perante a lei, ó
boje uma realidade.

A extineção do trafico e a colonisação foram meios indi-
rectos que não conseguiram destruir essa tradição de
nossos pais.

O principal patriarcha da nossa emancipação política, o
primeiro Gr.-. Mest.\ da Maç.v do Brasil, foi quem pri-meiro tomou sob a sua protecção a raça escrava. No pro-
jecto da constituição, propunha a lenta emancipação servil
e em uma representação á Constituinte indicou alguns
meios, que o corpo legislativo devia promulgar para attin-
gir aquelle fim. 0 grande pensamento de José Bonifácio
foi esquecido pelo poder durante bastante tempo.

Começou porém no reinado actual a incutir-se no es-
pirito dos filhos .da liberdade a necessidade da. emanei-
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pação da escravidão, e roesse sentido fundaram-se soeie-

dad.:s emarmipadoras. Abi estão c Rio de Janeiro, a Bahia
o S. Paulo, compcehendendo o preparando o desabrochar
daidoia que devia mais tarde ílorescerciomar-se um factu.

A Maç.'., sem política, nem partidos, dirigiu lambem a

resolução do problema.
Estabelecido um dos meios da abolirão do cancro que

destróe infelizmente a nossa sociedade, era preciso mais

um complemento á obra tão dignamente encetada, e eil-o

sustentado vigorosamente no parlamento pelo nosso actual
(Ir.-. Mest.\ e a presente administração tornando-se cre-
dora das bênçãos da humanidade e do paiz por levar a

effeilo a lei geral que concedeu desde 28 de Setembro a

liberdade a milhares de infelizes que nascerem no Brasil.

Não nos cumpre investigar qual seria o melhor meio

pratico da realisação da idéia; o governo do estado certa-

mente reformará a lei, si assim julgar necessário e con-

cluirá a sua digna tarefa, extinguindo completamente a

escravidão e continuando a introduzir no paiz o elemento

que substitua o braço escravo.
Como todas as Instituições antigas, a Maç.*. tem tido a

sua época de decadência, sendo de novo exposta ás iras do

throno e aos anathemas de Roma e na actualidade ella

necessita de uma reforma radical para conquistar o seu

iogar de honra entre as instituições do mundo civilisado.

A reforma sensata e philosophica é necessária para li-

vral-a de tudo quanto tem de extranho, porque de nada

lhe-servem a confusão de tradições diversas e a sua varie-

dade extrema de ritos. Não professando as idéias ambi-

ciosas dos Templarios e dos Jesuitas, essas duas insti-

tuições, que o tempo consumiu, conserva no entanto tristes

recordações, consignadas em graus que pregam a vingança
.contra uma Ordem extineta, qual a dos Cavalleiros de Malta,

idéias vagas e incoherentes encontram-se nos graus su-
2
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periores, cujo numero, jerarchia, fim e relações são quasi
que inexplicáveis. Ha só uma grande idcia nos altos graus:
é o ódio nobre e vigoroso sustentado por todos os corações
honestos contra a ignorância, o fanatismo e a superstição.

Honrar a Deus em um culto simples e puro, pregando o
praticando a moral, segundo o voto dos três graus symbo-
licos e combater, conforme a doutrina de um grau superior,
a ignorância, o fanatismo e a superstição, esclarecendo os
espíritos, destruindo os preconceitos, já na sociedade, já
no próprio lar doméstico, eis qual deve ser a missão da
Inst.\ Maç.\

A pátria dos Andradas, esse paiz rico pela sua natureza
e pela mageslade cio seu solo, necessita da acção poderosa
da razão e da verdade para que os apóstolos da desunião
não consigam o fim quê tanto almejam.

Causas diversas tem embaraçado o progresso da Arte Real
entre pós.

A iniciação fácil nos mysterios maçonicos, as promoções
precoces aos graus superiores e a eMsiencia de mais de um
Oriente concorrem poderosamente para que a Maç,\ perca
o prestigio a que tem direito.

A perfeita harmonia entre os diversos ritos, que tolera
a Const.'., que rege o G,v. 0r.\ do Brasil, modelada pelos
Estatutos Geraes do Gr/. Oriente de França, deve ser
objecto de estudo serio e reílectido.

A antiga Const.'. de Frederico II, que ainda hoje é a lei
fundamental do Rito Escossez, revogada por alguns paizesem pontos importantes, eleve ser modificada, não pó por
prestar-se por sua interpretação viciosa ou ambígua ao
estabelecimento de núcleos que não tem outro fim, senão
a especulação e o interesse próprio, como ainda por consti-
tuir um verdadeiro anachronismo, quando se considera
o espirito liberal que predomina no presente século.

A mór parte das Potências maç/. estrangeiras envidam

¦;¦ r-, ,;,-U*-v ¦¦/.¦¦¦.' ¦¦¦*•¦¦¦¦ -¦ ' ¦-.-¦''*¦; >'- <'v>' . .'-,.'
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todos os seus esforços para quo os dous Ilr.\ que ha tanto
tempo se acham separados, esqueçam antigos aggravos no
abraço sincero e leal da fraternidade.

A solução da questão sobre a juneção dos dous Círculos
do Brazil depende apenas do meio pratico de realisal-a :
a prudência, a tolerância o a dignidade reciprocas cooiple-
larão esse nobre desideratum.

De todas as virtudes maçonicas, a mais idolatrada deve
ser aquella que é o movei de todas as aceôes fraternaes,
prêmio do sábio, esperança do desventurado, a santa beni-
íicencia, companheira inseparável do Maç.\, tanto no in-
fortunio, como na prosperidade;

Regularisar os soecorros aos IIr.\ desgraçados, saber
conhecer a mendicidade maçonica, formar um montepio
para as viuvas e orpbãos, sro deveres que compete ao Gr.*.
Or.\ do Brasil cumprir, assim como ao Boletim propagar
essa necessidade, franqueando as suas paginas a todos os
que n'esse seníido dirigirem a opinião do povo maçonico.

Creando uma folha official, o Gr.-. Or.-. teve em mira
aperfeiçoar a nossa Inst.-., produzindo uma fonte fecunda
em benefícios para o estudo, a comparação das opiniões,
a discussão e a diffusão da intelligencia. No desempenho
d^ssa nobre e útil missão, elle patenteará ao mundo que
sabe tomar um logar de honra entre as Potências maço-
nicas que caminham á conquista do futuro, adoptando por
dogmas a civilisação, a liberdade e a fraternidade.

Competindo a iniciativa da creação d'esta folha á sua
modesta Com.-, de redacçào, que não tem outro desejo
senão o de sollicitar o concurso de todos para o mesmo
fim, seja qual for a altura a que o Boletim attingir, ella
conservará o logar da obscuridade, porque os seus membros
acharão na própria consciência ampla recompensa.
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SECÇÂO OFFICIAL
¦¦«H—-Iil liTi 'I — iwiisrtir t sjw— "— W¦*>" iiiwiii ^1—1 n ¦>¦—««

Actos do Sap.4. Glv. M.\ Gr/. Com/.

9 de Agosto de 1871. - Escolho o R.\ Itv. llermann Arnold

Luyken, para Gr.-. Repr.-. do Gr.-. Or.-. do Brazil junto á Gr.-. Loj.-.
de Hamburgo.

1° de Setembro.— Sancciona a elevação ao gr.-. 33.-. do Et.-. Ir.-.

Miguel José Barbosa Guimarães, Obiv. da Loj.-. Philolimia.
11 de Setembro. — Noraèa o Ri?* Ir.-. Dr. Alexandre de Souza

Pereira do Carmo, gr.'. 33.-., Delegado do Gr.-. Or.-. do Brazil na

província de Pernambuco.
30 de Setembro.—Nomea membros cia Com/, auxiliante da Com/.

de Cor.-. Estr.-. aos RR.-. Iíiv. 33.'. Antônio Alvares Pereira Coruja,
Dr. Luiz Antônio da Silva Naz-areth e José Manoel de Menezes.

