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Domingo ile IIdiiios

Turbae autem , quae prcecede 
bant, et quae sequebantur, cia- 
m abant et dicebant: Hosanna 
Filio David. (Math. XXI, 9).

.Jerusalem exulta ! Os vestidos 
de muitos das turbas alcatifam os 
caminhos. Ramos d’arvores o r
nam as estradas. Bethphagé, lo- 
garejo dos arredores de Jerusa
lem, á  pequena distancia da Be- 
thania, offereceo primeiro ele
mento que Jesus procurava para 
se transportar á cidade santa. 
Uma jum enta e um jum entinho 
foram dali levados ao Divino 
Mestre por dois dos seus dicispu- 
los, conforme lhes houvera or- 
danado. Ia  cumprir-se a prophe- 
cia de Is a ia s : «Dizei a ’ filha de 
Sião : E is aqui 0 teu Rei quo vem  
a ti m anso , montado num a  j u 
m enta  e seu jum entinho , filho da 
que está acostum ada ao jugo . »

0  Messias ia, portanto, en trar 
®m Jerusalem como rei, mas 
humilde, manso e pacifico, ao 
contrario dos conquistadores orí- 
entae e sanguinários e soberbos. 
Não lançará tributos, não exigi
rá  impostos, nem se fará temer 
pelo fausto da cometiva.

Eil 0  recebido em triumpho 
atravessando aquellas ruas jun- 
cadas de flores, que mais não 
eram para Elle do que verdadei
ros espinhos ! . . .

As saudações do povo, longe 
de envaidecerem Jesus, lhe cau
sam uma tristesa immensa. Nos 
ruidos dessas ovações. d'essa tão 
quente apotheose, annuncia se 
a t r is t '  mobilidade do coração 
humano.

E d ’es-a mobilidade iesultará 
brevemente para Jesus a maior 
das ingratidões!

Prestam-lhe, segundo o uso 
©riental (4 dos Reis, IX, 13) ho
menagem real, estendendo a ca
pa 110 caminho. Toda a cidade dos 
prophetas se alvoroça ! Mas não 
ó comraum 0 verdadeiro enthu- 
siasrao pelo triumpho com que é 
recebido o M essias:—a maior

parte dos habitantes, particu lar
mente os escribas, sacerdotes e 
phariseus, ouvindo a* acclama- 
ções dos forasteiros, perguntam 
desdenhosamente : Quis est hic ?

Haviam  soado as hosannas ao 
Filho de David. As turbas ento
avam- n 'as com delirio ! E bemdi- 
ziain-nJo por verem nelle 0  que 
vinha em nome do Senhor.

Aquellas turbas eram formadas 
não só pelos que tinham  sahido 
da cidade ao encontro de Jesus, 
como também pelos que, vindos 
da Bethania, o acompanhavam . 
Uns e outros se inflammavam a 
a porfia no enthusiasmo das ac- 
clamações ao recemvindo.

Feita, porém, aquella pergun
ta pelos escribas, sacerdotes e 
phariseus, 0 povo responde. Os 
da Galileia, ufanos de serem pa
trícios de Jesus, gloria da sua 
terra, são os que mais se salien
tara na resposta. Mas esta jà 
não é da parte destes mesmos 
a perfeita confissão da personali
dade do Messias. Ha pouco ac- 

* 2lam avam -n’o como filho dt 
David,—expressão pela qual en
tendiam e significavam que Elle 
era 0 Messias, 0 Deus Redemptor. 
Agora...dão-Lhe apenas 0 neme 
áe propheta...

À hypocresia e o respeito hu
mano conduzem ás maiores abjec 
ções. Esta pagina evangelica of- 
ferece nos de tão deplorável re 
alidade um vivo testemunho.

Acclamado primeiro como fl- 
lho de David, que vem em nome 
do Senhor, Jesus Christo é agora 
proclamado como simples pro
pheta por tantos e tantos que 
nos milagres ínnumeros com que 
foram salvos de toda especie d« 
males viram  a luz fulgentissima 
que lhes fazia reconhecer a  Di
vindade.

iSf

Ao meu amigo, 0 illustrado jovem. 

Luiz M o r a t o  G e n t i l  A n d r a d e

Eu não desejo faustos nem grandezas 
E nem pompas olympicas e raras;
Não me seduzem pedrarias caras,
Nem títulos nem honras, nem nobrezas.

Para quem tem com pletam ente accesas 
Outras aspirações, brilhantes, claras, 
Essas mesquinhas tentações avaras 
Nunca parecem possuir belleza.

Meu desejo maior, meu pensamento,
A unica esperança que me embala,

Que dá-me vida, que produz-me alento

Dentro em meu peito alegrem ente fala... 
—E ’ ter na morte a paz do salvamento... 
Paz que não sei se poderei gosal-a !

Y tú—1915.

O l i v e i r a  t le n q n i ts i

AS ORDENS RELIGIOSAS NA 
AMERICA

0  Vice-reinado do Mexico 
comprehendia, além da Califórnia 
e o Nove Mexieo (i^rizona e 
Texas), incorporados em grande 
parte nos Estados-Unidos, 0 Mé
xico propriam ente dicto e as 
cinco republicas da America Cen
tra l : Guatemala, da qual fazemos 
especial menção, S. Salvador, 
Honduras, Nicarágua, Costa Rica, 
incluindo tambem Chiapas.

A Nova-IJespanha, que assim 
foi ao principio chamado o Méxi
co, foi conquistada por Fernão 
Cortêz, que levou ali irm anada á 
bandeira de Hespanha a bandeira 
da cruz, e que bem pôde dizer 
com razão a Carlos V “que elle 
era o homem que ganhou para 
a sua coroa mais reinos que 
quantas cidades lhes deram os 
seus antepassados.a Fernão Cor
têz, nasceu em Medellin, na fíx- 
trem adura Hespanhola, em 1485 
tomou 0 Mexico depois de 75 
dias de cêrco, em 1521, achou se 
com Carlos V na expedição de 
Alger, em 1541, finou-se em Cas 
tílieja de la Cuenta, em 1547. 
Ena 1517 foi descoberto 0 Yuca- 
tan  por Francisco Hernandez de 
Corilova ; logo após entravam  os 
F radte Menores á su* «vangeli-

Entrada de Jesus 
em Jerusalem j

A proxlma va-se a grandiosa 
festa da Paschoa, em que os 
judeus comraempravam a

zação e assentavam  um convento 
na cidade de Nova-Valladoiid. 
Em 1523 entravam  os Capuchi
nhos no Mexico com frei Martin 
de Vaíencia. Da cidade de Tru- 
xillo, na Republica de Honduras, 
enviava, no anno de 1525, Cor
têz para a Nova-Hespanha um 
navio capitaneado por seu primo, 
João de A valos, que levava a 
bordo dois frades de S. Francisco. 
Colhido porém o barco por uma 
furiosa torm enta foi encalhar no 
Cabo de Sto. Antonio, ilha de

passagem do anjo extermi* 
nador que, com a morte dos 
primogênitos dos egypcios, 
conseguiu qiíe Pharaó con
sentisse na smliida dos he- 
breus, daquellas terras em 
que tanto softViam os mísero* 
israelistás;approximava se es
sa grandiosa festa, e Jesus di
rigiu-se a Jerusalém para nel- 
la tomar parte, como era de 
preceito pela lei de Moysés.

