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Na noite de Sabbado,quan
do já  raiava o primeiro dia 
da semana, Maria Magdale 
na, Maria mãe de Tbiago, 
e Salomè, compraram per
fumes para vir embalsamar 
a Jesus 1.

No primeiro dia da sema
na partindo muito cedinho, 
estando ainda escuro, che
garam ellas ao sepulchro,ao 
levantar do sol, trazendo 
os perfumes que tinham pre 
parado. E diziam entre si: 
«Quem nos ha de afastar a 
pedra da entrada do sepul
chro» ? Porque era muito 
grande.

Eis que houve um grande 
terremoto, porque um anjo 
do Senhor desceu do cèu e 
approximando-se, rolou a 
pedra e sentou-se sobre ella. 
O seu aspecto era como o 
relampago, e as suas ves
tes como a neve.

De medo delle, assusta- 
ram-se os guardas e ficaram 
como mortos 2.

Maria viu a pedra afas
tada do sepulchro, e foi 
correndo ter com Simão 
Pedro e com outro disci- 
pulo que Jesns amava, e 
lhes disse: «Tiraram o Se
nhor do sepulchro e não sa* 
bemos onde o puzeram 3.

“ As outras mulheres v i
ram tambemu a pedra afas
tada do sepulchro e, entran
do, não encontraram o cor
po do Senhor Jesus.

E aconteceu que, estando 
ellas consternadas por esse 
motivo, eis que se apresen
taram junto dellas dous ho
mens vestidos de roupas des 
lumbrantes. E como ellas 
se atemorizassem e baixas
sem os olhos para o chão 
lhes disseram elles:

«Não temais, porque sei 
que procurais a Jesus, que 
foi crucificado. Porque pro
curais entre os mortos,aque’ 
le que está vivo ? Não está 
aqui, mas resnscitou, como 
tinha dicto.

«Recordae-vos do que vos 
disse ele, quando estava ain
da na Galilèa:—  E ’ preciso 
que o Filho do Homem seja 
entregue nas mãos dos pec* 
cadores, que seja crucifica
do e resuscite ao terceiro dia

«V inde ver o logar onde 
foi posto o Senhor, e ide 
promptamente dizer aos se
us discipulos e a Pedro que 
elle resnscitou, e vai adean 
te de vòs para a Galilèa; 
ahi o vcreis, como cllc  vos 
disse. Eis que eu vos preve
ni 4.»

(1) 0  dia legal começava ao 
pôr do sol, ao despontar das pri
meiras estrellas. A essa hora es
tava pois, terminada a obrigação 
do repouso, o que permittiu as 
santas mnlheres sahissem a com
prar os perfumes para embalsa
mar o corpo. E’ bem de ver que 
ellas ignoram as precauções to
madas pelos pharisens, mandando 
guardar o sepulchro.

(2) Erram os pintores quando 
figuram os guardas atterrádos á 
vista da resurreição de Jesus, 
pois não foram testemunhas o- 
culares do facto. Jesus resuscitou 
antes da aurora e sem íuido, 
sem quebrar os sellos, estando o 
sepulcro completamente feçhado, 
“sepulcro cia uso, sigilo in viola- 
to, sicut ex utero Virginis natus 
est,“ diz S. Chrisostomo.

0  terror dos guardas foi oc- 
casionado pelo terremoto e pela 
presença do anjo que rolora a 
grande do monumento.

(3) As palavras de Magdalena 
— “e não sabemos onde o puze- 
ram“— parecem confirmar a opi
nião dos que fsustentam que ella 
não fôra só, mas acompanhada 
das outras mulheres. Tendo vis
to de longe, a pedra removida 
do seu logar, correu sem mais 
demóra a annunciar a Simão Pe
dro o extranho acontecimento. 
Durante esse tempo appareceram 
os anjos ás outras mulheres,

(4) Em presença do tumulo 
deserto, as santas mulheres fazem 
o primeiro acto de fé da Egreja 
Catholica no milgre da Resurrei
ção; tornam-se apostolos dos A- 
postolos, para annunciar-fiíes a 
boa nova. Assim readquire a mu 
lher christã o seu logar de hon
ra na familia de Deus. Mensa
geira da morte no Paraiso ter
restre, convinha que fosse ella 
tambem a mensageira da vida no 
sepulcro de Jesus.

RESÜRREIÇRO DE JESÜS
Tendo José de Arimathéa 

com  outros discipulos de 
Jesus sepultado o corpo do 
Salvador, os principes dos 
sacerdotes e os phariseus 
foram ter com Pilatos di
zendo-lhe que Jesus havia 
dito que resussitaria ao 
terceiro dia depois de sua 
morte, e que por isso era 
necessário que ao redor do 
seu tumulo fosse collocada 
uma poderosa guarda para 
impedir que os seus disci
pulos fossem á noite reti
rar o seu corpo, para de
pois dizerem ao povo que 
Jesus tinha resussitado.

Annuindo a esse pedido, 
Pilatos mandou collocar ali 
uma numerosa guarda com
posta de soldados romanos, 
com ordens terminantes de 
não deixarem quem quer 
que fosse approximar-se do 
sepulchro.

Mas Deus zomba das pre
cauções dos homens em seus 
designios contrários às dis
posições divinas.

E ao romper da aurora 
do terceiro dia, Jesus, dei
xando as trevas do tumulo, 
resuscitou glorioáo,cheio de 
belleza, poder e magestade, 
e um anjo, descendo das 
alturas do Paraiso, com a 
rapidez do raio, removeu a 
pedra que fechava o sepul
chro, e sentou-se sobre ella. 
E os soldados, á vista do 
mensageiro celeste, cujas 
vestes eram alvas como a 
neve, e o rosto resplande
cente como o sol, caem por 
terra espavoridos, e quando 
recobram os sentidos, saem 
em disparada a communi- 
car o facto ao summo sa
cerdote daquelle anno, o 
qual, dissimulando o espan
to, que lhe cansava tal nar

ração, prometteu aos sol
dados dar-lhes muito dínhei 
ro, para que dissessem ao 
povo que Jesus não tinha 
resussitado, mas que os seus 
discipulos foram durante a 
noite e furtaram o seu cor
po do sepulchro, emquan- 
to elles soldados estavam 
dormindo.