3 de Outubro. — Sancciona a elevação ao gr/. 33/. dos RR/.
Ilr/. Luiz Innocencio dos Reis, Ven/. e José Joaquim Carneiro, Obiv.
da Loj/. Amor da Pátria.

9 de Outubro. — Concede a beneficência de 300#000 ao Ir/.
membro da Loj/. União Independente, da jurisdicçao do Gr/.

Or/. Lusitano Unido.
20 de Novembro. — Sancciona a elevação ao gr/. 33/. dos RR/.

11/. Dr. Antônio Mendes da Cruz Guimarães, Ven.*. e João Paulino
Hoonholtz, Obr/. da Loj/. Fraternidade Cearense.

25 de Novembro. — Concede um mez de licença com os respectivos
vencimentos ao Ir/. Io Cobr/. Adj0\ e Continuo da Gr/. Seciel/.
Ger/., afim de tratar de sua saúde.

27 de Novembro.—Nomea o R.\ Ir/. 33/. Joaquim Marques La-
meiras, Gr/. Thez/. Ger/. da Ord/. int.\, durante o aclual impe-
dimento do R/. Ir.-. 33/. José Araújo Mo tia.
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LEGISLAÇÃO.

À todas as Officinas do Circulo.
?^•** ?^«>*. fea**»

jjÇfj <¦ h& >

Nós, Conselheiro Barão de Angra, Giv. M.\ Gr/. Com.'. int.\ da
Ord.\ Maç.\ no Império do Brasil.

Fazemos saber a todas as OOff.*. da nossa jurisdicção, para a de-
vida iníelligenciâ e íiel execução, as seguintes resoluções do Gr.*'.-
Or.\ tomadas em assemhlóa do 2o dia do 7o mez do anno da V.*.
L.\ 5871 (22 de Setembro de 1871, E.\ V.v)

4 .a Fica creado um Boletim mensal do Gr.*. Oiv. do Brasil.
2.a O Boletim será distribuído graluilamente ás Altas DDignid/. da

Ord.\ è aos membros do Gr.\ Or.\
3.a O Gr.-. Oiv. enviará a cada uma das OOÍf.'. do Circulo um

exemplar do Boletim para o seu archivo.
ti.* A direcção do Boletim será confiada a uma Com/, deredacçao,

composta de cinco membros, nomeados pelo Sap.\ Gr/. M.\, fa-
zendo parte delia o Cr.'. Secret.\ Geiv. daOrd.\,ao todo seis,
devendo além disso um pelo menos pertencer ao Gr.-. Cap.\ Ger/.

e outro ao Muito Pod.\ Süp.\ Cone.
5.a A Presidência da Com.-, variará mensalmente, para assim di-

minuir o seu trabalho,
6.il A Com.*, de redação ficará incumbida de formular um regula-

mento para a publicação do Boletim, no qual marcará o preço da
assignatura para os membros cias LLoj.\ doCirc/., contractando com
a lypographia que mais economicamente se encarregar dessa tarefa,
ficando tudo dependente de saneçao do Gr.\ Gr.;.

7.a A Com.*, deredacçao prestará trimensalmenle ao Gr.*. Gr.*.
contas documentadas, que deverão ser examinadas pela Com/, de
Finanças, das despezas que tiver feito o Boletim, e do numero dos seus
assignantes, entregando ao Gr.\ Thez/. as quantias agenciadas, o
qual passará dellas recibo.

8.» A Com.-, de redacção requisilará da Gr.*. Tiiez.\ o excedente
que porventura houver para as referidas despezas., se o numero das
assignaturas mio for sufíicienle para custeio do Bolelim,

Rv
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9.» A agencia de assignaluras, distribuição e entrega tio Boletim,

serão confiadas ao primeiro Cobiv. Adj.v, recebendo do Giv. Cofre
uma gratificação por esse trabalho, proposta pela Com.\ de lledacçao.

10. A Cora.-, de Redacção fica autorisada a lazer a acquisição de
jornaes, revistas e livros que sirvam, nao só para auxilio da publica-
ção, como também para núcleo de uma bibliotheca que deve possuir
oGiv. OlV.

11. O Gr.-. Secret.*. Ger.*. da Ord.\ fica encarregado de collec-
cionar e mandar encadernar todos os livros, folhetos e documentos
que existao na Gr.\ Secret.-. Ger.\ e que sirvam para os misteres da
resolução antecedente.

12. Ficam revogadas as disposições em contrario.
O nosso Car.\ e Ill.\ Ir.\ Sob.-. Gr/. Insp.-. Ger.-. 33.-. Dr. Ale-

xandrino Freire do Amaral, Gr.'. Secret. Ger.-. da Ord.-., é encarre-
gado da promulgação das presentes resoluções.

Dado e traçado no Gr/. Or.\ do Bra/il, ao Vai/, do Lavradio, no
Rio de Janeiro, no 2o dia do 7o mez do anno da V.\ L.\ 5871 (22 de
Setembro de 1871 E.\ V.-.).

BARÃO DE ANGRA, 33.-.
Gr.9. M.\ Gr/. Com.\ int.\

DR. ALEXANDRINO FREIRE DO AMARAL, 33.'.
Gr.\ Secrekr. Ger/. da Ord/.

A Gl.\ do Gr.\ Arch.\ do Uiv.

Nós, Visconde do Rio-Branco, Gr.-. M.-. Gr.-. Com.-, da Ordem
Maç. \ no Império do Brazil:

Fazemos saber a todas as OOMV. de nossa jurisdicção que o Sap.*.
Gr.\ Or.\ em sua sessão de 22 de Setembro de 1871 approvou una-
nimemente as resoluções propostas em seu relatório pela Com.-, de
Correspondência estrangeira.

O nosso Car.\ e 111.-. ir.-. Sob.-. Gr.-. Insp.-. Ger.-. 33.-. Dr. Ale-
xandrino Freire do Amaral. Gr. Secret.*. Ger.-. da Ord.*. e do Santo
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imp.-. fica encarregado de communicar a todas as OOfiv. para quecumpnm e executem as referidas resoluções.
Dado e traçado no Cr.-. Or.-. do Brazil, ao Vai.-, do Lavradio, noRio de Janeiro, em o 29" dia do mez de Setembro de 1871 E.\ v.\

Visconde do Jiio Branco, 33/.
Gr.\ M.: Gr.-. Com.:

Dr. Alexandrino Freire do Amaral, 33.-.
Gr.-. Secret.-. Gtr.: da ord.:

A Com.-, propõe ao Sup.-. Gr.-. Or.-. a adopção das seguintes
resoluções:

l.a O Gr.-. Or.-, do Brazil resolve confirma- a nomeação feita peloMuito Pod.-. Sup.-. Cone.-, de seu Repr.\ extraordinário na llalia oir.-, do grau 33.-.  concedendo-lhe plenos poderes para enta-
bolar relações com o Gr.-. Or.-. de Florença, único legal naquelle
reino.

2.» O Gr.-. Or.-. do Brazil resolve, em relação a Portugal, aguardar
os documentos officiaes para pronunciar-se sobre a legitimidade dos
Corpos MMàç.-. ahi existentes.

3.;i O Gr.-. Or.-. resolve considerar espúrio e illegitimo o intilu-
lado~Sup.\ Cone.-, do Estado Livre, Soberano e Independente da

Luisiana—.
4.a O Gr.-. Or.-. resolve protestar contra o direito que a si arrogou

o Gr.-. Or.-. de França de pregar reformas violentas, arvorando-se
em Potência Superior o todos os Poderes Maçonicos do mundo.