Sabendo que Jesus se apro
ximava, abalou-se, toda a 
cidade, e uma enorme mul
tidão de homens, mulheres e 
ereanças, empunhando ramos 
de oliveiras, como symbolo 
da paz sairam ao seu en
contro, levantando enthusias 
ticos vivas, dando-lhe o glo
rioso titulo de Filho de Da

da c o t í ^ s t i ,  logo após 09 fran- 
eiscanos, doze dominicos e doze 
frades mercedarios. Bartholomeu 
de Olnêdo, da Ordem das Mercês, 
primeiro apostolo do Mexico, 
acompanhou 0 mesmo Cortêz, 
quando nelle entrou. Tambem lá 
não faltaram  03 Agostinho*, des
de 0 principio, os quaes evangelr 
zaram  0 M ichoacan.“

A respeito da Ordem das Mer
cês devemos accrescentar que 0 
P. Solorzano, religioso dessa Or
dem. foi o confessor e capellao

vid, e saudando-o como a en
viado de Deus sobre a ter
ra para a redempção do 
povo de Israel, repetindo to 
dos em unisono côro de vo
zes repassadas de enthusias
mo :« Hosanna Filio David! 
Benedictus qui venit in ne- 
mine Domini> Hosanna ao 
Filho de Dàvid ! Bemdicto 
seja o que vem em nome do 
Senhor!

E logo viu-se o Divino 
j Mestre cercado de innumera 
| vel povo, que o acompanhou 
| pelas ruas de Jerusalem entre 
vivas e acclamações. até a 
porta do templo.

Vendo tão grande demons
tração de estima e enthusias- 
mo daquelle immenso povo 
para com Jesus,que aos olhos

Cuba, perecendo nesta catastro- » de Christovam Colombo, desem-
phe os religiosos com mais oitenta 
hespanhóes.

Pedro de Gante, tio de Carlos 
V, denunciou a íc no Mexico. 
Prolongou 0 seu apostolado por 
espaço de cincoenta annos e le
vantou na cidade do Mexico um 
convento aos Franciscanos, os 
quaes constituíram no Mexico 
a Província do Santo E van ' 
gelho.

Redunda em glcria da O r
dem Frauciscana 0 têr sido j vincia 
frei Marcos de Nisa o primeiro ( Em

penhaudo se tão cabalm ente do 
seu alto ministério que veio a 
ser um dos apostolos mais insi- 
gnes do novo-Mundo.

A Companhia de Jesus entrou 
110 Mexico a instancias de Filippe 
II junto do sou Geral S. F ran 
cisco de Borja, no anno de 1572. 
À expedição apostolica destinada 
ao Mexico constava de quatorze 
missionários, vindo com 0 cargo 
de Provincial desta nova Pro- 

0 P. Pedro Sanchez’ 
dois séculos de existencia

europeu, que no anno de 1539, 
penetrou no Novo-Mexico, incor
porado hoje nos Estados Unidos, 
corno nos refere Eiiseu Réclus na 
>ua NouvelleGeôgraphie Unioer- 
selle, -Indes Oceidentales, pag.24.

Diz n os 0 mesmo auctor que 
‘•entraram a prom ulgar o E van
gelho no Mexico, no principio

fundou collegios, seminários e 
residências por toda a  superfície 
do terreno Mexicano, como tam 
bem em Guatem ala e Habana. 
Quando a 25 de junho de 1767 
foram os Jesuítas, por decreto de 
Carlos 111, banidos de suas habi
tações, levados a  Vera-Cruz « 
dali embarcados para os estados

do Papa, constituíam  um a Pro
víncia de 678 membros, constan
do de um a casa professa, novi
ciado, vinte e tres collegios. nos 
quaes se m inistrava ensino g ra
tuito, nove seminários, cinco 
residências e seis missões susten
tadas por 101 missionários. (Ca- 
t a lago de los sujetos de la Com
panhia de Jesus, que formaban 
la Província de Mexico. Mexico 
ano 1871).

No extenso territorio da Repu
blica do Mexico ainda hoje flo
resce uma Província da Compa
nhia, que se acha actualm ent? 
dispersa.

Foram  im plantadas 110 Mexico 
em proveito do habitantes todas 
as instituições christans.

Um dos principaes meios em 
pregados foi a  creação do esta
belecimentos para a educação 
da mocidade. Applicando-se um 
cuidado especial á  educação dos 
meninos, não se descurou a  das 
donzellas.Conventos de religiosas, 
de Santa C lara foram levantado» 5 
em diversos logares.Carlos V che
gou até a fazer que partissem se
nhoras religiosas ou seculares da 
O rd.Terceira deSalam anca,que se 
entregassem á  educação das m e
nina».A mesma senhora deCortêz 
as levou comsigo para 0 Mexico.

Em Coy-acan inaugurou-se ul
tim am ente um collegio para me-1 
nina* com o nome de—In stitu to !

invejosos dos Escribas e Pha
riseus não p esav a  do h u 
milde filho de um carpinteiro, 
começaram esses mesmo* 
Phariseus e Escribas a tra
mar contra a vida do Gralileu, 
como lhe elles chamavam por 
desprezo, e mtttendo-se pelo 
meio do povo, foram propa
lando contra Jesus toda a 
sorte de mentiras e calum- 
uias, procurando fazer crer 
ao povinho ignorante que o 
Messias não passava de um 
impostor, e endemoninhado 
que fazia falsos milagres a- 
judado nisso por Beelzebuth, 
chefe dos demonios, e que 
com todos esses prodígios de 
multiplicar os pães no de
certo, resuscitar a Lazaro etc, 
elle não procurava mais que 
levantar o povo a seu tavor 
para proclamai-o rei de Is
rael ! . .  .

E o poro de então como 
o de hoje, sempre ignorante 
e crédulo no que se lhe im
pinge com arte, ainda que 
seja a coisa mais absurda, a 
creditou no que diziam o* 
Escribas e Phariseus, paio 
que, apezar de no domingo 
de ramos ter rodeado ao Di* 
vino Mestre das maiores 
provas de e»tima e enthu&i* 
asmo pela sua pessoa, na 
Sexta*feira Santa,entre infer
nal gritaria pediu a Pi latos 
a morte do innocente Jesus, 
e do modo mais deshuraauo 
possível, exigindo que fosse 
pregado numa cruz 1....

P r o g r e s s o s  d o  e s ith o lfte iaa io  
f i i t r o  p a g ã o s  e  p r o t e s t a n t n

Eis © que relata o EOsseroa- 
tore R o m a n o : «0 padre Alexi», 
capuchinho, depois d* t«r rtfe-

Ozanam, a cargo das Irmã» do 
Verbo Divino. Assistiu á inau 
guração o Sr. Bispo do Mexieo.

0  impulso dado ás miisões 
nesta parte da America continua 
a  fazer-se sentir ainda em nossos 
dias. Os Missionários filhos do 
I. Coração de Maria entraram  
no Mexico no anno de 1892, e 
contam  ali hoje em dia 11 casas, 
onde residem  39 religiosos.

Os Irmãos das Escolas ChristSus 
entraram  para ali no anno de 
1908. Dirigem dezoito fundações 
de escolas agrícolas, commereiaeà 
e de artes e officios. Em Michoa- 
can têm um collegio, e em Mon- 
terrey  o Collegio Guadalupense, 
de ensino gratuito.

Nos ultim es mêzes do anno
1912 nada menos de trin ta  do
minicanos hespanhóes partiram  
para o Mexico, Costa Rica, e 
Urubamba, (Equador) narra  o 
Mensageiro do Rosário.

Em princípios de novembro de
1913 em barcaram  para o Mexieo 
oito religiosos hespanhóes—Mis
sionários de S. Vicente de Paulo, 
Ulustrou-se ultim am ente uo Mé
xico, um a congregação catholica, 
que durante a guerra  civil c o r
reu a  soecorrer espiritualm ente 
os combatentes.