Mas o povo, que sabia 
quão rigorosamente eram 
compridas as ordens de P i
latos, não acreditou que os 
soldados estivessem dormin
do emquanto guardavam at- 
tentamente o sepulchro, e 
muito menos que os discipu
los deJesus, tão timidos, co
mo eram,tivessem tido a co
ragem de ir á noite, saltar 
por cima dos soldados ali 
deitados,para removerem a 
pesada pedra posta sobre a 
bocca do tumulo e finalmen 
te retirarem d ’ali o corpo 
do Sènhor.
Tudo isso demandava gran* 

de esforço e não pequeno 
barulho, e portanto, mesmo 
que os soldados estivessem 
dormindo, se acordariam e 
poriam em fuga os que pre
tendessem levar a cabo tão 
difficil empreza.

Portanto ninguém póde 
negar a resurreição de Je
sus; e a precaucão dos prín
cipes dos sacerdotes e pha- 
riseus, montando guarda ao 
redor do tumulo do Salva
dor, só serviu para provar 
de um modo insophismavel 
a resurreição do Nosso Di- 
no Redemptor. Pois a não 
ser essa precaução, pode
riam os racionalistas e in
crédulos do todos os tem
pos dizer que realmente 
Jesus não resussitou e o 
que se de foi que os seus 
discipulos à noite retira

ram do sepulchro o seu cor
po, para fazerem crer que 
Elle tinha resussitado. © 

Regosijemo-nos, pois,com 
a maravilhosa resurreiçãoi
de Jesus, que triumphando 
da perfidia e crueldade dos 
seus inimigos, e vencendo 
a própria morte, resusci
tou glorioso, cheio de bel
leza, poder e magestade, 
para consolo de sua divina 
Mãe, alegria dos seus apos
tolos, jub ilo  e esperança de 
todos os christãos.

A decadencia da Igreja 
Anglicana

Com a devida venia, transcre' 
uemos do «Tribuna Religiosa» 
do Recife este bello artigo:

De ha alguns annos pará cá 
nota-se na igreja official ingleza 
uma decadencia extraordinaria, 
reconhecida até pelo3 seus pro- 
prios bispos.

Depois de 2 mezes de laborio
sos esforços em 1916 os ministros 
enviados a dar missões em todas 
as parochias inglezas pelos bispos 
anglicanos, voltaram com as mãos 
vazias, e reconhecendo o pouco 
fructo dos seus trabalgos.

Par toda a parte se fallava en
tão de «bancarroto da igreja of
ficial» e os dois Arcebispos de 
Cantorbery e York declararam 
até a «fallencta da igreja official» 
se as missões terminassem então.

Dir-se-ia que o ramo cortado 
da arvore ^frondosa da Egreja 
Catholica, conservará por alguns 
séculos a seiva que o sustentava, 
e que já era chegado o tempo 
de seccar inteiramente.

Commissões foram creadas pa
ra estudar as causas dessa deca
dência, e os remedios que se lhe 
podia oppor.

Cinco commissões de prelados 
e membros influentes que foram 
encarregados dessa questão de yi- 
da ou morte para a igreja in
gleza, acabam de apresentar os 
resultados dos seus estudos e de 
suas pesquizas, que constituem 
leal exame de conscienciencia da 
igreja auglicana.

Ignorancia do clero e dos fieis 
falta de um Credo definido e um 
systema da vida espiritual, levam 
as commissões a confessar leal
mente que a «igreja não tem mais 
a influencia que deveria ter na 
vida da nação».

Para mim que escrevo estas^li- 
nhas, a confissão sincera de deca
dencia do ramo que a séculos se 
separou da arvore da vida, não 
é a bancarrota da igleja anglica
na, mas sim a resurreição e a 
vida com a sua volta difinitiva 
á Egleja Catholica.

As commissões não tinham si
do encarregadas unicamente de 
estudar as causas da decadencia. 
Deviam apresentar tambem os 
remedios que julgassem opportu- 
nos.

E esses remedios ellas o foram 
buscar na Egreja Catholica re- 
commendando praticas e institui
ções dessa tão, antigamente, odia
da Igreja.

Em primeiro logar insiste pe
la bôa formação |dos ministros,

de tal modo «que o sacerdote ou 
ministro do cufio não seja sómen- 
te um bom pregador mas tambem 
um professor emerito; que seja 
capaz não só de ensinar as crean- 
ças mas ainda de dirigir um cir
culo de estudos de alimentar e 
dirigir os debates».

Para nós catholicos, a maior 
instrucção do clere anglicano nos 
dá a esperança da sua volta ao 
seio da Egreja Catholica, porque 
foi e é á instrucção que nos tem 
trazido os maiores vultos da egre
ja anglicana, como Newman Ma- 
nulug.

Consequencia dessa mais acu
rada instrucção do clero anglica
no será a melhor formação dos 
fiel que já desde annos se enca
minham em massa para o seio 
da Egreja onde se separaram.

Recommendam tambem o ensi
no do Catecismo e da Biblia e 
até os ^catecismos de perseveran
ça e o cursos superiores de reli
gião para os jovens.

A terceira commissão insiste 
para a formação espiritual na uti
lidade dos retiros es^iriiuaes tan
to para o clero como para os lei
gos. E’ á Igreja Catholica que 
elles foram buscar essa outra ins
tituição que tantos fructos de sal
vação tem produzido.

As missões parochiaes são ou
tro meio recommendado pela mes
ma comissão para affastar a ti- 
bieza dos fies. E para essas mis
sões reconhecem a necessidade de 
uma educação especial dos encar
regados desse serviço.

O The Evangelistic Work che
ga a propor a fundação de Or
dens Religiosas semelhantes ás 
que existem na Igreja Catholica. 
«LJma ordem religiosa, escreve, 
votada á pobreza, como a dos 
Franciscanos excitaria com certe
za a imaginação e a conspiencia 
dos Inglezes».

Outro motivo da decadencia é 
a questão do culto.

E’ de uma evidencia flagrante, 
escrevem, que a insignificância 
do culto é o que mais afíasta os 
fieis de muitas das nossas egrejas».