5.a O Gr.-. Or.-. resolve, considerar que o Gr.-. Or.-. de França
aggrediu illegalmente os direitos jurisdiecionaes do Sup.-. Cone.-, do

Sul dos Estados-Unidos, reconhecendo um Corpo illegal, illegitimo e
espúrio, composto de Maçons expulsos, como um Sup.-. Cone. do
grau 33.-., seu Par e igual.

6." O Gr.-. Or.-. resolve considerar que a Gr.-. Loj.-. do Estado
da Luisiana foi injuriada em suas legaes prerogativas pelo decreto
do Gr.-. Or.-. de França.

7.* O Gr.-. Or.-. resolve considerar que a sujeição do Gr.-. Or.-.de Franca, incensando a dynastia dos Bourbons e°Bonapartes, está
em flagrante opposição com o seu apostolado de=Liberdade, Igual-dade e Fraternidade=.

i í-

8.a O Gr.-. Or.-. resolve communicar ás OOff.*. de seu seio que
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os seus Templos ficam fechados a todos os MMaç.\ do Gr.-. Or.\

do Franca e iodos ósMMaç.-. da jurisdicçãò do Gire. do Lavradio

inhibidos" de visitar os Corpos de sua obediência e de considerar

como Maçons aquelles que reconhecem a supremacia dessse Gr.•:.

Oiv. ¦:-¦.¦¦ .
9.u O Gr.-. Oiw resolve que esta suspensão de relações amigáveis

perdurará até que o Gr.-. Oiv. de Franca revogue o seu Decreto de

8 de Julho de 1869 e as disposições relativas ao denominado Supiv.
Conc.\ da Luisiana.

10.a O Gr.-. Oiv. resolve reconhecer como único e legitimo
Poder Supremo do Rito Ant.\ e. Acc.\ em França c seus domínios
o Sup.\ Cone.-, do grau 33.-. para a França e suas dependências,
iundado em ISOZi em Paris pelo Conde de Orasse, mediante plenos
poderes que para este fim conferiu o Supiv. Cone.-, de Charleston
e do qual é actualmente Gr.-. M.-.oIr.\ A. Crémieux e cr.-. Se-
cret.-. Ger.\ do Santo Império o visconde de La-Jonquière.

ií.8 O Gr.«. Or. . resolve mandar verter em inglez o imprimir

para ser dirigida ás Potências Americanas adiadas a parle do
relatório da Com.-, de Cor.-. Esüv. relativa ao Protesto dos SSupiv.
CConc.\ dos Estados Unidos da America.

12.a O Gr.-. Or.\ resolve nomear uma Com.-, de seu seio para
auxiliar a Com.-, de Cor.-. Estr.-. no intuito de compilar os faslos
primitivos da Maçon.\ no Baazil.

Traç.\ aos 16 de Setembro de 1871 E.\ V,-.
Relator. Dr. Alexandrino Freire do Amaral, 33.-.

Antônio Carlos César de Mello Andrada, 33.#.

•»¦¦«¦*•

À GL\ do Gr.*. Arch.\ do Uu.\

Nós, Visconde do Rio Branco, Gr.-. M.\ Gr.-. Com.', da Ordem
Maçonica no Império do Brazil:

Fazemos saber a todas as Q0íT.\ da nossa jurisdicção, as seguintes
resoluções do Gr,\ Or.\ tomadas em sessão de 28 do 7o xnez do
anno da V.-. L.\ 5871 (18 de Outubro de 1871 E.\ V.-.), appro-

/: , fíWiV-íV*». J\J
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vando o regulamento para a publicação do Boletim formulado pela
respectiva Com/, de redacçSo.

Ia O Jornal do (Ir.-, do Brazil será denominado « Boletim doGr.%
Or.r. do Brazil, Jornal Offlcial da Maçou. •. Brazileira. »

2/ A sua direcção será confiada a uma Com/, de seis membros,
á qual competem as attribuições conferidas pelo decreto de 22 de
Setembro de 1871 E.\ V.-.

5.a O Boletim será publicado uma vez por mez em um folheto em
oitavo de uma ou mais folhas, conforme o numero e importância
dos artigos que tem de ser nelle inseridos, apparecendoá luz no mez
de Dezembro.

!\.* O Boletim se comporá de diversas sécçõès.
5.a A secção dogmática conterá artigos dogmáticos originaes que

tratem de questões de ordem phiíosophica e social e traducções de
trechos escolhidos das revistas e jornaes maçonicos estrangeiros
sobre a historia contemporânea da Maç.\ na Kuropae na America.

6.* A secçao oííicial conterá os decretos e actos oíTiciaes do Gr/.
Or.\, bem como o extracto das sessões do mesmo e das Altas OOIT/.

I 7.» A secçao de correspondência será destinada á correspondência
interna e estrangeira do Gr/. Or/. e Sup.\ Cone/.

8.a A secçao noticiosa conterá os annuncios que interessam a Ord.\
e as informações sobre o que de mais importante occorrer entre os
membros da Gr/. Família disseminada por ambos os hemispherios.

9/ O Boletim conterá um resumo em francez das noticias de cada
numero para intelligencia dos Maçons estrangeiros.

lO.a A distribuição do Boletim será feita pelo l.°Cobr.\ Adj.\
aos membros do Gr. \ Or/,

H.a Os membros do Gr/. Or/. envidarão esforços para agenciarem
nas LLoj/. de que sao membros, o maior numero de assignaturas.

12.a O Gr.-. Or.-. enviará a cada uma das OOff.\ do Circulo regu-
larmenle um numero do Boletim, aíim, de que, lendo conhecimento
das suas resoluções, llies doem execução, sem dependência de qual-
quer outra communicaçao da Gr/. Secret/. Ger/. da Ordem.

j| 13.* Será consignada a ^raLificação de 30g000 mensaes ao Ir.-.
¦ Io Cobiv. Adj.\ pelo trabalho de cobrar os importes das assignaturas
He de entregal-o aos assignantes.
H lft.« A assignatura é obrigatória por um anuo, paga em unia só

prestação adiantada, sendo de GflOOO para a Corte e Nictheroy, e 7$000

para as Províncias.

.
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15.» Para os paizes estrangeiros a assignalura variará conforme a

importância dos portes do correio.
16.» Toda u correspondência de redacção, artigos e remessa de

assigiiaturaS serão dirigidos á G.\ Secret/. Ger.-. da Ordem.

17.» Será encarregada da impressão do Boletim a typographia de

Gomes & Oliveira pelo preço de 28#000 a folha lypographica, sendo

a tiragem de mil exemplares, ou a que maiores vantagens oílerecer.

O nosso Caiv. e 111.'. Ir.-. Sob.-. Gr.'. lnsp.\ Ger.-. 33.-. Dr. Ale-

xandrino Freire do Amaral, Gr.-: Secret.-. Ger.-. da Ord.-., é encar-

regado da promulgação das presentes resoluções.
Dado e traçado no Gr.-. Or.-. do Brazil, ao Vai.-, do Lavradio, no

Rio de Janeiro, no 28° dia do V mez do anno da V.-. L.\ 5871 (18 de

Outubro de 1871 E.> V.'.)
Visconde do Rio Branco, 33/.

Gr.*. M.\ Gr.-. Com.-.
Dr. Alexandrino Freire do Amaral, 33. \

Gr.-. Secret.'. Ger.-. da Ord.-.

Extracto das Sessões do Gr.'. Oriente,

Sessão extraordinária, n. 699, de 5 de Agosto
de 1891.

PRESIDÊNCIA DO SAP.\ GR/. M/. VISCONDE DO RIO BRANCO.

Estando presentes 112 membros, foi aberta a sessão, lida e appro-
vada a acta da sessão de 21 de Junho.