Proseguiremos ainda sobra o 
Mexico na vêz seguinte.

(C êntw úã)



rido na revista canadense — *4 
Nona Frarijpa, o resultado «!• 
um a escrupulosa investigação 
sobre o nu mei o aefual de catiio- 
licos, que é cie 301.7 5 4.0?>7, con- 
elue deste modo : <TTmst igreja 
que por eecasião da morte de 
seu divino fundador co n tara  
apenas algum as centenas de 
membros, que sob Constantino 
tinha õ milhões, no tem po’ de 
Clodoveu 15, no de Carlos Ma 
gno 30, no de Leão X 100, e em 
1800 possuia 200 milhões de fieis, 
não podemes affirmar, a julgar 
pelos factos que esteja agora 
agonisando e que sinta o peso 
de dois mil annos que carrega 
sobre seus hombros. Ern Londres, 
em 1800 havia 11 igrejas eatho- 
licas, hoje excedem de 100. So
mente Londres conta. 300.000 
eatholicos práticos e convictos. 
O padre Morris, S. J., (protes
tante convertido, no periodico 
Monlh, e o padre Sidey Smith, 
nos Etudes, calculam que nos 
ultimo* sessenta annos as con 
versões na Grã Bretanha oscillam 
annualm ente entre 7.000 e 15000; 
tirando a media de 10.000, de
duziremos um’ total de 600.000 
pessoas convertidas.— New York 
posaue umas 190 igrejas paro- 
chia es, sem contar as capellas 
filiaee, tem 1.219.920 eatholicos 
(recenseamento de 1910); Chica 
go, 190 paroebias, com 663.537 
eatho licos; Philadelphia, 99 pa- 
roehias, com 337.883 fieis; S. 
Luiz, 83, com 243.572; Boston, 
61, com 302.092 ; Buffalo, 56, 
com 147.162 ; Baltimore, 47, com 
117.103 eatholicos. Em S. F ran 
cisco da Califórnia ha um pro 
testante para cada seis eatholicos. 
O estado da Asia, segundo o dr. 
Fertes, era em 1800 desolador, 
já  por falta de missionários, já 
porque a Inglaterra não concedia 
a liberdade de cultos. Agora, 
prescindindo das Filippinas, exis 
tem ali 5.400.000 eatholicos, 
comprehendidos em 40 dioceses 
deste modo : 32 nas índias, 4 
no Japão,um a ha Persia, tres na 
Turquia ásiatica, passando por 
alto mais de 100 Bispos, Vigários 
e Prefeitos Apostolieos nas Mis 
sõe*, em que ainda não estão 
organisadas as dioceses. Evange 
lisam as regiões de. infiéis —
15.000 miisionaríos, aos quaes 
ajudam  45.000 religiosas. De
16.000 soldados da m arinha norte 
am ericana, 6.000 _sã^ eatholicos 
e são assistidos por 25 capeilães.»

Foram este* dados colhidos 
na estatística mais rigorosa, e 
dizem com m uita clareza, lobre 
o progresso do catholicisrhó, quer 
nos paizes protestantes, quer nos 
paizes, onde infelizmente, domina 
o paganismo.

Mais uma fita

Vendo o famigerado Áffonso 
Costa, da anarchia lisboeta, que 
a°sua estrella se ia eclipsando e 
já  se achava em caminho de 
completo desapparecimento da 
politica daquella infeliz nação, 
arranjou um rapazola de 14 
annos de idade para, em dado 
momento; alvejal-o com dois 
tiros da revolver, mas de modo 
que as balas não o attingissem ; 
para que, julgando o povo que 
se tratáva mesmo do um atten 
tado contra a pessoa do desa- 
busado chefe dos carbonarios, o 
rodeasse de todas as considera
ções, manifestando estima pela 
sua pes9ôa * interesse pela con
tinuação da sua indispensável 
existencia.

Mas o povo que está acostu
mado com essas fitas do sr. AL 
fonso de Ligorio.nem se mexeu, 
porque não podia crer que um 
menino tivesse a necessária co
ragem para com m etter esse c r i
me n ’um logarem  que estavàm 
apinhadas centenas de carbona
rios,os quaes, apezar de ferozes 
como eào, se limitaram  á  panto
m ima de conduzir o dicto me
nino á  repartição da policia, 
quando, se o attentado fosse real, 
ali mesmo fariam o pobre rapa- 
z jto em pedacinhos, Que comedtal

T artu fo !
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Como já  foi annunciado 

nesta folha, amanhã, domin
go de Ramos, apoz a entrada 
da procissão, haverá no 
sanctuario do Sagrado Co* 
ração a conferência de intro* 
ducção ao retiro espiritual 
só 'para homens, o qual será, 
detres dias—segunda, terça, 
e quarta-feira, havendo em 
cada um desses dias lima 
conferência ás 5 1[2 horas 
da manhã, outra ao raeio dia 
e a terceira ás 7 horas da 
noite.

E como corôa e feliz rema* 
te desse retiro haverá uma 
numerosa communhão geral 
que se rá  na quinta-feira santa. 
a’s 6 horas da manhã,depois 
da ultima pratica.

Senda o santo retiro um 
piedoso exercício que sempre 
produz os mais salutares 
fruetos espirituaes de conver 
.são para uns e de renovação 
de vida espiritual para outros, 
Dedejse o comparecimento de 
todos os homens de boa von
tade, sem nenhuma distineção 
de classe, pois todos somos 
filhos de Deus e chamados á 
felicidade do ceu.

 ----------
U M  K O U  C A ? Í I I I f t A T O

Acaba de ser lembrado,por 
fortes elementos políticos de 
diversos collegios eleitora es 
do 4o. districto, para preen
chimento de uma vaga na 
Gamara dos Deputados esta* 
duaes, o nome impoluto e 
honrado do coronel João Ro
drigues da Rosa, chefe políti
co de Piedade e um dos 
nomes mais queridos deste 
nosso districto.

A‘s muitas qualidades que 
o tornam recommendavel ao 
eleitorado, destacamos, aqui, 
uma que pára nós está em 
primeira plana: é um eatho* 
lico fervoroso e pratico. Pa
ra prova,Lo basta dizermos 
que eüe é intimo amigo 
do Em mo. Bispo de Rotu- 
catú.

A coastrucção da egreja 
da Piedade, que é um bel* 
io templo foi feita sob 
seus auspícios, principalmen
te, e quando o Exmo. Bispo 
de Botucatú foi a Piedade, 
uo cumprimento de Sua ele* 
vadissima missão espiritual, 
S.Exa.Rma.benzeu essa egre
ja a pedidofdo Cel.João Rosa, 
em cuja casa o Príncipe da 
Egreja Catholica se hospe
dou.

O eleitorado catIndico do 
4o. districto deve reposijar 
se com a apresentação do 
cei. João Rosa para depu
tado, porque <> venerando 
político, além das bellas qua
lidades que lhe exornam o 
bello caracter, é, ainda, um 
ad m i nis t rador h on ra d iss i mo 
e infatigável.

Piedade é um logar afas
tado dos centros movimenta* 
dos e a Gamara lá rende apejj 
nas dez conto por annos e, 
raesrno assim, possúe optima 
illuminação electrica, servi* 
ço de limpeza publica de 
primeira, um juizado de di* 
reito, muitas escolas, linha de 
automoveis, etc, tudo devido 
a profíqua administração do 
honrado político, cujo nome 
os drrectorios políticos de 
Sorocaba, Una, S. Roque, S.