Em muitos lugares, os tres pri
meiros relatorios prestam home
nagem ao poder soberano da|Eu- 
charistia.

Instintivamente, apezar do va
zio das suas egrejaa, clero e fieis 
procuram no mysterio da Ceia a 
luz e a força.

«A Eucharistia, escrevem,Jcon- 
centrando o pensamento daquelles 
que a celebram sobre a presença 
invisível do Senhor Jesus Christo, 
dando-se perpetuamente a si mes
mo em sacrifício de amor até á 
morte possue emminentemente es
te poder pleno de solemnidade 
de chamar e attrahir as almas».

EstaJ confissões sinceras dos an
glicanos inglezes mostram como 
a largos passos se encaminham 
para a Igreja Catholica, que, ella, 
ella só saberá saciar inteiramen
te com a sua doutrina, os seus 
sacramentos e o sacrifício do al
tar, as consciências bem forma
das que procuram a luz, a ver
dade e a vida.

C. B.

Aleluia. Aleluia
A  paixão e morte de Je

sus que tanto pezar infun
de em nosso coração, ó sem
pre venerada com piedade e
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arredendimento.E depois da 
tocante e emocionante ce
rimonia da Sarnana Sacra, 
a humanidade exulta de a- 
legria. O soffrimento impla
cável doNazareno já  passou, 
foi consumado. E resplan
dece por toda parte a nova 
de sua gloria. Jesus volve 
ao céo mais glorioso, deixan 
do na terra a sua santa re
ligião, fundada com a sua 
palavra e obras; solidificada 
com o sen precioso sangue. 
A  Egreja Catholica, a por
tadora de sua missão, so- 
lemnisa com pompas extra- 
ordinas a resurreição de Je
sus.

Hymnos fervorosos são 
entoados por todo universo 
em regosijo ao grande dia 
do advento da humanidade, 
que arrancada das trevas e 
do peccado alcançou a vida 
e a felicidade eterna.

Os herejes abomináveis 
inílexiveis,diante de tão for* 
te exemplo de verdade, ab- 
juram  os seus ideaes e to 
mam a senda do Senhor em 
signal de arrependimento. 
As conversões, durante a 
Semana Santa são freqüen
tes, porque só a Egreja Ca
tholica Fpode commemorar 
esses acontecimentos com  o 
puro amor e respeito de 
quem possue a convicção e 
a verdade. E os fieis que as
sistiram as solemnidades da 
Semana Santa sentem-se fe
lizes e confortados em sua 
fé. Deus, vél-a pelos seus fi
lhos e para isso deixou a 
sua Egreja com poderes ple
nos para orientar os chris- 
tãos no caminho do dever,da 
virtude, da caridade. A  E- 
greja é o nosso maior ampa
ro nas duras agruras da v i
da e a porta amada por onde 
passamos em busca do céo 
a feliz morada dos justos ao 
lado do glorioso Jesus.

PELO KONDO CATBOLICO
Santa Sé.—  O Papa ten- 

ciona augmentár a hierar- 
chia catholica,principalmen 
te nas Missões, pela crea- 
ção de novos vigariatos e 
prefeituras apostólicas, at- 
tendendo assim ao desejo 
manifestado por numerosas 
populações que, por terem 
chegado a adeantado gráo 
de civilisação, pretendem 
subtrahir-se á j urisdicção 
das Missões e obter o reco
nhecimento da própria hie* 
rarchia catholica nacional 
regulamente estabelecida.

— A  «A cta Apostolicae Se* 
dis» publicou a decisão da 
Congregação do Santo Offi- 
cio, que reprova, condemna 
e excom m unga a egreja tche 
que por ter-se separado da 
Egreja Romana. D iz tam
bém  o referido Officio que 
a Egreja nuuca consentirá 
na abolição do celibato que 
é um dos maiores ornameir 
t js  de seu clero.

— A  «Acta» publica tam
bém uma carta ao sr. Car- 
deal-Patriarçha de Lisboa

lembrando na mesma aos 
portuguezes a palavra de 
Leão X III: «Todo o chris- 
tão deve submetter-se fiel
mente ao poder coustitui- 
d o». O Santo Padre exprime 
a confiança nos membros do 
governo portuguez,os qua.es 
na opinião de Sua Santida
de, garantirão á egreja a 
plena liberdade no exerci- 
cio dos seus direitos eccle- 
siasticos.

— Commentando a infor
mação de que a ltalia teria 
obtido a restituição do ce- 
nacu-lo de Jerusalem, de que 
os turcos se haviam apode
rado no seculo X V I sob o 
pretexto de que o santuario 
continha o tumulo do pro- 
pheta David, o «Mesaggero» 
reivindica a direito que as
siste á ltalia em obter a 
guarda dos Santos Logares, 
estabelecida por São Fran
cisco e continuada pelos fra
des francis canos.

— ltalia. Discursando,pe
la primeira vez, no Senado 
Italiano, em uome dos Ca- 
tholicos, o conde de Santuc- 
ci, disse não acreditar na 
existencia de qualquer peri
go revoluciouario.

«O maior perigo para o 
paiz, accrescentou o orador, 
é a idéa materialista aceita 
pela burguezia; pois desde 
que o povo se torne mais 
christão, ha de conhecer á 
possibilidade do melhor e- 
quilibrio entre aquella clas
se e a operaria». E, referin
do-se á politica dos catholi- 
cos, concluiu: «Precisamos 
de liberdade completa, mas 
tambem de respeito para os 
que adoram a Deus,Este sen 
timento deve ser sagrado».

— “ A  cruz dos Cavalhei
ros e das Damas do SS. Sa
cramento4 4.

Com a aprovação do S.Pa
dre fundou-se e está*se pro
pagando em diversos paizes, 
tambem aqui 110 Brazil, esta 
nova cruzada, que tem por 
fim propagar a devoção ao 
SS. Sacramento por meio da 
Communhão freqüente e ou
tros exercicios de piedade.

— Allem anha.— Na Alie* 
manha continúa a realisa' 
çao de notáveis congressos 
catholicos; no recentemente 
realisado em Rottemburg, 
oito mil membros dirigiram 
ao Santo Padre uma mensa
gem em que afirmam a mais 
incondicional e absoluta a- 
dhesao à Santa Sé.