O Sap/. Gr/. M.\ declara que convocara a sessão para tratar-se
da juneção do Circ. do Lavradio com o Benedictino. X
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Foi lida uma col.\ gravv. datada do 30 de Junho de 1871 prove-
nienle do Gr.*. Oiv. Lusitano Unido, a pedido do Ir.*. Gr.\ Secret.'.
Ger.\ da Ord.\, por ser relativa á questão de que ia occupar-sc o
(ir. . Or.\

Submettida á discussão o parecer da Gom.\ Unionista, sobre a pro-
posta apresentada pelo Gr.'. M.\ do Gire. Benedict.\, bem como
um projecto substitutivo offerecido pelo Ir. Dr. Costa Brancanle, to-
marara a palavra osRR.\ II.*. Dr. Brancante, Dr. Pitanga, Dr. Gabizo,
Antônio Carlos e Almeida Martins, fazendo diversas considerações
sobre o assumpto.

O Sap. . Gr.*. M.\, lendo resumido as opiniões manifestadas, pon-
derou que attendendo á magnitude e importância da questão, nao a
julgava suíScientemente \enlilada, pelo que parecia-lhe conveniente
o adiamento, o qual, sendo proposto, foi approvado, declarando o
Sap.*. Gr.'. M.\ que brevemente convocaria para tal fim outra sessão
extraordinária.

Sessão ordinária n. «*«. «le »« de Setembro
de 1871.

PRESIDÊNCIA DO SAP.'. GR.'. M.\ ADJ.\ BARÃO DE ANGRA.

Estando presentes 70 membros, foi aberta a sessão, lida e appro-
vada a acta da sessão antecedente

Expediente.—Ficou o Gr.\ Or.;. inteirado de diversas eommimi-
caçoes remettidas por algumas LLoj.v e por diversos obreiros e entre
outras a do R.\ Ir.\ Thomaz Oom agradecendo o donativo que lhe
concedera o Gr.\ Or.*.

Lido o relatório apresentado pela Gom.\ de Cor.-, estr.-., foram
approvadas as resoluções por elía propostas e deliberado que se con-
signasse um voto de louvor á Com.-, pelo seu trabalho, assim como a
sua impressão e distribuição.

Foi approvado o parecer da Com.'. Central, julgando útil e conve-
niente a adopçao da proposta do Ir.'. Antônio Carlos, creando uni
Boletim OfficiaL
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$e»sfto extraordinária a. «*1 do 80 de Setembro
de 1*71.

PRESIDÊNCIA 1)0 SAP. IR/. GR. . M.\ ADJ.' BARÃO DE ANGRA.

Estando presentes 71 membros, foi aberta a sessão, lida e appro-
vada a acta da sessão anterior.

Convocada a presente sessão para (pie o Gr.*. Or.-. deliberasse
sobre o melhor meio pratico de manifestar ao Sap/. Gr/. Bi-/, Giv.
Com.-. Visconde do Rio Branco o regozijo que sente a Maç.-. do
Brazil pelo grandioso fado da promulgação da lei n. 2,0a0 de 28 de
Setembro, sobre a libertação do ventre, tomaram a palavra os RR.'.
tl.\ Dr. Gabizo, Antônio Carlos, Azamore Dr. Pitanga, sendo appro-
vada a nomeação de uma Com/, encarregada de promover a festa
maçonica que tem de ser offerecida ao Sap.-. Gr.\ M/v, tendo por
baze as idéas aventadas na discussão e com plenos poderes para re-
querer ao Gr.-. Thez.-. Ger/. da Ord.-. a quantia necessária, bem
como requisitar o auxilio das LLoj/.

Authorisado peloGiv. Or.\, nomeou o Sap.-. Gr/. M/. Adj.\,
para membros dessa coinmissão, os IIll/. Ilr.*. Antônio Carlos, Silva
Freitas, Frederico Lohrs, Antônio Manoel de Almeida e Dr. Freire
do Amaral.

Foi concedida, a requerimento do Ir/. Menezes, um voto de louvor
ao Ir/, üeschamps pela organisaçao e despezas da demonstrarão pu~
blica que fez o povo maç.-. ao Sap/. Gr/. M>\ no aclo da passagem
da lei no Senado.

A requerimento do Ir/. Lameiras, foi approvado que se traçasse
na prancha da presente sessão o discurso do Ir/. Dr. Brancante, Re-
lator da Com/, de manifestação e igualmente a resposta do Sap/.
Gr.-. M.\

-'..-.¦'
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PIIOGKAMMA DA FESTA MAÇONICA

Comniemorativa «Ia promulgação «Ia Lei 11. «,0410,
<!<* Èé de Setembro de 189.1, «iis«* o Gv.: Oriente do
Itiasil ao Vai.-, do Lavradio celebrará i»o mex de
Janeiro de fHíí em homenagem de felicitação
ao Sai». Gr.-. Mest*. Gr.\ Com.-. Conselheiro
.Dom» liaria da Silva Paranhos, Visconde do Rio
Branco*

A\s sete horas da noite do dia previamente annunciadu,

achar-se-hão reunidos no edifício communi todos os mem-

bros effectivos e honorários do Gr/. Oriente, que têm d

receber cora as solemnidndes marcadas neste programou
o Sap/. Gr.-. Mest.\, Gr.\ Cora/, da Ord/. Maç/. no

BraziL
O edifício, sumptuosamente ornado, será pela primeira

vez n'essa noite illuminado a gaz, desde o pavimento térreo

alé a sala dos passos perdidos. Todos os Templos estarão

abertos e iltaminados, inclusive a Câmara do Meio.

Ao sppmximar-se a hora da entrada no edifício do Sap/.

Gr -. Mest/., a Com/, de festejo convidará os membros do

Gr • Oriente a formarem-se em alas desde a sala dos

passos perdidos até a porta externa do edifício, devendo

estar todos armados, munidos de estrellas e decorados

com as respectivas insígnias.
Só terão ingresso no Templo azul os MMaç/. que cura-

pnrem o disposto no àrt. 276 da Const/. vigente e os que

se apresentarem noedificio decentemente vestidos de preto.

Passará somente por entre as alas a Com/, do Gr/.

Oriente e a que tem de receber o Sap/. Gr/. Mest/., a

qual será composta dos seguintes llr.\

COMMISSÃO IDE EEOEPÇÃO.

t. Gr/. Mest.-. Adj/. Log/. Ten/.

a. Gr/. Orad/. do Gr. Oriente.
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3. Min.-. d'Est.\ do Sup.\ Cone. e Gr.*. Rep.\ do
Sup.-. Cone. e Gr.-. Or.-. da Republica do Uruguay.

k> Gr.-. Cap.-. das Guardas do St0 Imp.\ e Gr.\
Rep-v*. doSup.-. Cone.-, do Charleston.

5. Gr.-. Poriv. Est.-. do 8t.° lmp.\
6. Gr.*. Orad.-. da Gr.-. Loj.\ Central.
7. Gr.-. Orad.-. do Gr.-. Cap.-. Ger.\ dos Ritos Azuos.
8. Gr.-. Rep.-. do Sup.'. Cone.-, de Inglaterra.
9. Gr.-. Rep.-. do Sup.-. Cone.-, de Boston.

10. Gr.-. Rep.-. do Sup.-. Cone. e Gr.-. Or.*. da Re-
publica Argentina.

11. Gr.-. Rep.-. da Gr.-. Loj.\ Alpina, em Switzerland.
O Sap.-. Gr.-. Mesiv. Adj.-. entregará na porta ao Sap.\

Gr.-. M.\ o ramo de júbilo, o alfange e o malhete.
As bandas de musica, postadas no pavimento térreo do

edifício, tocarão á entrada do Sap.-. Gr.-. Mest.\ o bymno
especial da emancipação.

0 Sap.-. Gr.-. M.\ ao chegar á sala dos passos perdi-dos, assistirá á inauguração solemne do seu retrato, feita
pelo Gr.-. Mesív. Adj.\, devendo nessa oceasião approxi-
mar-se a seguinte Com.-., cujo Orad.-. pronunciará uma
allocução em nome do Gr.-. Oriente.