Miguel Àrchanjo, em bôa 
hora apresentaram para oc- 
cupar um cargo que bem 
deve ser occupado por um 
homem digno e honrado.

Fazemos4 votos para que 
tenhamos na Camara Esta
dual o Cel. João Rodrigues 
Rosa, que^seráuma garantia 
do Progresso do 4o. districto 

Muito* eleitores ilnanos
---------- --------C  ;---------

O PADRE
«Á impiedade, a  revolução e a 

anarchia, _com os seus satanicos 
intentos alcançaram  derribar 
thronos, d isp ersa r; dinastias e 
suplantar a ordem da, hum ana 
sociedade; mas os seus furores 
e as suas ondas devastadoras 
esmoreceram e quebrantaram-se 
defronte o templo do Senhor. As 
tempestades e os vendavaes im 
pa versante* de um a sociedade 
adultera e divorciada de Deus, 
esforçaram-se para tu Io destruir, 
viram se, perém, impotentes para 
demolir a grani tica penha da 
Egreja Catholica, que, immovel, 
os recebia, desdenhosa, os repel 
lia, collocando na sua frente a 
grinalda da victoria e estreitando 
nas suas mãos os trophéos de 
um cabal triumpho.

Os inimigos de Jesus Christo 
e de sua esposa, a Egreja, não 
esmoreceram diante de tão desas
trosas derrotas, mas, reunidos os 
restos de uma lucta perdida, 
reorganisaram  outro exercito, 
não mais contra a fortaleza ines- 
pugnavel da Egreja Catholica, 
protegida pelo poder divino, mas 
contra os seus ministros, os sa
cerdotes da Divindade.

Perseguidos, calumniados e 
desterrados, são os dignos e in 
trépidos mensageiros do Cordeiro 
Divino : precipitados em obscuras 
e asquerosas masmorras, encer
rados em frios e profundas ca
vernas, elles soffrem as mais 
cruéis torturas, as mais deshu- 
manas perseguições é como m an
sas ovelhas não soltam um tinico 
gemido* de queixa, porém, reso
lutos, ficam inabalaveis na digni
dade do seu ministério sacerdotal.

Então, vociferando impropé
rios, em brados alârdeanfces de 
phantasticos triumphos, os in
sensatos inimigos da Fé preten
dem cantar funeraes sobre o 
ultimo ministro do Grande Se
nhor.

Mas, pobres de espirito, a de- 
siilüsão tem lhes sido completa.

Os inimigos da Egreja passa
ram, os perversos perseguidores 
pereceram  e o sacerdocio catho- 
lico, cada dia mais numeroso, 
ergue sua fronte mais forte e 
altivo, e qual nova, cohorte de 
destemidos Machabeos, combatem 
heroicam ente pela gloria de Deus 
espancando as trevas do erro 
para fazer surgir novam ente 
entre os homens a  luz offuscànte 
da virtude.

O p a d re !... A esta palavra 
santa, ao pronunciar e9te nome 
sagrado, os ímpios fremem de 
odio ; um paroxismo diabolico 
se apodera destes infelizes, tor
nando-os indignados© rancorosos 
contra o sacerdote e no deses
pero de uma vindicta cruel, des- 
hum ana e sanguinaria, transfor
mam-se em lobo» traiçoeiros, 
usando toda sorte de ciladas in 
dignas e calum nias abjectas com
0 unico fim de desprestigiar o 
sacerdote e tornai o objecto de 
escarneo e execração publica.

Impellidos, pois, deste furor 
infernal, d ’eéta estratégica demo
níaca, elles vão d izendo: «O
padre, é o inimigo da sciencia, 
porque revela as verdades im m u
táveis do dogma. E ’ o inimigo 
persistente do progresso, porque 
protege a piedade, a justiça eo  
dever.

1 Elle é quasi sempre obscuran- 
itista e ignorante relapso, dizem 
-outros, porque não protege um 
regimen injusto, uma sciencia 
athéa, não apoia o catholiciamo 
indifferenta o escandaloso.

Â intelligencia recta, o coração 
puro •  virtuoso, o homem justo, 
honesto e bom, pensa de modo 
differente, raciocina em methodo 
contrario a respeito do sacerdote 
catholico.

Santo Ignaeio dizia que o sa
cerdocio catholico é a dignidade 
mais distincta e eminente que 
ha sobre a  terra.

S. Chrysostorao escreve : <Em
bora c officio do padre seja 
exercido na terra, deve-se porém 
pela sua sublimidade enumerar- 
se entre as funeçõesdo céo.

Camillo Castello Branco, cha
ma-o nos seus bellos conceitos o 
ministério augusto, o laço de 
alliança entre o céo e a terra.

E a n te 3 de todos estes distin- 
ctos escriptores. o apostolo S. 
Paulo já  tinha Yallado sobre a 
alta  dignidade dos sacerdotes 
chamando-os auxiliares de Jesus 
Christo e vèrdadoiros mensagei
ros de Deus.»

fl Müfüa Ideal
Cumprindo o que promettemos 

no primeiro artigo que escreve
mos sobre este assumpto, vamos 
hoje tornar conhecida dos nossos 
leitores a esperteza, de que se 
serviu a  Mutua Ideal para se 
apropriar do premio, com que a 
m utuaria D. Carlota de Negreiros 
Bueno foi contem plada no sorteio 
dessa sociedade, na extracção da 
loteria da Capital Federal,em 20 
de fevereiro proximo passado.

O numero da apólice da dita 
senhora, tanto na ordem da m a
tricula, como no final para o 
sorteio, ó 4650, e na extracção 
de que acim a falámos, o premio 
maior daquella loteria foi sor
teado no numero 54,650, como 
se póde verificar pela lista dos 
nuineros premiados na referida 
extracção.

Estando, pois, D. Carlota quites 
com a Mutua, por ter pago pon
tualm ente as suas pensões raen- 
saes, se a  Mutua Ideal fosse 
uma sociedade honesta, séria e 
exacta observadora dos seus es* 
tatutos, teria mandado logo o 
seu pagador a esta cidade en
tregar á  dita m utuaria o premio 
que lhe coube ern sorte.
Mas a ganancia por dinheiro a- 

ccuselhou-lhe cousa bem diversa, 
e arrastou-a a uma baixeza sem 
nome, que a colloeou no rói des
sas terríveis quadrilhas que 
vivem da rapina. E senão, diga- 
nos aquella sociedade: Que qua
lificativo merece o acto inqua
lificável de trccar-se o nome de 
um mutuário contemplado pela 
sorte, pelo nome de um indiví
duo iraaginàlio, de que não se 
indica nem a residencia e nem o 
numero que tem na Mutua ?

Parece incrível, mas foi justa
mente iss > o que fez a celébcr- 
r im a  sociedade que se annuncia 
pelos jornaes da papital como o 
exemplo vivo da correcção c 
honestidade, honestidade e cor 
recção que ficam reduzidas a 
zero diante do facto que vamos 
n arra r em poucas palavras.