— O Ministério francez da 
guerra concedeu ás heróicas 
religiosas franciscanas de 
Bordeaux, pela sua abnega
ção e caridado para com os 
feridos e doentes da guerra 
duas medalhas de ouro,onze 
de prata e quatre de bronze, 
que bem mereceram essas 
heroinas da caridade chris- 
tan.

O BISPO PRO TESTAN TE 
dr. Kinsman, que ha pouco 
se tinha separado da sua 
crença converten-se plena
mente á Igreja Catholica. 
SEGOND SPRING, que dá 
essa noticia, publica ainda

que cinco pastores protes
tantes se convertido ao pro
testantismo ? Não.

E dos bispos PR O TES
T A N TE S são muitos e os 
melhores os que se conver
tem ao, catholicism o.

Isto dá que pensar: dizia 
um bom inglez.

Os pastores protestantes, 
quanto mais virtuosos,mais 
se approximam da Igreja Ca 
tholica. Dois ou tres pa
dres catholicos que se fi
zeram protestantes, J A ’ T I
NHAM PISAD O  A  V IR 
TU D E E O JURAM ENTO 
110 dia em que se haviam 
unido sacrilegamente a uma 
mulher.

EPÍSTOLA AP03T0LICA
O Papa Bento X V  dirigiu aos 

Patriarchas, Primazes, Arcebispos 
e Bispos do Orbe catholico uma 
bellisima carta, acerca da propa
gação da Fé catholica em todo o 
mundo.

Descreve, em primeiro logar, 
a missão que Jesus Christo deu 
aos apostolo : a de evangelizar 
todo o mundo. Missão que tem 
sido cumprido em toda terra até 
hoje .

Exprimindo, em seguida, 0 pas
mo pelo grande numero de in
fiéis que ainda existe, avaliado 
em perto de um bilhão, fala sobre 
as qualidades que devem possuir 
os Superiores das diversas mis
sões, sendo que a sorte destas de
pende, em primeira linha, duma 
boa e prudente direcção daquel- 
les.

Depois de ter insistido na gran
de necessidade do clero indigina 
dedicar-se á grandiosa obra das 
missões, dirige-se áos missionários 
e lhes aponta as cousas que de
vem conhecer e fazer os meios 
efficazes que devem empregar, 
para se tomarem verdadeiros 
apo3tolos de Jesus Christo e pro
duzir belos e abundantes fructos.

Por fim, lembrando aos catho
licos 0 sagrado dever de auxilia
rem as missões, recommenda-lhes 
a Obra da Prapagaçãa da Fé, a 
Obra da Santa Inf&ncia e a 
Obra de S. Pedro e termina a 
bellissima carta com estas pala
vra :

«Se todos cumprirem, como é 
justo, os missionários -no estran
geiros e os fieis em sua patrD, 
podemos alentar a firme esperan
ça de que a3 missões, restaura
das dos gravissimos damnos cau
sados pela guerra, voltarão, quan
to antes, e prosperar com vigor 
e esforço».

sileiro não esquecer os devores do 
bons christãos.

A todos que commungaram fo
ram distribuídas estampas de S. 
José e Joanna d’Arc, com 03 se- 
guittes dizeres:

«Lembrança da ”Paschoa do 
Soldado'’ realizado no dia 19 
de Março de 1920 na capeila 
d 3 S. José, anexa ao quartel do 
8.0 Regimento de Artilharia 
Montada, de Pouso Alegre, sen
do celebrante 1). Octavio Cha 
gas de Miranda».

m  RELlGiO

BOM JESUS 
Congregação dás Filhas de 

Maria
De ordem do Revmo. Sr. P. 

Director aviso as Congrega
das que a reunião mensal te
rá lugar no dia 10 do cor
rente as 5 l\2 horas da tarde 

A  secretaria

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS 
DE CARIDADE 

Avisa-se as sras. Damas de Ca
ridade que a reunião quinzenal 
foi marcada pelo revmo. P. Di
rector para o dia 7 do corrente 
(quarta-feira) ás õ 1{2 horas da 
tarde no lugar do costume.

A secretaria

Ã Paschoa do Soidado
Lemoa na «Semana Religiosa» 

o seguinte :
UM A BELL A FESTA

NA CAPELLA DE S. J03E’ 
llontein, 2.0 anniversario da ins- 

tallação do 8.0 Regimento de Ar
tilharia Montada nesta cidade, 
relizou-se uma bella' festa na ca- 
pella de S. José, anexa ao quar
tel.

A’s 7 horas celebrou missa o 
sr. Bispo Diocesano, prégando ao 
Evangelho.

O pequeno templo estava reple
to : officiaes com suas familias, 
soldados, corpo docente e alnmnos 
do Gvmnasio, Seminário e Esco
la Profissional,

Varios cânticos foram entoados. 
Muito respeito, devoção mesmo.

Mas o que especialmente deu 
a nota mais significativa á fe3ta 
de hontem, foi a numerosa com
munhão de soldados, preparados 
pelo capellão Revmo. Conego Her- 
culano Moreira.

E’ bello ver-se 0 soldado bra

Nofas ? hufiçias
Failecimento

Na segunda-feira á  ̂ 9 ho
ras da noite, após dolorosos 
soffrimentos supportados 
com santa resignação, en
tregou a sua alma ao Crea- 
dor a virtuosa senhora d. 
Escolas ti ca Ferraz de Bar- 
ros, sogra do sr. ManuelGal- 
vão e cunhada do sr. João 
Pompeo de Campos.

A  finada era geralmente 
estimada pelas suas bellas 
qualidades e peregrinas vir
tudes.

O seu sepultamento deu- 
se no dia seguinte sendo a- 
companhado até a Matriz 
pelas irmãs terceiras de São 
Francisco na qual ella fazia 
parte.

— Por carta recebida da 
ltalia soube-se ter fallecido 
0 sr. Paulo di Francesco 
progenitor do nosso amigo 
sr. Nicolan di Francesco a 
quem apresentamos os nos
sos sinceros pezames.