Commercio e Artes.
Esperança de Nitherohy.
Amor da Ordem.
Imparcialidade.
Caridade.
Caridade e União.
Perfeita Amizade.
Luz Brazileira.
Esperança, Orador.
Commercio.
Phenix Dous de Dezembro.

1. Ven.-. da Loj.
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
,7. »
8. »
9. »

10. »
11* »



o*.

2. »
3. »
4. »
5. »
G. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »

Depois desse acto, outra commissão, com o seu respoc-
tivo Orador, apresentará ao Sap.\ Gr.'. Mest.-. algumas
cartas de libertarão, para que elle as entregue ás respecti»
vas libertas, tocando a orchestra o mesmo hymno,

A Com.*, será assim composta :
1. Ven.\ da Lôj.\ Dezoito de Julho, Orador.

Silencio,
Les Francs-Hiramites,
União Escosseza.
Estreita do Rio.
Coafraternidade Maçonica.
Amor da Pátria.
Philantropia e Ordem.
Asylo da Prudência.
Acácia.
Concórdia Segunda,

A Com.*, de recepção acompanhará o Sap.\ Gr.\ Mest.-.
á ante-camara do Templo Azul do Gr.'. Oriente, onde elle

permanecerá até que seja aberta a sessão do Gr.'. Oriente
em Assem bica Geral do Povo Maçonico.

Seguir-se-ha a abertura da sessão do Gr.\ Oriente com
as formalidades lithurgicas pelo Sap.\ Gr.-. Mest.\ Adj.\

0 Io Gr.-. Mest.-. de Cer.-. do Gr.-. Or.\, obtida
a venia do Sap.\ Gr.-. Mest/., fará na occasião compe-
tente, entre columuas, o seguinte annuncio:

Sav.'. Gr.\ Mest.\ A dj.'. — Tenho a satisfação de

annunciar-vos que se acha na ante-camara o Mt.° III.'. e

Pod.\ Soh.\ Gr.\ Mest.'. Gr.-. Com.', da Ordem, o Exm.
Visconde do Rio Branco, Chefe Supremo da Maç.-. do
Brazil, o qual vem presidir os nossos augustos trabalhos.—

Todos os MMaç.\ que se acharem na primeira fileira
das columnas do Norte e Sul, munidos de estrellas, for-

maráõ a abobada d'aço dobrada.
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Introduzido pela Com.-, de recepção o pelo Io Gf,'.
Mèsté*. de Cer.\, o Sap.*. Gr..* Mesl.v, ao som dè ma-
lhetes batentes incessantemente e dá syraphonia da or-
chestra, passará por debaixo da abobada d'aço, e chegando
á grade du Or.-. será recebido pelo Sap.-. Gr.-. Mest.'.
Adj.\ que o conduzirá ao solio, onde lhe entregará a

presidência, ficando á sua direita e o Eep.\ Part.\á
esquerda.

Estando os Maçons em seus lugares, segundo a sua
jerarehia, uma Com.\ subirá ao solio o por intermédio do
seu Orad.\ oíferecerá em nome do Gr*. Or.-. o das LLoj.-.
de sua jurisdicção ao Sap.*. Gr.-. Mesl.-. a medalha de
ouro, eommemorativa da promulgação da lei.

Essa Com.-, se comporá dos seguintes JIr.\
1. 1o Gr.-. Vig.\ do Gr.-. Oriente, Orador,
2. Gr.-. Secr.-. Ger.\ da Ord.\
3. Ven.% daLoj.*. Igualdade e Beneficência.
4. 2o Gr.*. Mest.-. de Cer.-. do Gr.-. Or.'.
5. Gr.-. Arch.-. do Gr.-. Or.-.
6. Presid.-. da Com,-, de Policia do Gr.-. Oriente.
7. Ven.-. da Loj.-. Amparo da Virtude.
8. Ven.-. da Loj.-. Vigilância.
9. Ven.-. da Loj.-. Alliança.

10. Ven.-. da Loj.-. Amor ao Trabalho.
11. Ven.-. da Loj.-. Santa Fé.
Finda a allocação, os Ilr.-. da Col.\ da Harmonia,

eantaráõ o hymno da emancipação.
Terá depois a palavra o Ir.-. Gr.-. Orad.-. do Gr.-. Or.-.

que pronunciará um discurso análogo ao grandioso facto
que celebra a Mac.-, do Brazil.

Os cantores da Gol.*. da Harmonia, preencherão o inter-
vallo, depois do qual subirão á tribuna os Oradores das
diversas CCom.-., que com antecedência tiverem inscripto
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os seus nomes na Gr.-. Secrv. Ger.\ da Ord.\ devendo
os discursos pronunciados ser nntrfiques no altar do Gr.*

I Secr.\ Ger.*. para se archivarem.
1 Terminados os trabalhos, canlar-se-ha o liymno maço-
1 nico, depois do que o Sap.\ Gr.-. Mest.\ encerrará a
I sessão, dando vivas

4o Carai.de Oriente do Itrazíl.
A* \ft^ao Brasileira.
A iodos os ^iwac; . espalhados pela Muperíicle

«2a íerra.

Na noite seguinte, das seis ás do/, horas, será franqueado
o edifício a todos os MMaç.' ü suas famílias.

Traç.\ aos 7 dias do mez de Dezembro de 1871,

.
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A COM.'. DO GR.\ OR.'.

Antônio Carlos César de Mello Andrada, 33/,
Dr. Alexandrino Freire do Amaral, 33/.
José Augusto da Silva Freitas, 33/.
Frederico Carlos Theodoro LÔhrs, 33/.
Antônio Manoel de Almeida, 30.\
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Extracto das sessões do Muito Pod.\ biip-
Cone.-, do Gr. 83;. do Rito Esc.

Asscmbléa ilc 1 «le Outubro de iOTl-

PRESIDÊNCIA DO SOB.'. LOG.-. TEN.\ COM.'. BARÃO DE ANGRA.
Ia.

Tendo comparecido 10 membros eíléctivos e dons honorários, loi

aberta a sessão, lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sup.\ Cone. conferiu os seguintes graus philosòphicos: 33.-. Luiz

ínnocencio dos Réis, Ven.\ da Loj.\ Amor dá Pátria ; José Joaquim

Carneiro, Arth.\ doCap.-. Amor da Pátria ; 32.-. José Pires Licote,

membro da Loj.-. União e Benef.v ao Or.-. de Mamanguape; 30,

José Joaquim Pestana.membro daLoj/. Amparo da Virtude; Antônio
Martins Dourado, da Loj.1. Acácia.

O Suptv. Cone*, expediu as convenientes ordens para se effec-
tuar a regularisação do Gap.*, fundado no seio da Loj.', Progresso,
ao Or.*. de Campos.

Assembléa de 3 de Novembro de 1871.

PRESIDÊNCIA DO IR.*. DR. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA NAZARETH.

Presentes nove membros efíectivos e um honorário, foi aberta a
sessão, lida e approvada a acta da sessão antecedente.

O Supiv. Cone*, resolveu convidar o Gr/. Cap.\ Geiv. dos
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Uitos Azues paru reunir os seus esforços afim de cessarem as hosti-
\}dades entre duas LLoj/. de Bit/, diverso, distantes do Gr.*. Poder
Central.

O Supr.\ Cònc/, conferiu o gr/. 33/. aos líiv. Antônio Mendes
da Cruz Guimarães, Ven.\ ; e João Paulino Hoonholtz, membro da
Loj/. Fraternidade Cearense ; 32/. ao Ir/. Mo Brigido dos Santos,
da mesma Loj/.; e o 31. . aos Ilr/ Luiz José da Custa Amorim, Can-
dido Thomaz Pereira Ou Ura, João Corrêa de Carvalho e José Coelho
da Silva Araújo, installadores principaes da Loj/. Regeneração, ao
Or/. de Pernambuco e Carlos Antônio Pelra de Barros, membro
da Loj/. Perfeita Amizade. Foram lambem elevados ao gr/, 30/.
vários obreiros de diííerentes LLoj/. do Circulo.