Vendo a Mutua Ideal que a 
apólice sorteada era a de D. 
Carlota, disse cornsigo m esm a: 
Vamos annunciar que a pessoa 
agraciada pela sorte é um tal 
senhor W alfrido Linhares de Nei 
va (5amargo ; e para que ninguém 
descubra esta patota, não se in 
dica a residencia do felizardo, 
nem o seu numero de m atricula 
e nem o seu final para o sorteio ; 
desso modo a cousa passa des
percebida, e o bole fica cm  casa, 
para o repartirm os commoda- 
mente ; e se por nossa desgraça 
vier a  descobrir-se isso, e D. 
Carlota vier reclam ar o seu pa
gamento, lhe diremos que por 
um lam entavel engano o premio 
foi pago a um certo sr. W alfrido 
Linhares de Neiva Camargo, mas 
que estamos promptos a pagar- 
lhe tambem a mesma quantia, 
pedindo-lhe mil disculpas e ro 
gando-lhe que não divulgue isso, 
para que o seu conhecimento no 
publico não nos cause grande 
prejuízo, pois, conhecida esta

patota, não teremos mais soc-ios 
novos e os velhos não pagarão 
as suas quota*, e isto aqui está 
liquidado.»

Não se enganou n a  sua p re
visão a nunca assaz celebrada 
Mutua Ideal, porque a sua patota 
foi descoberta, c a sua esperteza  
vae ser desm ascarada em ambos 
os tribunaes — civil c crim inal.
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GUARDA DE HONRA AO 
SS. SACRaMENTO 

Domingo,28 cie Março de 
IGREJA d a  o r d e m  t e r 
c e i r a  DE S. FRANCISCO

Os Associados da Guarda 
de Honra são avisados para 
fazerem a sua hora de ado
ração, no domingo, 28 do 
corrente, na egreja de S. 
Francisco, onde o SS. Sacra
mento será exposto após a 
missa de 7 1 [2,ficando em ado 
ração até as 4 1{2 da tarde, 
hora em que será encerrado 
depois do TanturrrErgo e 
Benção.

QUINTA E SEXTA FEIRA 
SANTA 

Os Associados, cujo nome 
não estiver incluído na No
ra inata Geral, para a adora
ção de Quinta e Sexta feira 
santa, poderão fazer a sua 
hora de costume.

O secretario
L. G. Novelll.

IRMANDADE DE
S. ANTONIO 

fSceção feminina) 
Chamo a attenção das ir 

raans para a Guarda de Hon
ra de quinta e sexta feira 
santa.

A secretaria
Angelina Francesco

Na quinta feira, cotno nos 
annos anteriores uma coin- 
missão de Sras. Damas da 
Caridade esmolará, nas por
tas da egreja Matriz, du
rante a missa cantada. O 
produeto reverterá era bene
ficio dos pobres soccorrido* 
por essa pia associação.

APPELLO AO PUBLICO EM 
FAVOR DA CAPELLA DO 
ASYLO
A Capella do Asylo precisa de 

varias cousas, como : Seis casti- 
çaes pequenos, dois vasos para 
palmas, uma custodia para a 
exposição do Santíssimo e dois 
bancos com genuflexorío e en
costo pára uso das irmãs na Oa- 
pelia. Como as condições do 
Asylo são ainda muito precarías, 
a pedido dn irmã Superiora do 
mesmo Asylo abrimos uma suba- 
cripção para a com pra doa ob- 
jectos ácim a referidos.
Publicaremos os nomes das pea 

soas que nos enviarem  esmolas 
para este fim,

Ytú 2 0 - 3 —1915.
P .  A n t o n i o  B u e n o  d e  C a m a r g o

Notas ? Nofiçias
V r n t i m s i u *  t io s  V a hh h*

Conforme o program m a já  
publicado pela nossa folha, refe
rente ás festas da Semena Santa, 
realizou se no domingo passado a 
solemne e commovedora procis
são de Nosso Senhor dos Passos.

No sabbado, á noite houve aa 
egreja do Carmo a exposição do 
Senhor, durante a qual fez se 
ouvir em sentidas m archas a 
corporação musical “30 de Outu
bro".

No domingo pela m anhã houve 
missa rezada e ás 5 horas e 
meia da tarde sahiu a imponente 
procissão do Senhor dos Passo»,



a qual percorreu as ruas do C ar
mo, Commercio e Direita.

Prégou o sermão do encontro 
bem como o do Calvario. na 
«greja, do Carmo, o revmo. snr. 
P. Raphael Cervelli, da Compa
nhia de Jesus.

Em todos os passos, capricho
samente armados, uma pequena 
orchestra sob a direcção do mü<*s-

assignante, o sr. Ig n a c io  de
C airiarg®  P e n te a d o , ch e fe  de 
n u m e ro sa  p ro le  e ca t/h o lr 
co p ra tic o .

— T a m b e m  fe s te jo u  o an- 
n iv e rsa s io  do  seu  ca sa m e n to  

re peu o n o m á s tic o , no  d ia  
I 25jx e x im ia  p ro fesso ra  de pi*

fcro Tristão Mariano Junior, exe ano D. Isaura Flaquer Porto
cutava lindos e çomraoventes; v ir tu o s a  esp o sa  do sr. S y lv io

Porto, correcto adminiitrador 
do mercado. Parabéns.

—Faz an-nos segunda feira

mottetes, m usicis do saudoso 
maestro ytuano José Mariano da 
Cost-a Lobo.

Cantou de Verônica a senho- or, 
rita  Luiza Gonzaga de Almeida, I 29 <L° c o r re n te  o nosso  am ig o  

Tocou durante a procissão a ! s r * F ra n c isc o  F e r r e i r a  ^.Ives, 
corporação musical “30 de Ou* a  q u em  c u m p rim en tam o s .
tubro“.  __ j — F a z  a n n o s  h o je  o

' ven Oscar—Tendo sido approvad0 
plenamente nas cadeiras d° 
lo. anno deDireito da Uni' 
versidade de S. Paulo, acha- 
se novamente entre |nòs o 
o talentoso acadêmico snr. 
José Maria de Camargo, nos 
so collaborador.

Visitamol-o.

nos-

ÀNNIVERSARIOS 
Solemnisou as bodas de 

pruta no dia 25 do corrente, 
o nosso particular amigo e Ide felicidades

Basilico.
Aos anniversariantes 

sos sinceros parabéns.
PARTICIPAÇÃO 

O sr. Geraldo Pacheco 
Xavier teve a gentileza de 
nos participar o contra

cto de seu casamento com 
a senhorita Maria da Con
ceição Vieira, filha do sr. 
Luiz Vieira da Silva, resi
dente em Rio Clavo.

Caetano Parussi 
Aureliano Costa
Francisco da Costa Machado 
Joào Evangelista de Quadros 
Francisco Nobre de Avilla 
Mauro Jarussi 
Manoel B. dos Passos

De 10 1:2 as 11 
João Pedro Correa 
Joaquim Melchior 
Domingos Nobre da Cruz 
Aristides Fonseca 
An gelo Bueno da Silva 
Francisco Juvencio Assumpção 
Tarciso Galvão 
Vicente Vieira 
José Vieira 
Joaquim de Arruda

De 11 as 11 1/2 
i^uiz Gonzaga Novel li 
João Martin i 
Antonio Nardy Netto 
Luiz Gasolla

Cesario Pires de Camargo 
Paulino Pires de Camargo 

De 3 as 3 1/2 
Francisco de Paula Ferraz 
João Baptista Claro 
João Baptista F. rda Silva 
Leopoldo Rodrigues de Arruda 
José de Comargo Pires 
Domingos Campagnoli 
Luiz Olympio Absumpçuo 
Mario Rizzi
José Emygdío de Moraes
Cesario de Almeida Camargo

Jorge Simeira

Os nossos ardentes votos! Ernesto Fausto

Jorge Kalil
José Victorio de Quadros 
Honorato Rodrigues de Arrudn 
Benedicto Bispo 
João Bispo