—Na avançada edade de 83 
annos e depois de ter recebido 
os santos sacramento da Egreja 
entregou sua bella alma ao Crea- 
dor, o sr. Domingos Bassi que 
aqui residiu por longo annos;fer 
voroso catholico onde gozava a 
maior estima, sendo por isso sua 
morte muito sentida. Deixa uma 
filha, onde esta é digna consorte 
do sr. Nicola Salvador nosso a- 
migo e assignante.

0  sahimento fúnebre teve lu
gar no mesmo dia ás 5 horas 
da tardo com grande acompanha
mento.
As exmas. familias enlucta- 
das nossos pezames.

Correio
Do sr. Agende do Correio re

cebemos para publicar 0 seguin
te:

Exmo. Sr. Director da 
A  Federação.

O Tonico Mais 
Poderoso que" 

se Conhece
para todas as edades, é 
a Emulsão de S co tt  
Muitas pessoas devem o 
melhor da vida - a  saude 
e vigor- ao bom costume 
de tomar este famoso 
preparado de puro oleo 
de figado de bacalháo da 
Noruega. ^ Os médicos e 
demais homens scientifi- 
cos o recommendam co
mo um valioso Reconsti- 
tuinte de verdadeira ne
cessidade para pessoas 
de organismo debil ou 
depauperado.

Tomae a legi
tima Emulsão

475

de Scott

Communico-vos, afim de 
que possaes providenciar a 
respeito que, conforme or
dem dada em officio pelo Dr 
Administrador dos Correios 
de S. Paulo, as expedições 
de correpondencias para S. 
Paulo-Interior e Rio, a par
tir do dia l.o  de A bril se
rão feitas : uma S. Paulo e 
Interior ás 9,05, sahindo a 
malas da Agencia para a 
Estação ás 8,30; outra para 
Sorocaba-S. Paulo-Rio e I 
terior ás 14,57, sahindo as 
malas para a Estação ás 14, 
30. F ica assim suprimida 
expedição que era feita ás 
5,20 da manhã e creada a • 
das 14,57.

Outrosim vos communico 
que, a partir do dia 8 do 
mez proximo, esta Agencia 
não abrir-se-a mais a noite. 

Saude e Fraternidade 
O Agente 

Viriato Valente de Almeida

Os senhores médicos que 
teem os seus filhinhos fra
cos dão-lhes a ‘"Emulsão de 
Scott44 para os robustecer.
4 4Eu abaixo assignado medi
co laureado pela Universi
dade de Nápoles, e pela 
Academia de Medicina do 
R io de Janeiro, attesto que 
durante a minha longa pra 
tica tenho sempre usado, e 
minha familia da Emulsão 
de Scott;actualmente estou- 
a dando a meus filhos, e 
tenão receitado largameute 
aos nieus clientes que teem 
obtido opfimos resultados, 
especialmeute nos casos de 
lymphatismo em geral.

Dr. Vicenzo Pellicano.
S- Carlos, S. Paulo.

Setecentos ministros protestan" 
tes da Egreja, em Inglaterra, for 
maram uma «Confederação de 
Sacerdotes Catholicos» com o se
guinte fim: «sustentar a doutri
na da perpetua e intemerata vir
gindade da Mãe de Deus e a da 
Resurreição e Morte de N.S. Je- 
sus-Christo; promover a pratica 
da adoração ao S3. Sacramento; 
defender e ensinar a invocação 
dos Santos, o uso regular da S. 
Comviunhão em jejum natural;

»
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esforçar-se em promover a or
dem e a disciplina catholica na 
egreja e combater contra quem 
as violar».

Só falta confessarem a prima
zia de S. Pedro e portanto a do 
Papa, seu successor.

O reconhecimento da Eucha- 
ristia é um grande passo para a 
unidade catholica. Disse Luthe- 
ro que ~ não podia negar a pre
sença real de Jesus Christo na 
Eucharistia, porque as palavras 
do Evangelho são clarissimas.mas 
que «depois de uma grande dis
cussão com o demonio (sic) foi 
obrigado á negação».

Bem comprehendeu Lucifer 
que sem essa negação estaria, em 
breve, perdida a obra da Refor
ma; e foi sem duvida esse o ar
gumento com que reduziu o 
frade apóstata.

D’A União

SEMANa  s a n t a
Estiveram esplendidas as 

solemnidades religiosas da 
Semana Santa, das quaes 
daremos noticia circums- 
tanciada no proximo nume* 
ro desta folha.

Sr. Oswaldo S. Àguirre
Foi nomeado secretario 

da Camara do Salto o nos
so particular amigo sr. Os
waldo de Souza Aguirre, 
que por muito tempo foi 
redactor noticiarista desta 
folha, á qual desinteressa
damente prestou inestimá
veis serviços, tornando cre* 
dor da estima de todos que 
trabalham nesta casa.

Lastimando a s ua retira
da fazemos os mais arden
tes votos a Deus pela sua 
felicidade, e esperamos que 
a sua penna continuará a- 
brilhantar as nossas colum- 
nas com o brilho do seu 
talento.

, C 0 M L 1 0  PINHO |
í Tratar de papeis de j 
* casamentos tanto no j 
: civ il como no religio- • 
jso. j

' \ Residencia \
Rua Santa Rita, 24 j 

YTtP

cente Gandini, 1 sacco de 
arroz, 1 sacco de feijão e 
um sacco de assucar;Bartho* 
lomeu Thomaz, 50 lirros de 
feijão; d. Anna Bicndo, 58 
lenços; d. Maria Eufrosina 
Fonseca Ferraz, doces para 
todos os asylados; Compa- 
uhia Industria Textis, por 
intermedio do sr. J. A . Bar- 
bera', 1 fardo de fasendas; 
Severino Baaboni, um car
reto gratuito.

Em dinheiro 
Srs. Luiz Gonzaga da Fon

seca (um conto de réis) 
1 :0 0 0 $ 0 0 0  

Amasilio Costa 5$000 
Archanjo Thomaz 5$0Q0 
Othonio de A.Moraes 10$000 
Elias Galvão 20$Q00
D.Blandina R. da

Silveira 2|000
Asylados 

Existiam 59, entraram 1 
homem e falleceram um 
homem e uma mulher.Exis
tem 59.