Grande Loja Central.
Sessão ordinária n. ««3 de 14 de Outubro

de 1891. B.*. V.\

PRESIDÊNCIA DO R.\ E ILL.\ 115.\ 33.\ DR. LUIZ ANTÔNIO DA

SILVA NAZARETH.

Estando presentes 27 membros, foi aberta a sessão, lida e appro-
vacla a acta da sessão n. 202.

A Gr/, Loj/. Central approvon as eleições geraes para o pre-
sente anno maçou/, das AAug/. LLoj/. Progresso da Humanidade
ao Or/. de Porto-Alegre, na província de S. Pedro do Rio-Grande
do Sul, Fraternidade, ao Or.-. de Santos, na província de S.-Paulo,

pata o futuro anno do 5872, as parciaes da Alydea, ao Or.-. do
Poder Central e as geraes para o premente anno maçonico dos SSub/.
CCap.-. Pedro 2", União Escosseza o Progresso da Humanidade.
Elevou ao grau de O \ R.\ 3ji,\ vários membros da P.esp.\ Loj..
Symbolica Artista e das LLoj.-. CCap.-. Lealdade, Fidelidade e Be-
nefieencia, Conciliação, Segredo e Amor da Ordem, Progresso da Hu-
manidade, Commercio, Luz e Ordem, Santa Fé, União Escosseza,
Estrella do Rio, Reunião Beneficente; Amor no Trabalho, Philantropia
e Ordem e Dezoito de Julho. Submetten ao parecer da Ia Secção a
representação da Aiig.'. Loj.-. Silencio e a communicação da l\esp.\
Loj.-. União Escosseza c ao 111.*• Ir.'. Delegado da província de Per-
nambuco varias representações cm referencia a cerlos e determinados
assumplos.

i
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Gr.\ Gap.*. Ger.*. dos Ritos Azues.
Scssfto orciliiariu n. 195 de *l dè Oirtoliro de 1*91-

Estando presentes 36 membros, foi aberta a sessão, lida o appro-
vada a acta da sessão antecedente, sob a presidência do l\.\ Ir.\
&. RV\ |Jg.-\ José Marcai de Carvalho.

Prestaram juramento e tomaram assento os RResp.-. H.\ An-
tonio Carlos César de Mello And rada, como Rep.\ do Sul).'. Cap.\
Ceres, ao Or.\ de CanUgallo, Francisco Bertrand e Vicente Lagardc,
este como Ath.\ e aquelle como Dep.\ do Sub.\ Cap.\ Francs-
Hiíamites e José Joaquim Gonçalves da Gosta, como Dep.'. do Sub.*,
Cap.\ Esperança de Nietheroy.

O Ir.*. Marcai de Carvalho passou a presidência ao lr.\ Antônio
Carlos.

O Gr.'.Cap/. ficou inteirado da regularisaçao do Gap.-. Ceres,
feita pelo R.\ Ir.\ FredericoSauerbronn e de varias saneçoes do Gr.'.
Or.\, julgando enlre outras valida a eleição de Gr. \ Seeretr. Sane-
cionou a elevação ao grau de C.\ R,# iJl\ de vários membros da
R.\ Loj.•. Symb.\ Confratemidade Penedense e das AAug.*. LLoj.\
CCap.v Imparcialidade e Commercio e Artes. Resolveu ordenar que
a Aug.'. Loj.*. Amizade Fraternal instaurasse o processo legal contra
alguns membros que delinquiram e que a R\ L.\ Luz Brazileira
informasse sobre a representação feita por um seu obreiro.

Prestou juramento e foi empossado no cargo de Gr/. Seer.v, do
Gr.\ Cap.\ o II).\ ír.\ Hermenegildo Nunes Cardoso.
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SECÇÃO OE COKBESPONDENCIR.
,.**»••«»•'<*

ORI>í> VI5 CHÃO!

(TMDVGÇlO)

O Sup.'. Cone. do 33°e ultimo grau do Rn. . Ant.\ o

Acc.\ da Frane-Mac.\ de Inglaterra, Galles a Dependências

da Coroa Britannica, etc., etc.

Ao Sup.'. Cone. do Brasil, Vai.-, do Lavradio :

MtoPod/.Sob/. Gr.-.Contm.'.

Tenho a honra de dirigir-vos uma circular do Sup.'.

Cone. do 33" gr.', do Chile, a qual peço-vos que apre-

senteis ao vosso Sup.'. Cone.', em sua primeira sessão. _
O Sup.'. Cone. do Chile foi installado por autonsaçno

(Veste Sup.'. Cone. . datada de 11 de Maio de 1870, con-

forme vos-comrnunicaraos em ti de Fevereiro do mesmo

armo.
Esto Sup.-. Cone. sincera e fraternalmente recooi-

menda o Sup.-. Cone.-, do Chile ao vosso reconhecimento

ealUança,

(Assinado),- Charles John Vigne, 33.'.
Sob.'. Gr.. Com.'-

Ao Ul.-. Ir.'. José Maria da Silva Paranhos, 33. -

Mto Pod.\ Sob.'. Gr.'. Com.'.

19 de Outubro de 1871.
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OI1ÜO AJti CIIÁO !

(TRADUCÇÃO)

Sup.*. Cone.-, do gr.- 33 •. do Rit.\ Esc.\ Ant.\ e
Acc*. do Chile, 0r.\ de Valparaiso, aos 5 dias do inez
Ab. 5831 A. H.-5875 A. da V.-. I.-.,- 23 de Julho
de 1871, E.-. V.\

Mto IIII.\ IIr.\

A Maç.-. do Chile, composta de Offichuis symbolicas de
differentes Ritos, sujeitas a jurisdicções estrangeiras, acaba
de dar o primeiro passo para effectuar a sua unidade.

O Mto 111.\ ir.'. Juan de Dios Merino Benavente, Mem-
broHon.-. do Sup.-. Cone. dos SSob.-. GGr.\ IInsp.-.
GGer.-. do 33° e ultimo grau do Rit.\ Ant.\ e Acc. da
Inglaterra, Galles e suas Dependências, aoOr.-. deLon-
dres, investido de plenos poderes por este Alto Corpo,
fundou e constituiu n'este Or. . no dia 8 do corrente um
Sup.-. Cone. dos SSob.-. GGr.\ llnsp.-. GGer.-. para o
Chile e suas dependências com o titulo distinetivo de
Sup.\ Conc.\ do Chile.

0 Sup.-. Cone.-, adopta como guia de seus trabalhos os
sublimes princípios de nossa Ord.\ e rege-se pelasCConst.-.: de 1762 e 1786, E.\ V.-.

0 fim primordial da fundação d'esteSup.\ Cone.-, foi
o de estabelecer um Poder, que reunindo sob sua júris-dicção os diversos Ritos d'este Or.-., obtivesse para o
Chile, nação que goza de todos os direitos e prerogalivasde um Estado independente, a mesma igualdade em suas
relações maçonicas.

Communicando-vos, Mto Ml,-. í[r.-, este suecesso, querealisou os votos dosMMaç.-. d'este Or.-. e prognosticafelizes dias á fraternidade e união de todos osMMaç.-.,
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desejamos, não só, sermos por vós reconhecidos como

Poder Maç.\, mas ainda merecermos o favor de, mutua-

menie nos-correspondermos.
Esperando em breve recebermos uma resposta favora-

vel.vos-pedimos que acceiteís a sincera expressão de nossos

votos pula prosperidade de vosso Gr.-. Oriente e nos-con-

sidereis sempre como unidos a vós pelos laços indissolu-

veis da fraternidade.

(Assignados).—/. de D. Moino Benavente, 33.'.