De 11 1/2 as 12 
Francisco Correa de Moraes 
Luiz Bueno da Silva 
Arrigo Battisti 
Miguel Rizzo

j Manoel Esteves Rodrigues

João Emmanueli 
Joaquim  Felix da Silveira 

De 3 1/2 a  4 
Luiz Gonzaga dos Santos 
Augusto Bellentani 
Luiz de Souza 
Henrique Bertagnolli 
A lvaro Borges 
Antonio Pedalini 
Emygdio Antonio da Silva 
Antonio Soares de Arruda 
Geraldo X avier
Sebastião Rodrigues de Moraes 
Francisco Polintani

De 4 as 4 1/2 
Joaquim  Lopes Pinheiro Filho 
João Baptista de Moraes 
Antonio Segam archi 
V icente Emm anueli 
Francisco de Paula Costa

|Jo aq u im  M artins de Mello 
Guido Emmanueli

Antonio Mora to de Andrade 
Alberto Rodrigues de Moraes 
Claro Moraes Novarro 
Attilio Bardini 
Luiz Bordini 
Caetano de A. Ferraz 
Ângelo Bordini

De G as 6 1/2 
Napoleão Julio Michel 
Joaquim Narciso Couto 
Luiz da Silva Couto 
Hyppolito Leite de Barros 
Joaquim Lopes Pinheiro 
Jóaquim José de Moraes 
José M aria Nardy 
Jaym e Engler

De 6 1/2 as 7 
Adolpho de Moraes 
Irineu R odrigues de Arruda 
Antonio Domingos Sampaio 
Thomaz d’Onofrio 
José üe Andrade Pessoa 
Luiz Manoel da Luz Cintra 
Philadelpho Camargo 
Eugênio Isola

De 7 as 7 1/2 
Joaquim  Dias Galvão 
João Leite De Camargo 
Carlos de Souza Freitas 
Jaeob Bresciani 
Clovis Castanho Carneiro 
João Baptista Franceschinelli 
Bartholomeu Thomaz 
João Baptista Araújo

g k e i e b . a . i l i  

Para a Guarda de Honra ao Santíssimo
Q U IJN TA  R  S E X T A -F E I R A  S A X T A

QUINTA-FEIRA SANTA 
De 12 ás 12 1/2 da tarde.

Dr. Manuel M aria Bueno 
João Ferraz de A. P. Sobrinho 
Dr. Antonio Carlos P. da Costa
Dr. Florindo Longo
D r. Luiz G. de Sousa Freitas 
José Dias A ranha

De 12 1/2 á 1 hora 
Dr. Jesé Leite Pinheiro 
Dr. Braz Bicudo de Almeida 
José M aria Alves 
José Antonio da Silva Pinheiro 
Manuel de Paula Leite 

I Luis de Paula Leite
De 1 á 1 1/2 

Dr. Antonio C. da Silva Castro 
Julio Ribeiro de Carvalho 
Adolpho Bauer
João Evangelista P. de Campos 
{Joaquim Victorino de Toledo 
Wào Lonrenço dos Santos 

De í 1/2 ás 2 
Augusto Ferraz Sampaio 
Horminio de Camargo 
Luiz de Almeida Silveira 
João de Almeida Camargo 
Joaquim de Almeida Mattos 
Evaristo Galvão de Almeida 

De 2 às 2 1 [2 
José Maria dos Santos 
.losé Esteves Carram enha 
Sebastião Martins de Mello 
Hermogenes Brenha Ribeiro 
Dr. Francisco de Mesquita Barros 
Agnello Cicero de Oliveira 

De 2 1/2 as 3 
Fernando Dias Ferraz 
João Carlos Camargo Teixeira 
Anionio Ferreira Dias 
Elias Augusto Buenô 
Silvano Machado 
Accacio de Vasconcellos 

De 3 ás 3 J /2
Ignacio Bueno de Negreiros
Francisco F erraz de Toledo 
Bento Galvão de França
Antonio Pires de Camargo
Luiz Pires Guimarães 
Adolpho Magalhães

De 3 1 \2 ás 4 
Tristão Mariano Junior 
Luiz 'Gonzaga da Costa 
Abra hão Borsari 
Edgarrio Pereira Mendes 
João de Almeida Mattos 
Carlos Morato de Carvalho 

De 4 as 4 1 /2 
Antonio Galvão de A. Sobrinho 
Autonio de Campos Botelho 
Misael de Campos 
Francisco G. Soaza Freitas 
Joaquim Toledo de A. Pradc 
Czorio D Elboux

De 4 1/2 as õ 
Irineu Augusto de Souza 
Ignacio Camargo Penteado 
Antonio F. Paula Camargo 
Marcolino Cardoso Camargo 
Fernando de Souza Portella 
Letacio de Barros Freire

De ò as 5 1/2 j
Joaquim Antonio íla Silva

José Ruggieri 
José Maria dos Passos 
Francisco Roldain 
Ignacio Bueno de Camargo 
Luiz Antonio Mendes 

De 5 1/2 as 6 
Humberto Servulo da Costa 
Haraido S. Geribello 
Francisco de Almeida Camargo 
Francelino Cintra 
José Maria Portella 
Antonio Cardoso de Paula 

De 6 as 6 1/2 
Luiz de ̂ Camargo Penteado 
Glycerio B. Costa Barrios 
Alberto de Almeida Gomes 
Joã > Valente
Adolpho Galvão de Almeida 
João M artins de Oliveira 

De 6 1/2 as 7 
Antonio de Paula Rodrigues 
José Rodrigues cTAviia 
Felippe Bauer 
João Baptista da Costa 
Josino Borges de Carvalho 
Ignacio Luiz d ’Alméida 

De 7 as 7 1/2 
Affonso Borges 
D r. Arcilio Borges d’Almeida 
Leobaldo Borges 
Godofredo Carneiro 
Gilberto Carneiro 
João Jacintho do Nascimento 

De 7 1/2 as 8 
Braz Ortiz 
Alcides Grtjz 
José Maria de Carvalho 
Antonio de Souza Ferraz 
José Dias Ferraz Netto 
Ignacio Galvão de Camargo 

De 8 1/2 as 9 
Joaquim de Campos Arruda 
Carlos Greilet Junior 
Francisco Fiel 
José X avier da Costa 
José do Patrocínio Costa 
Rubens Costa
Manoel Antonio Coelho Monteiro 

De 9 as 9 1/2 
Adolpho Ferraz Sampaio 
Antonio B. de Souza Barros 
Antonio Esteves 
Ignacio X avier da Silveira 
Francisco da Silva Teixeira 
José San toro 
Agostinho Luppi 
Raphael lannoni

Joaquim Esteves Rodrigues 
José Esteves Rodrigues 
Luiz Gonzaga Esteves 
João Octavio do Nascimento 

S E X T A -F E IR A  
Das 12 as 12 1/2 

Juvenal Dias
Saturnino de Oliveira Camargo 
João José dos Santos 
Vicente Gnndini 
Henrique Bonatti 
Luiz Savioli 
Antonio Terreran 
Domingos Martiui 
Julio Zeppini 
Eduardo Zordo 
Sabadino Cascielo 
Francisco Faustino Pinheiro 

De 12 1 2 a 1 
Francisco N ardv Filho 
Luiz Falcato 
José M aria de Freitas 
Francisco Cecilio Malfa 
Antonio Titaneiro 
Luiz Felix tía Silveira 
Luiz de Oliveira 
Sergio Antunes de Mattos 
José Ferreira 
José Manoel de Oliveira 
F rancisco Feliciano Oliveira 
Tosé Carlos Martins