ANNIVERSAR10S. — Fazem 
annos no dia |5 o menino Salvio, 
e no dia 9 o maestrino Raul 
Galvão, ambos filho do sr. Fran
cisco Corrêa Galvão.

Parabéns.

Missãs
Durante a semana finda foram 

celebradas no Bom Jesus diversas 
missas por alma de d. Josephina 
de Barròs Mello, saudosa directo- 
ra das sub-zeladoras, dedicada 
zeladora do Apostolado e esfor
çada Dama de Carieade.

Que Deus a tenha em sua san
ta gloria._______________

Na cidade
Em vesita a seus paes e afim 

de assistir as solemnidades da Se
mana Santa, acha-se na cidade a 
senhorinha Maria Carolina Gaz- 
zola, applicada aluma do 4o. anno 
do Conservatorio Musical de S. 
Paulo e filha do nosso amigo sr. 
Luiz Gazzola.

Asylo
Movimento do A sylo no 

nez de Março:
Fizeram donativos os se* 

íhores.
A ngelo di Ciero, 2 saccas 

ie feijão; Prim o Morelli, 1 
ilqueire de fubá; Josè de 
3adna Castanho, 1 sacco de 
íafè; Antonio Bortolotí, 50 
itros de feijão; AntonioEs- 
eves, 1 sacco de arroz;V i

CONSIDERA O MELHOR! 
Aristides Am érico de Ma

galhães, doutor em medi 
cina e pharmaceutico pe
la Faculdade deste Esta
do, major reformado,me
dico de 8.a classe do cor
po Sanitario do Exerci
to, etc.

Attesto que 
tenho emprega 
do na minha 
clinica o E lixir 
de Nogueira, 
Salsa, Caroba 
e Guayaco Io-

« ^ K ; durado’ formu“
S É iS É  la do pharma

ceutico João da Silva Sil
veira, obtendo sempre os 
melhores resultados, pelo 
que o considero um medi
camento de prompta efhca- 
cia e como um dos melho
res depurativos do sangue. 
O que afíirmo em fé de 
meu grau.

Bahia, 6 de Junho de 
1908— Dr. Aristides Am é
rico de Magalhães,

Firma reconhecida
Casa Matriz— Pelotas 

Casa Filial— Rio de Janeiro 
Vende-se nas fiharmacias e dro. 

garias
Cuidado com as imitações

- *  •*    —

A  CU RA D A M ORPHÉA?
O sr. Manoel Januario da 

Silva Pinto,pratico de phar- 
macia e 2.o ofRcial dos Cor
reios de S. Paulo, em officio 
que enviou ao sr. secretario 
do Interior communicou- 
lhe que acaba de descobrir 
ume planta brasileira capaz 
de fazer a cura radical da 
morphèa, segundo expCrien- 
cias que já  temeffectuado.

Accrescenta o citado func- 
cionario publico que a plan
ta que acaba de descobrir 
pode ser também empregada 
para a cura do cancro e pe 
de áquelle secretario do go- 
governo que nomeie uma 
commissão medica para a- 
companhar o tratamento de 
individuos atacados de m or-

.Camara Küoiçipai dç Ytú
Lei N. 6 0  de 2 7  de Março de 1920

Que autorisa a Prefeitura Municipal a entrar em negociações 
com os proprietários das aguas do Braiaiá e das terre
nos necessários para o novo abastecimento de agua 
desta cidade, bem como fazer as operações de credito 

necessários

O cidadão Luiz Gonzaga Bicudo, Vice-Prefeito Municipal em 
exercício desta cidade de Itú, na forma do lei, etc.

FAZ saber que a Camara Municipal em sessão extraordinaria 
de 27 de Março de mil novecentoss e vinte, 'decretou e eu pro
mulgo a seguinte lei n.o 60.

ARTIGO l.o—Fica a Prefeitura autorisada a entrar em ne
gociação com os proprietários das aguas do Braiaiá e respectivos 
terrenos necessários para o novo abastecimento de agua desta Ci
dade, até o valor maximo de dezesete cçntos de reis, podendo re
ceber em nome da Camaro a respectiva escriptura.

ARTIGC 2.o—Fica a Prefeitura autorisada a fazer as noces- 
sarias operações de créditos para esse fim.

ARTIGO 3.o—Revogam-se as desposições em contrario.
Mando portanto a todas as autoridades e a quem o conheci

mento e a execução da referida lei cumprir, que a cumpram e a 
façam cumprir.

O secretario do Governo Municipal a faça registrar e publi
car.

O Vice-Prefeito Municipal em exercicio 
Luiz Gonzaga Bicudo

Registrado no livro competente e publicado. Govorno doMu- 
nicipip de Itú, 27 de Março de 1920.

O Secretario 
Luiz Antonio Mendes

um terreno no bairro do Porun- 
duva, com a area total de, mais 
ou menos, cinco alq ueires, dividin 
do com Raymundo Antonio de 
Almeida, Antonio Chiano e com 
os Nobregas, avaliados os cinco al- 
q ueires por duzentos mil reis 
Rs. 200S000, á quinta parte que 
vaeápraça avaliada por quaren
ta mil réis, 40S000, e se acham 
neste municipio e fregnezia de 
Ytú. E para que chegue aó co- 
nhécimento de todos se lavrou o 
presente edital que sera* affiixado 
no lugar do costume e publicado 
pela imprensa. Dado e passado 
nesta cidade de Ytú, aos dezeseis 
dias do mez de Março de mil no- 
vecentosTe vinte. Eu, LeobaldoFon 
seca escrivão, o escrevi. V

Antonio de Souza Barros

Carrinho de molla
Vende-se um Carrinho com o 

competente arreio, tudo completa
mente novo.

Informação á rua do Commer- 
cio, 143.