Sob.1. Gr.-. Com.'.
fí. Plunket Boúrchier

Gr.-. Seciv. Ger.-.

AoSup.vConc. do 33° grau do Brasil.

Visto, approvado e fraternalmenterecommendado, 18 du

Outubro de 1871.

(A ssigna d os). —Nathmúd G. Philips, 33.-.

Log.-. Teu/. Com.', do Sup.\ Cone.-, de Inglaterra.

J. M.P.Montagu, 33.'.
Gr.-. Secr.\ Ger.-. do St° lmp.\



32

-j

i.nxn —•o+m**-

SECÇAO DOGMÁTICA.
« 

REVISTA ESTJfcANOÍKIIfcA..

Gr.-. Loj.-. de New-York. Por intermédio do 111.'.
ir.*, Goodall o Gr.*. Or.*. do Brasil recebeu os transacções.
da Gr.*. Loj.\ do listado de New-York do corrente anno.

E' curiosa a opinião que professa o actual Gr.\ Mest. \
John Anthon sobre as relações estrangeiras, opinião,
que, exarada em sua mensagem annual, foi seguida pela
Coro.\ de Jurisprudência e adoptada como norma pela
Gr.-. Loj. .para o seu futuro procedimento. 0 Gr.*. Mest.*.
entende que o syslema de Representantes entre as Grandes
Lojas, que governam os Ires graus symbolicos,e os Grandes
Orientes, que reconhecem graus mais elevados, deve ser
abolido, visto haver entre uns e outros Corpos grandes
differenças quanto ao governo, legalidade, organisação,
jurisdicção e rituaes; e por tal motivo a Gr.*.Loj.'. do Es-
tado de New-York resolveu cortar a correspondência e re-
laçõescom esses Poderes,como si por ventura professassem
idéias anti-maçonicas.

Gr.\ Loj.-. de Inglaterra. — Foi reeleito em Dezembro
de 1870 Gr.-. Mest.-. o lr.\ George Frederick Samuel,
Conde de Grey e Conde de Ripon, Visconde de Goclerich,
Barão Gramara, Lord Presidente do Conselho de sua Ma-
gestade, etc, etc.

Confederação Germânica. — AsGGr.-. LLoj.\ da Alie-
manha discutem actualmente sobre questões dogmáticas e
entre outras a respeito da iniciação dos Judeus, sem che-
garem a um accordo e estabelecerem uma lei geral acerca
de tal assumpto.

Os GGr,\ MMest.-. effectuaram a sua terceira coníe-
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rencia annual em Junho de 1870, era Hamburgo. Essas
conferências são meramente consultativas, visto como as
suas respectivas GGr.\ LLoj \ não lhes dão auetorisação
alguma. No entanto, si ellas conseguissem harmonisar as
discrepancias de vários systemas praticados pelos Corpos
Maçonicos, destruir certos prejuízos e restaurar a Ord.\
em sua pureza original, prestariam relevantes serviços,
não só á Maç.\ alleraan, como á Inst.-. era geral.

Da leitura dos relatórios das GG.\ LLoj.'. da Europa
nota-se, que, em referencia abem conhecida declaração do
Gr.*. Or.\ de França de 1869, si ellerealisar a sua ameaça,
ficará completamente segregado da família maçonica.

Hungria.— Em Janeiro do anno pretérito delegados de
sete Officinas que existiam n'este paiz, formaram uma
Gr.-. Loj.\

Os Maçons da Hungria venceram os obstáculos que lhes
oppunha o governo austríaco e firmaram a nossa Ord.\ em
sólidos alicerces. O novo Corpo Maçonico tem sido já reco-
nhecido pelo governo e por rauitas GGr.\ Loj.\ da Europa.

Itália.— Na sessão de Julho de 1870, o Gr.;. ôr.\
approvou a publicação de um jornal semi-oíTicial parasubs-
tituir o Boletim Official, que cessou de apparecer. O novo
jornal se-intitula — Revista da Maç.\ italiana, periódico
hebdomadário semi-official do Gr.\ Or.\ da Maç.\ da
Itália e suas colônias.—

O Gr.*. Mest.\ Frappoli resignou o Gr/. Mestrado e o
Gr.-. Or.\ acceitou a renuncia. Em 17 de Setembro o
Gr.-. Or.\ annunciou officialraenle que com a transfe-
rencia da capital para Roma, elle mudaria a sua sede para
esta cidade.

Diversos paizes. — Na Áustria o governo hostilisa a
Maç.\, posto que permittisse o seu estabelecimento na
Hungria. O primeiro passo foi dado pela fundação da so-
ciedade Humanitas em Vienna, a qual constituída appa-
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rontemenle para fins de caridade, é composta de Maçons e
extende as suas ramificações pelo Império, sendo reconhe-
cido como Corpo Maçonico pelo Gr/. Or.\ de Itália e pela
Gr.\Loj.\ de Hamburgo. Apezar da Arte Real enconlrar
na Áustria embaraços promovidos pela antipathia do go-
verno e a hostilidade do clero romano catholico, ó de
esperar todavia que ella diííunda a sua luz na propaganda
do ultramontanismo, assim como aconteceu na Hespanha,
Itália e Hungria.

Exceptuando a Áustria, a Maç/. ó somente prohibida
na Rússia.

A1 interrupção de relações das GG.\ LL.\ dos Estados-
Unidos com a Gr.-. Loj.\ de Hamburgo por questões de
limite jurisdiccional, deve-se accrescentar o mesmo pro-
cedimento que tiveram estes Corpos para com o Gr.*. Or/.
de França, cuja causa é geralmente conhecida. O
Gr/. Or.*. da Bélgica é excommungado por grande numero
de GGr/. LLoj/. da Europa.

As GGr/. LLoj/. da Allemanha cortaram todas as com-
municacões com o Gr.'. Or/. de França e as suas relações
com os Corpos da Itália e da Suissa não suo de natureza a
augurar para o futuro uma correspondência amigável e
fraternal.

Deve-se lamentar que os Corpos Maçonicos agitem
questões políticas aventadas nos paizes onde são esíabe-
lecidos; mas para haver harmonia geral, seria necessário
abolir as causas que produzem essas lutas fratricidas, que
ensangüentam as nações do mundo civilisado, a guerra,
com todos os seus horrores e crimes.

A gloria militar é um delírio brilhante, porém funesto ;
os modestos triumphos da razão sobre os erros e a igno-
rancia tornarão aqueiles que os alcançarem, beneméritos
da humanidade.

É
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BULLETm POUR L'ETRVNGEU.

Lc Granel Oriont du Brésil, en désirant que toutes ses
lois, toute sa correspondance interne et étrangòre et toutes
les nouvelles qui inleressent le Corps du Lavradio soient
connues dans le pays et à 1'étranger, a décidé Ia publica-
tion mensuelle d'un Bulletin Oficiei pour mettre tous les
ateliers de Tobédience, de nieuie que toutes les puissances
maçonniques eu relations d'amitió avec lui, en connais-
sance do Ia valeur et de Timportance de Ia Maç.\ brési-
lienne.

íl était eleja teraps qu'il appanit au Brésil un journal
maç.*., ou se reuniraient toutes les publications que le
Gr.-. Orient faisait annuellement de ses travaux et oíi nos
Fr.\ acquerraient toutes les connaissances que doit po-
séder un vrai Mar,.*., à fin que ceux qui désirent se distin-

guer puissent aspirer à Ia gloire d'être les dignes ouvriers

qui travaillent à Ia construetion du granel édifice moral,
elontla tendance est Ia régénération de rhumanité.

Parmi les nouvelles, Ia plus interessante et celle qui
oecupe 1'attention ele tous les Maç.-. du Lavradio, estsans
aucun doute celle du projet efune fête maçonnique que le

Grand Orient célébrera en honneur de son Gr.-. M.\ Gr.'.
Com.-, au móis du Janvier prochahi. Le peuple maçonni-

que, en comprenant les avantages de 1'abolition de 1'escla-
vage pour le progrès du Brésil et de l'humanité, a accueilli
avecenthousiasme Ia promulgation de Ia loi du 28 septem-
bre, qui, en libertant le ventre, donne le premier pas pour
1'extinction de 1'element servil.