De 1 á  1 1/2 
í Letacio Galvão 
Salvador da Rocha Freire 
José de Quadros Almeida 
Domingos Vespoli 
Luiz José de Araújo 
Luiz Francisco 
Salvador de Carvalho 
Tranquillo Ceribella 
Firm ino O. do Espirito Santo 
Francisco Barreto 
Raphael Liberatorc

De 1 1/2 ás 2 
Adriano Dias do Nascimento 
Luiz M artins do Prado 
Joaquim Kiliam 
Lai/rentino Buono de Camargo 
João M artins Leme 
José Avelino dos Passos 
Benedicto Pinto 
Antonio Felix da Costa 
Vittorio Longhi 
José Delfim do Andrade 
João Paulo Xavier

Innocencio Marques Ferreira 
João Baptista Machado 
Arolino Monteiro 
Antonio Pedròso de Oliveira 
Paschoal Francisco

De 4 1/2 as 5 
Pedro Antonio Claro 
Francisco F erre ira  Alves 
Jarbas Falcato 
H enriqueGianechini 
Joaquim Thomaz de Souza
Alfredo de Camargo Texeira
João Pinaud 
V ictalliano de Almeida Prado 
Accacio de Figueiredo 
Luis Martins de Camargo Leme 
Raphael Leite de Camargo 
Cornelio Pinho

De 5 as 5 1/2 
Joaquim  M anrel de A. Moraes 
Virgilio Castanho de Barros 
Elias Ferraz de Sampaio 
João Baptista Motta 
Henrique Bardini 
Humberto Bardini 
José Bellentani 
Agostinho Bezerra 
Tercilide Bellentani 
Oscar Nardy
Antonio Bueno de C. Primo 
Antonio Guilherme de Almeida 

De 5 1/2 as 6 
João do Amaral Duarte 
Silvio Fonseca 
Manoel de Toledo 
Antonio Rodrigues da Silveira 
José cTOnofrio

De 7 1/2 as 8
Joào Baptista F êrre ira  Cardoao
Luiz do Am aral Duarte
Mario Macedo
José Joaquim de Almeida
Lauro Alves
José Leite de Camargo

De 8 as 8 1/2 
Paschoal Martini 
José Balduiuo do A. Gurgel 
Aureliano Aguirre 
Paulino Galvão de A. F rança 
Servulo Pacheco e Silva 
André Brenha fíibeiro

De 8 1/2 as ’9 
Antonio Esteves Caramenha* 
Ilarino Vieira 
Alfredo Rossi 
Agenor Leite de Barros 
João Antunes de Almeida 
Adolpho Rodrigues le  Arruda

De 9 as 9 1 2  
João Baptista Mendes 
Abrahão Lincoln de Barros 
Felicio Marmo 
Luis Rodrigues de A iruda 
Plínio de Toledo 
Joaquim Antonio Gomes

De 9 1/2 as 10 
Silvio Porco 
Silvío Grellei 
Abelardo Couto 
João Amorim 
Guilherme Franceschinelli 
Giacomo Franceschinelli 
Pedro Franceschinelli 
Antonio Bortolotti

De 9 1/2 as 10
Caetano Muneretti 
Joào Pires de Camargo 
Viriato Valente 
Emílio Páterm an 
Nicolau Francisbo 
Felicio Iarhssi 
Camillo Gianini 
Ermedoro Battisti 
Carlos Ferrari
Francisco da Silveira Camargo 

De 10 as 10 l / ü2 
Alvaro da Silveira Leite 
Francisco Brenha Ribeiro 
Luiz Pinto de Almeida

3j Pesta do Glorioso 5. Bençdíçío
Nos dias 15,16,17 e 18 de Abril

Domingos F ratin i
De 2 ás 2 1/2 

Luiz Gonzaga Dias Ferraz 
Francisco do A m aral Duarte 
Theodomiro Ignacio dos Santos 
Luiz Augusto Ferraz 
Benedicto Carlos Antunes 
José de Moura Leite 
Manoel Macliado Junior 
Alexandre Cardoso 
José M. Cardoso de Almeida 
Antonio Romano 
Fausto Merli 
Adolpho Ribeiro

De 2 112 as 3 
Albertino Mendes Galvão 
João David Vieira 
João Rodrigues d’Avilla 
João Baptista Leme 
Francisco Dias de Almeida 
Hygino Bruni *
Paschoal Salesiani 
Hygino Del Campo 
Benedicto M artins Oliveira 
Ricardo Saches

Dia 15, ás 7 1{2 horas da manhã, haverá 
missa resada e às 7 horas da tarde se dara’ 
começo ao triduo em preparação à festa.

Dia 1G. ás 7 horas da tarde triduo solerane. 
Dia 17 às 7 horas da tarde triduo solemue e às 
8 'da noite, retreita pelas ruas por onde deve pas
sar a procissão.

Dia 18,às 7 1 [2 da manhã, missa com Conr 
xiumhão geral dos irmãos e mais íieis. Nessa oca* 
sião serà distribuída uma lembrança da festa. À’» 
10 horas? solemne missa cantada com orchestra. 
A’s5  1[2 horas,imponente procissão que percorre
ra’ as ruas de Santa Cruz, S. Francisco e Santa 
Rita até a dos Collegios, e ainda a de Santa 
Cruz até à Egreja.

A’ entrada ocupara’ a tribuna sagrada um 
apreciado orador.

Convidam-se as irmandade» e bem assim 
pede-se o maior numero possivel de anjos e 
virgens para maior brilhantismo da festa.

—Todo o serviço de musicas esta’ a cargo 
^  j do M. José Victorio de Quadros e a ornamenta- 
3>ji Ção da Igreja a cargo do habil armador sr. José 

Xavier da Costa.
Pelos Festeiros— O SECRETARIO



800.000 VIDROS
Annualmente são exportados 

para o ro rte , do giande rei dcs 
depura ti vos do sangue ELIXIR 
de NOGUEIRA do pharraaceutL 
co chimico Silveira.

P o r 15$000 V ™
officina do snr. Luiz Gazolla, 
uma caixa descarga au- 
thematica, que antes custava 
2 0 $ 0 0 0 .

E ’ occasião de approveitar 
o modernismo em fóco.

S A P )  T A

PROGRAMMA
moventé cerimonia das “Tres horas 
de agonia44.

Pregará os sermões das “sete 
palavras14 um illustre orador sacro.

A’s 10 horas da manhã, na igre
ja  Matriz, bencão solemne dasPal- 
mas, procissão no exterior da igreja.

Missa cantada de Ramos a gran
de orchestra, canto da Paixão.

Terminada a missa, distribuição 
de Palmas aos fieis.

A's 5 1[2 da tarde sahirá da 
igreja do Carmo a procissão do 
Triumpho, que percorrerá as ruas 
da Palma, Direita e do Carmo.

S e g u m la - f c l r i i  
Via-Sacra na igreja do Bom Jesus.

T e r ç a - f e i r a  
Via Sacra na igreja da O. Terceira.

Q u a r t a - f e i r a  
Via-Sacra na igreja Matriz.

A’s 7 horas da tarde sahirá da 
Matriz a imponente e tocante pro
cissão do “Senhor Morto44, que per
correrá as ruas do Carmo, Commer- 
cio e Direita, havendo o canto da 
Verônica onde estiveram os Passos.

A’s 9 horas da noite sahira’da igre
ja do Carmo a segunda procissão do 
Enterro, que fará o percurso das 
ruas da Palrm\Direita e do Carmo.

A’s 9 horas da manhã, benção 
do fogo novo e do círio paschoal; 
canto do “Exultet44 e das “Prophe- 
cias44. Benção da Pia Baptismal, 
canto das Ladainhas dos Santos.