AVISO
A QUESTÃO VITAL

Em vista das grandes festas da Semana Santa e da Paschoa, 
em que todos os christão tem de renovar a sua fé, e a vontade de 
defendel-a contra a mixórdia protestante e espirita, que não cessa de 
cuspir remoques e impropérios contra a nossa santa religião 

0 PADRE PEDRO FERROUD 
tem a honra de informar ao religioso p ov o  de Itú que 

A  QUESTÃO VITA L 
a melhor, a mais completa das respostas a todos os intrujões protes
tantes e espiritas, de hoje em deante se acha a venda na CASA GUI
MARÃES, praça P. Miguel— ao preço de 1$000 cada exemplar.

Xinguem pode ficar sem possuir e ler esse precioso livrinho.

Itú, 17 de Março de 1820.

CONHECIMENTO U TIL 
«Pasteis de peixe» 

Cozinha-se o peixe prefe
rido e uma vez limpo da 
oelle e de espinhas, se pica 
muito miudo e se faz uma 
massa com miolo^de pão des* 
feito em leite. Ajuntar-se- 
ha a esta mistura cebola 
picada muito fina, sal, pi
menta e ovos em quantida
de proporcional á do peixe. 
E ’ preciso ajuntar os ovos 
á massa depois de batidos, 
e se deitará tudo n’uma for
ma untada de manteiga,que 
se porá ao forno, atè que 
se doure. Clotilde

phéa e que se acham respec
tivam ente no primeiro, se- 
gnndo e terceiro gràus des
sa horrivel enfermidade.

AGRADECIMENTO E CONVITE 
Nicòla Salvado, Theresa Salva- 

dori e família penhoradissimos, 
agradecem a todas as pessoas que 
acompanharam os restos mortaes, 
do seu pranteado pas, sogro e avô

DOMINGOS BASSI 
Outrosim convida os porentes e 

pessoas de sua amisado para assis
tirem a missa do 7o dia, que por 
alma do finado mandam celebrar 
na Egreja do Bom Jesus ás 5 í\2 
horas da manhã, segunda feira 5 
do corrente. Por este actp de re
ligião e caridade antecipam seus 
agradecimentos.

sua familm agradecem do fundo 
da alma a todas as pessoas que 
as auxiliaram durante a longa 
enfermidade da sua inesquecível 
filha, irmã e cunhada—Josephina 
de Barros Mello, fazendo este seu 
agradecimento de um modo par
ticular aos revmos. srs. Padres 
Manoel Gabinio de Carvalho e 
Arthur Leite, e aos distinctos e 
humanitários clinicos drs. Silva 
Castro e Pinheiro Junior, bem 
como as exmas. sras, dd. Ismenia 
Mesquita, Francisca Monteiro e 
outras distinctas e caridosas «e 
nhoras, que com tanta bondade 
prestaram seus valiosos serviços 
á pranteada finada.

Ytú, 2 de Abril de 1920.

MISSA
Nicolau Francesco e familia con 

vidam os seus parentes e pessoas 
de sua amizade para assistirem a 
missa que por intenção do seu 
pranteado Pae, Sogro e Avô 

PAULO DE FRANCESCO 
mandam celeqrar na igaejaMatriz 
quarta feir 7 do corrente as 7 ho
ras da manhã,

Por esseacto de caridade e re
ligião se confessam eternamente 
gratos.

v .^M a \» u jc»a tm rp n -ga rg rT ií»w > W JO « ag a ir iir iin ii»  !» ■ ■ ! ihtbotm

AGRADECIMENTO 
Mauricia |de Barros Mello e

Edital
0  Doutor Antonio de Souza Bar 

ros, Juiz de Direito desta Co 
marca de Ytú, etc.
Faço saber a quantos este edi

tal de praça com prazo de vinte 
dias virem ou delle noticia tive 
rem, passado á requerimento de 
Antonio dos Santos, tutor da me
nor impubero Maria Tavares, fi
lha do fallecido José Benedicto 
Tavares, nos autos de inventario 
dos bens por este deixados, com 
parecer favoravel do Curador Ge
ral desta Comarca, que no dia 
seis do proximo mez de Abril,ao 
meio dia, na porta do edifício da 
cadêa desta cidade, pelo Official 
de Jussiça deste Juizo Benedicto 
Alves de Siqueira, servindo de 
porteiro dos auditarios, ' ou por 
quem suas vezes fizer, serão le 
vadas a publica praça, para se 
rem arrematados, a quem mais 
der e maior lance offerecer aci
ma da avahação, os seguinte? 
bens,qne couberam á referida me
nor em pagamento de eua legiti
ma paterna: Uma quinta parte de

AV ISO
João Ferraz Sobrinho avi

sa a sna fregnezia que está 
vendendo os tijolos a 
48$000, telhas a 120Ç000 

a Dinheiro

Um Homen Preve
nido Vale por Dois

O  poder do corpo para resis
tir e combater as enfermidades, 
é um dos factores mais aprecia
dos que uma pessoa possue.

V . Sa. D EBILITA ESTE 
P O D E R  quando permitte que 
seu estado de saude se altere, 
porque assim o  sangue enfraque
ce e os nervous perdem sua es
tabilidade.

V .Sa . P R E S E R V A  ESTE 
P O D E R  que resiste ás enfer
midades, quando observa uma 
vida methodica e n&o se excede 
em suas occXipações.

V . Sa. A G U M E N T A  
E STE  P O D E R , quando for
talece o  sangue e os nervos com 
o  uso opportuno de um tonico 
como as Pilulas Rosadas do Dr, 
Williams, o  Reconstituintc acm 
RivaL

BombaHydraulica
Vende-se uma em perfei

to estado de conservação, 
com 40 metros de canos 
mais ou menos.

Ver e tratar no bairro 
do Matadouro com  José L e i
te Ferreira.
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C o g iie ií^ S a i -s a ,
JÇlRO BA& GÀIACO
L ^ lO O U R A p ^ /"0
d ep jrâ íK /o^ o  S ln gu c

w a r p t â a á  P op u la r

TEMPO E' OllStO
Muitas pessoas quando se encontram 

doentes, têm o mau habito de procu
rarem medicamento de POUCO PRE--| 
ÇO, allegando não poderem gastar. E 
seguindo esse falso critério gastam! 
CENTENAS DE MIL RÉIS e finali- 
sam mais do que até ahi, pois as! 
moléstias tornam-se chronicas e de dif 
ficil cura. Assim é que gastaram mui-| 
to mais, comprometteram a saude e| 
perderam um tempo precioso.