II s'agissait, en effet, de réclamer les droits de 1'huma-
nité et d'eíracer, nous osons le dire, Ia tache du Brésil.
^'est-ce pas aux Brésiliens, nés pour Ia gloire et pour les
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entreprises généreuses, d'accomplir cette oouvre glorieuse,
en levant 1'étendard d'une sainte croisade conlro un hóri-
tage de leurs aieux? II fallait, sans sorlir toutefois du ca-
ractère du temps et sans employer des moyens violents,
balancer les interéls du commerce avec les grands interôts
de Phumanité: il était dejà temps qu'un peuple civilisé
s^ffranchit du tribut qu'il payait à une mauvaise cause.

Les associations d'émancipation, parmi lesquelles figu-
rait Ia Maç.\, avaienl dejà semé le terrain, en rendant Ia
liberte à plusieurs membres de Ia roce esclave. Cetait un
moyen direct pour Pabolition de Pesclavage, mais pas Tu-
nique. l/administration de PEtata accompli cette besogne
grandioso et si le premier Gr.-. M.\ de Ia Maç.\ du Bré-
sil, Pimmortel José Bonifácio de Andrada, a eu le premier
1'idée de proposer Ia lente extinction servile, crest aussi
1'actuel Gr.-, M.\, le Conseiller José Maria da Silva Para-
nhos, Viconte do Rio Branco qui a eu Ia gloire de soutenir
aux chambres legislatives du pays ce projet et qui a signé
Ia promulgation de Ia (oi, commePrésident du Conseil des
Ministres.

La Maç.-. aura Phonneur de plaider une si belle cause
et sa voix se será toujours fait entendre. Tel est Pavantage
du Bulletin, par lequel toule vérité peut être dite, toute
chose utile proposée.

Nous ferons dans le Bulletin Ia description de Ia fête,
qui será splendide, parce qu'elle marquera une òre glo-rieuse pour 1'Empire et Ia Maç.-. qui nont pas eu besoin
des suggestions et des menaces des pays étrangers et de IaPuissance maçonnique réformatrice, le Gr.-. Or • deFrance, pour réaliser 1'idée, dont Popportunité n'était pasencore arrivée.

Les matières du premier numero du Bulletin sont lesdebbermonsoffieielles du (Ir.-. M.-.,que|ques dispositionslegislatives, Pextrait des sessions du Grand Orient, du
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Sup.'. Cons.-. du Rite Ecossais ei du (ir.*. Chapitre du
Rite Bleu, Ia corrcspondance étrangèie et les nouvclles
internes de notro Corps.

Nous avons re<;u du Sup.*. Cons.'. d^Àngleterre uno
invilation pour établir dos rapports d'amitié avec le Sup.*.
Cons.-. du Chili.

Dans Ia Revue étrangère, nous csquissons 1'état de Ia
Maç.\ dans quelques pays de 1'Europe et do 1'Amérique.

Nous avons recu los — Transactions of lho Grand Lodge
oi" the State of New-York frora 1871 — et nous remcrcions
à 1*111.*. Fr.\ A. Goodcill de cetenvoi.

/!• F. A.

SECÇflO NOTICIOSA
''.<•:• MÜP;^ * w

O Gr.-. Oriente do Brasil recebeu a infausta noti-
ciado passamento do IU.". Ir.\ Coronel II. A. Bowyer,
o ultimo Sob.*. Gr.-. Com.', do Sup.*, Cone. de In-
glaterra.

Posto que durante os três últimos annos, tão dis-
tineto membro da nossa Ord.\ fosse obrigado por seu
estado valetudinario a transferir a outros o cuidado
dos seus deveres maçonicos, foi sempre um zeloso

S sustentaculo da Inst \, sendo a sua perda geralmente
sentida.

WMZ

A Aug.-. Loj.*. do Rit.\ Esc. Cosmopolita, ao Ür.\ de
Relem, na província do Pará, que se achava agitada por
questões internas, restituida á paz e harmonia primitivas,
graças á prudência da maioria dos seus Obreiros e do seu
Ven.-. actual e ás judiciosas resoluções do Alto Poder,
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celebrou a 9 de Setembro a sessão de empossamenlo dos
seus DDig.'. e OOÍF.\ com uma festa esplendida.

Compareceram *256 Maçons, entre os quaes 04 visitantes.
Trinta e quatro senhoras abrilhantaram esse acto com a
sua presença.

Illuminado a gaz o edifício do Templo, tanto interior»
como exteriormente, além de uma banda marcial, que
tocou durante as recepções e mais tarde durante o ban-
quete, uma orchestra postada dentro do Templo executou
lindas peças de harmonia e hymnos maçonicos, cantando
diversos Irmãos e senhoras.

Foram recitados discursos análogos á solemnidade e
poesias, terminando com o gyro do tronco de beneficência,
cujo producto foi oííerecido a uma senhora indigente cer-
cada de innocenles filhos.

A Resp.-. Loj.\ doRit.*. Esc. Artista, ao Or.'. de
Pelotas, na província do Rio Grande do Sul, celebrou
a 17 de Outubro uma festa maçonica em homenagem ao
$ap.\ Gr.-. M.*. Visconde do Rio Branco ecommemoração
da promulgação da lei de 28 de Setembro.

No centro do templo, elegantemente decorado, erguia-se
uma columna allegorica, sobre a qual destacava-se a ima-
gem da — Victoria — coroada por esta insígnia — Ventre
Livre —, havendo no pedestal triangular diversos dísticos
allusivos ás datas da passagem nas câmaras legislativas da
lei sobre o elemento servil.

Desde a sala dos passos perdidos até o vestibulo do
Templo, a casa estava ornada de bandeiras, grinaldas, fes-
toes e arcos floridos.

Encetados os trabalhos e declarado pelo Ven.*. o fim da
sessão, foram proferidas interessantes peças de architetura
e applaudidas com o mais solemne enthusiasmo.
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Terminou a festa com ura sumptuoso banquete, onde
se ergueram numerosos brindes, sendo o ultimo feito pelo
Ven.\ ao Sob.-. Gr/. Mest/. Visconde do Rio Branco.

Foi apresentada á Com/, de Cor.", est/. uma prancha
vinda do Paraguay, na qual um Gr/. Or/. e Sup.\ Cone.
formado n'aquella Republica, de que é Gr.*. M.\ o
III.'. ir.*. Dr. João Ádrião Chaves, solücita o reconheci-
inenlo do Gr/. Or/. do Brasil, no Vali/, do Lavradio.

A.Aug/. Loj/. do Rit.'. Etc.-.—Progresso ---, ao Or/.
de Campos, na província do Rio de Janeiro, resolveu
offereeer ao immediato do vapor Juparanan^ o R.\ Ir.\
Joaquim Calisto Ferreira, uma medalha de ouro comme-
raorativa do acto de heroísmo com que salvou em 10 do
mez pretérito 16 vidas por oceasião do incêndio d'aquella
embarcação.

Para congratularem o Sap.\ Gr/. M/. pela promulgação
da lei de 28 de Setembro, diversas Lojas das Províncias
nomearam commissões, compostas de MMaç.'. do Circulo,
as quaes cumpriram o seu dever. As AÀug/. OOhV. Fra~
temidade Cearense, ao Or/. da Fortaleza, Harmonia, ao
Or/. de Belém, Fidelidade e Benificencia, ao Or/. de
S. Salvador e Confraternidade Penedense, ao Or/. do Pe-
nado, foram representadas por eommissões sob a presi-
dencia dos Ilr/. Conselheiro José Liberato Barrozo, 33/,