Missa solemne de AUeluia, a 
grande orchestra.

A’s 3 horas da tarde o Revrno. 
P. Vigário procedera’ ao benzimento 
dos domicílios.

A’s 6 horas da tarde, na igreja 
do Carmo terá lugar a cerimonia 
da Coroação de Nossa Senhora, 
ladainha e benção.

Darthros no pescoço t  foces ! 
H O RRÍVEL SOFFREH

Innum eras são as crianças 
«alvas das lom brigas com o uso' 
da “ Lom brigueira,, do pharm a 
ceutico chimico Silveira

A’s 10 horas, na igreja Matriz, 
solemne missa cantada da Institui
ção, á grande orchestra.

Communhão geral ás pessoas 
devidamente preparadas.

Procissão do SS. Sacramento 
no interior da igreja, sendo em 
seguida o Santíssimo depositado na, 
urna do t nr o no para a adoração.

Desnudação des Altares.
Terminada a missa, começará 

a guarda de Honra ao SS. Sacra
mento, que será feita pelas Associa
ções e pelas pessoas que forem 
indicadas na Nominata Geral.

A’s 6 1|2 da tarde, solemne 
Officio de Trevas. Em seguida a 
memorável cerimonia do Lava-pés. 
Sermão do Mandato.

A’s 11 horas da noite terá lugar 
a devota meditação da “OraáanU“

A’s 5 horas da madrugada, 
procissão da Resurreição, com en
contro no Largo do Carm o; canto 
do “Regina Cceli 4. A entrada da 
procissão, missa resada, Tantum- 
Ergo e Benção.p ?  Dr, Lui* Catõe doe Santos

Dx. Loiz Gotâa do* Santo* 8üva oD 
Faoul&uk 

p J  Rio, do* hofcfwtac*, r r
^  nadico  Santa Casa •  da Be- m  
rrr nefíoeneU P o rtafaeza  de P e -—_ 
cD loto*. «to., «to.

E Attosto que « a  minha cliaiea^] 
_çm preg#eom  optirao resultado o m  
[J. Elixir de Noptsmrm, formula. de Eli 
pbarm»ceatwo ehimieo Joáo da 
cü Silva Silweira. L-,

3  Não hesito em reeowiaaetidíil-© [r  
que soffrem. poeqae ooneide- 

m  ro um preparado que sobVepuja q: 
£ 3  todos os sim ilar» , eenatit 
“ ■jiun* esp^l^hdade pharma^edtioa IT 
r— que % scieneia, mediea deu •  stn “d  
aübeaieplaoiho-. ps
C  ^Pelota*. 5 de Noremhro da 1fl&2 r~

y^Dr. Lute C<úSe fo* famU$ WSÍm g

S  (Fkroa raeoohiMkd*^. p

[ 5  H- M a r i a  B r a n d i n a  C a m p o s  c

E Attêsto qua estando soffre»do,E 
por espaço de oito âiinos, de dar-c 
Lif th ro í no peaooço e facas, use:’ 

nesse periodo diversoa medica-^ 
t j j  mentos indicados para  tal moles-[_ 

tia. sendo todos de effeitos ue^a-r 
S ãv o s. c
*—í A conselho do meu marido,- 
EoLuiz Rego Sobral Campos, useis 
L °o  preparado Elixir de Nogueira 

do pharmaceutico João da S ilva, 
pp Silveira, e «om tres vidros fiqu#i[ 
r— radicalmente curada. r
=5 lJor ser verdade, podem fazetr 
jj-fl desta o uso que convier. -
ES Estado de Pernambuco — Gt&l 
R v a tá ,  29 de Abril de 1913. jj

LD Maria Brandiua Campos. £

| r~ (Firma recojrheoida) J

Toda d musica coral que sera’ 
executada na Matriz, está a cargo 
do maestro Tristão Junior.

Da ornamentação da mesma 
igreja ficou incumbido o habil a r
mador. sr. Joaquim Leitão.

A com missão pede encarecida* 
mente aos moradores das ruas por 
onde passam as procissões do Enterro 
o obséquio de illuminarem a frente 
de suas casas, para maior imponên
cia das festas.

A .  O O M M I S S Ã O

g. A’s 9 horas, Missa dos Presan- 
f  tificados com canto da Paixãô ; 
» adoração da Cruz. Retirada da urna 
} do SS. Sacramento, procissão interna 
a na igreja, fim da missa.

e, na igreja 
gar a com-

P e n s f to  JÍ«m h  «cMíIirtr» ( 14»

Sita á rua S. Clemente, 148,^ 
dirigida pelas Irm ans de Lour- 
de3. Casa bem situada, tratam en
to de prim eira ordem, vida em 
íam ilia, almoço ás 11 horas, 
jan ta r  ás 6 horas. Fecha-se a 
porta da entrada ás 9 horas da 
noite.

Missa e benção do SS. Sacra
mento todos os d.ias, (sem o me
nor constrangim ento ás pensio
nistas.)

Solicitude das próprias religio- 
«âs em caso de perturbação de

§mde.
As mães, que tenham  de pôr 

«aittir «s suas filhas moças a re 
sidência no Rio, por motivo de 
traba lhos e estudos, poderâo.des- 
c avisando o espirito e o coração 
m aterno, hospedal-as .na Pensão 
Nossa Senhora de Lourdes.
§ó se recebem senhoras, e pe
de-se que essas tragam  um a a- 
preaentação de pessoas concei. 
uadas.
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O melhor do Brazil
Vende-se em  todas as boas casas de negocio 

^  R IT A  D O  fO R 9 I K 1 M  IO , ÍW A —  V T Ú

Ê̂LíiBETJitiJuenaiPJigariganaiBJispj L9iEii9Ensejt93T
TIJOLOS E TELHA S

J o ã o  F erraz  de A lm e id a  P ra d o  « o b r in h o  
p a rtec ip a  a seu s  fr e g u e z e sa o  pu b lico  em  gera l  
q u e p o d e m  d e ix a r  s e u s  pedidos de t ijo los  e é 
te lh a s  n a  red ação  daFederaçfto ,L argo da Matriz 

entrada r u a *  Q uitai.da  
P a r te c ip a  m a is  que  v e n d e  os t ijo los  a «Ifooo*  
a s  telhas a So$ooo postas  na »bra dentro  da ci 
dade M »terial b o m

e l o j o u i i j i  e  J o a l l i e r i a  Í T A L O  S I J IS S A

Rua do Commercio, N. 26—YTU’
Nesta acreditada casa, se encontrarão relogios e 

joias de todas as qualidades e preços, trabalho solido 
e garantido em ambos artigos. Deposito exclusivo nesta 
cidade dos afamados relogios Zenitli e Chrometro íris, 
e tem tambem dos fabricantes Roskopf Patente. — 
Omega—A urea—e Leonidas—a preços de S. Paulo. 
Incumbe-se dc qualquer concerto concernente a  sua 
profissão. Todos os objèctos vendidos são garantidos. 
Vendem-se relogios de paredes e despertadores. Con
certam-se m achinas de escrever e Gramraophones.

Grande e variado sortimento em artigos de phan- 
tasia e objectos para presentes.

Unico depositário nesta cidade dos afamados reiogioa 
7}  ZENITH eOMEGA

Ytú—Est. de S. Paulo — Jose San/oro
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Chacara
Vende-se nraa chacara com 

bom quintal grande, casa 
nova sita a rua da Matriz 
n*. 8 . Para tratar na mesma

casa com 
Camargo.

Bento Pires de

Lom brigueira do pharm aceuti
co Silveira,especifico preeiosem  
toda* aa casas de família.
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