Quando doentes devemos recorrer) 
desde logo, a um remedio efflcaz, d 
escropulosa manipulação, recommen-i 
dado por médicos e com o qual pode 
remos conseguir uma prompta cura 
como por exemplo, com o—PEITO 
RAL DE CAMBRA’— de Souza Soa-! 
res, nos casos de «Tosse», «Bronchi 
tes», «Ronquidões», «Coqueluche» ,| 
«Asthma», etc.
A venda nas principaes pharmacias 

e drogarias

Algodão em rama^ 
ementes de algodão 

Paga os melhores preços.
Francisco Ferraz de Toledo

Rua do Commercio— 84 LO JA FLO R DEM AIO- Y T u

Carrinho de molla
Vende-se um Carrinho com o 

competente arreio, tudo completa
mente novo.

Informação á rua do Commer- 
io, 143.

9

f a m íl ia  d e  c o l o n o

Precisa-se de uma que 
queira tratar de café. 

Para se entender com 
Joãosinho Valente.

BombaHydraulica
Vende-se uma em perfei

to estado de conservação, 
com 40 metros de canos 
mais ou menos.

Ver e tratar no bairro 
do Matadouro com José L e i
te Ferreira.

Perguntae á um 
Médico

T odo facultativo, incluindo o 
vosso, lhe dirá que reconhece o 
merito indiscutível das Pílulas 
Rosadas do Dr. Williams, como 
excellente restaurador do sangue. 
A s  pessôas pallidas, debilitadas; 
as que devido ao empobrecimen
to do sangue estão expostas à 
contrahirem anemia, acharão n 
este medicamento um reconstítu- 
inte inestimável que proporciona 
de uma maneira segura e efficaz 
abundancia de sangue puro e 
ricotem globulos vermelhos.

Purificae vosso sangue para 
que, absorvendo o  oxigênio que 
o  enriquece se conserve em es
tado normal vossa saude.

As Pílulas Rosadas do Dr. 
Williams sao vendidas em pa- 
«otea fechados com o

«  O » »
grande, em todas as nharnuu 
cias. drogarias o armazéns.

O advogado C. P. 
Sampaio íNetto

têm o seu escriptorio á rua 
do Commercio n. 52,Tel,189

0  GRAN DE D EPU R ATIVG  DO S E C B I O !
C I I K  X  D A  S Y P H I U 8

O melhor dentre os melhoros!
Após as rigorosas experieucias a que foi submettido of- 

ficialmente nos principaes HOSPITAES CIVIS E MILITA
RES, CASAS DE SAUDE E SANATORIOS do Rio Grande 
do Sul, no grande Hospital da Misericórdia da Capital da 
Republica odde realisou Curas assombrosas—acaba de ser ex
posto a venda neste Estado o grande DEPURATIXO— Toni- 
co, sem alcool, intitulido

--L U E S O L —
De Souza Soares

d G ir r is ir s s ir d e ji t ^ f iF ir d ^ n

HOTEL BONI 1
£EBua do Patrocinio, n. 43 e

Neste novo Hotel piepanrs* comida por •-§ 
qualquer systema; fornecendo tau buu ceias s<b ':S 
encommenda. £5

Lste novo estabelecimento dispõe de o'ti* E? 
mós quartos para dorm itorm  3

— Acceitam se pensionistas a preços raodicos %

OS PROPRIETÁRIOS 
Tel. 2 2 4  G

K tto re  B o n i & Irm fto «  E

DÕJ-BfflBaaEna|yiSBfl3Sira5lRíSLfl3p 9BU3 W

ALG O D ÃO  ^
EM  CAROCO

Clinica cimrgica dentaria íj
DE ANTONIO PERES GUIMARÃES 

— Cirurgião Dentista—

Especialista em moléstia da bocca e seus annexos 
Apparelhos-üxos e moveis—Extracções de dentes,sem dor

Consultas das 8 ás 17 horas—Rua do Commercio, 46 
Telephone 56, (Hotel Peres)

O LUESOL de Souza Soares cujo em
prego é aconselhado por notáveis médi
cos—como o Dr. Augusto Paulino,lente 
da Faculdade de Medicina no Rio de 
Janeiro e outros, não contem alcool e o 
sen uso não exige dieta ou regimen

O LUESOL de SouzaSoares,q ue é um pro 
duct D sientifico cura sem f  prejndicar o or
ganismo !

O LUESOL de Souza ^Soares é um 
producto de acção prompta e garantida ! 

Não falha!

O LUESOL de Souza Soares cura a 
Syphilif em todo os seus periodos.

O LUESOL de Souza Soares depura 
o sangue, fortalece e tonifica o organismo

Dr.Braz Bicudo de Almeida

ÀM-tóStO 1UV fKítftttdL 
‘“Spifev» <X‘ o?io anaost, ./? «ia-'. 

&roa ao psccu ço «  f*'"**,
■.ess* período divei>*>- rawfvei 
oentoü indicado* para tal mol& 
-a, Rendo tod»*s de efftsiu»
ÍV09.

A oonpelho do mflii ntando Luiz Rejjo Sobral Campos, »» 
) preparado Kli.vir de Noqueiro 
io  obanriaceiilieo João da SPv 
•^iiveira. e ec:n t.res vidros fiçrj< 

«orada
P or soi verdade. podem  fu w  

Aesta o  U3 0  que con v ie r .
Estado de Pernambuco — Ür* 

i *aíá, 29 de Abrii de 1913.

j j  Meria Bm ndina Campo* q_ 
”3  - Firm* rwoonkôcitl&S. [rj

de Souza Soares, encontra-se á venda em 
S. Paulo, na Casa Lebre e Filho & C. Rua Anchieta n. 7 e 
nas drogarias e pharmacias.

Medicina e cirurgia em geral— Ingecções endovenosas 
sem dor de mercúrio e 914 

Exames de urina e moléstias das vias urinárias 
Encarrega-se de mandar fazer exames do sangue escarros 

e outros necessários a elucidação dos diagnósticos
CONSULTORIO E RESIDENCIA 

Rua do Commercio, 114, Telep. 9 4  YTU’


