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cerebro illustradissimo, crente fervoroso, caracter eleito, uma eleganiissima penna ao servico da Egreja

PROPRIETARIO

Joaquim Antonio Pereira VUlela.

DIRECTOR

Dr. Francisco deSousa Gomes Velloso.

EDITOR

Antonio José de Carvalho.

ADMINISTRADOR

Oemente de Campos A. Peixoto.

IllustraQâo Catholica
Revista litteraría semanal de

informacao graphlca

RedacQ&o, administragáo e typographĩa

83, /?. dosMartyres da Republica, 91

BRAGA

CONDIØES D'ASSIONATURA

PAOAMENTO ADEANTADO)

Portugal e colonias (1 anno)
(6 mezes) .

(3 mezes) .

Á cobranga feita pelo correio ou pelo co-

brador, accresce o hnporte das despezas.

Estrangeiro (1 anno)
» (6 mezes)

Numero avulso

2|400
11200
600

31000

1I5QP
60

Numero 5 Braga, 2 de agosto de 1913 Anno I

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




^ nmĸ>

,c-«>
,.«'*

5»»»<î?!
I.C«»

■■"■

. „\ n»^

<;>-. •'••■

_.<?>■"'* ■;"--■■
"""

pre.0.
ptaĩ>

'l3 80

, ti«P
_'»«■

5c/i«el3'
i?c

directamente da Suissa,

franco de porte a domicilio !
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Pecam hoje mesmo a nossa collecãp contendo 80 figurinos

novos com aTiostras bordadas , reprcsentando de modo
•

muito

exacto a cxc-ucão maráyilhosa dos nossos bordados afamados,

assim como os nossos cátalogos de bordados para roupa b.anca

e pequenos artigos com verdadeiro bordado suisso.

Esta collecão é enviada franca contra a icmessa d'um sello

de 5 centavos.

A escolha comprehende blusas e vestidos para senhoras ,

meninas e meninos cm cambraia , Voile, Crêpe , Transparente, Toilc, ctc. e

:,oore sc^as novidades desde frs. 3.25. Os nossol bordados, como n.ão são. cor»

tados, podemí'ser confeccionados facilmente sobie todos os padrôes.

Ao mesmo tempo offerecemos a nossa collecão das ultimas novi.dadcs en; estofos de seda paravestidos
,e blusas: Crêpe, Duchesse, Tafetás, Foulards, etc, cambraia

suissa 120 cm de laigura desde frs. 1.35'o rnetro.

Grandissima escolha sobretudo em preto, meio luto, assim como em branco e côr. Esta collefão é egúal-
mente enviada franca ontra a remessa dljim sello postal de 5 centavos. i

ScÁcjeijer& Xucerne, 82 (Suissa). ,<e

Rol

Na administragãô dos EQHOS DO MINHO-Bbaoa está
'*

i

á venda papel para <o rol'da desobriga.

Colleg/o Lyceu Português
FI6UEHRA t)h FOZ

Director, JoséÃí//s tMejjdes P/jjhe/ro

Situa^ão esplendida.—Magnificas instaliacoes construi-
das expressamente para o fim a que se destinam.

Gursos completos de instruccâo primaria e secundaria
Professores estrangeiros para a ensino das linguas
Educa^ão moderna completa sob todos os pontos de

vista.

Enviam-se promptamente programmas e quaesquer
esclarecimentos a quem os pedir ao director.
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CAPEUbA t)E S.,L,OU'REN?0 t>A 0*Rî)EM

Esta capella, situada na freguezia de Dume, suburbios de Braga, é notavel pela tradigão

de ter sido sagrada, de pertencer aos Templarios, no tempo em que

tinha contigua uma Gafaria, de servir para os conegos alli resarem o côro quando

grassavam na cidade epidemias, pelos preciosos azulejos que interiormente conserva e pela

porta principal gothica a denunciar a sua muita antiguidade.



Um plebiscifo lifferario

V •• m ,
- rn-hniir_- n <;mi nrimeiro olebiscito litterario-religioso. 0 grande Poetaqueé

y ae miciar a Illustragao Cathohca o SwU pnm* ro P*
Quental, a alma conturbada pelo pessi-

G9mes Leal acaba de nos enviar qua ~ »°;et<«.-
"™

dDX08a; outro de Rochefort. aqui já transcripto, que
mismo que n*um momento de angustia J

tou iT&™»°
baúu 0 cora<íão nos alvores da lucta e ao trans-

lenkoraaa^^
:

^ÍgZtl s~ esíhe.icafdâs0 pesfoas '353-_ĩ_,PS Sahir-lhes as tfnø.
•Para descr.mcnar as

P™M^°~S „"'™íô sliSlcí .• como íos di_ Oomes Leal, fîca formolado

fLl. ataSn,e°r,U'S^í^aĩ-^^>rS--_V7_i_0- colheri ma/.r «««,. de vclos.
este

æ^™ep^*|™0ad°n"ce™;!f"ab7no ultimo dia do mcz de setcmbro para que tambem os nossos compa-

■^ri^vîrl^^S^^'-^ni^. com quc G,mes Lcal euceta _ sua honrosissima col-

laboracâc, ^stS revis

™

fla^os em que os l.ilores accorrerão a este concurso Htt.rano-rellgioso, a quea

égide de tão auctoiisado e genial Poeta vcm dar um penhor de real excto.

POEMAS PEQUENINOS

ÁUirgenr.Maria,NossaSenhora Z Ontro Soneto á Virgem, em francez

r(X d oi qui n'osa fraper le premier anathéme,

■// Toi qui naquis dans l'ombrc et nous fls voir le jotír,

Plus reinc par ton cceur que par ton diadéme,

Mére avec l'innocence, ct vierge avec l'amour,

Je i'implore lá-haut, comme ici-bas je t'aime,

Car tu conquis ta place au ccléste séjour:

Car fe sang de ton Fils fût ton divin baptême,

Et tu pleuras assez pour régner a ton tour.

Te voilá maintenant prés du Dieu de lumiére,

Le genre humain courbé t'invoque la premiêre.
Ton sceptre est de rayons, ta couronne, est defleufa.

Tout s'incline á ton nom, tout s'épure á taflatnme.
Tout te chante, 6 Marie! Et pourtant, quellc femme
Méme au prix de ta gloire eût bravé tes douléiirs?...

ROCHEFORT.

'um sonho todo feito de incertesa,

de nocturna e indisivel ancicdade,

é que eu vi teu olhar de piedade

e ntais que piedade, de tristesa.

Não era o vulgar brilho da bellesa,

nem o ardor banal da mocidade,

era outra luz, era outra sauvidade,

que até nem sei se as ha na naturesal...

Um mystico soffrcr, uma ventura,

feita sô do perdâo, sô da ternura

e dá paz da nossa hora derradeira...

0' visão! visão triste e piedosa!

fita-me assim calada, assiw chorosa,

e deixa-me sonhar a vida inteira.

Anthero do Quental.

III

Imitacão em portuguez

ti que aos pés quebraste a maldicão priméva!

e entre humildes plebeus fosie o sol no esplendor,

mais por teu coracâo que pelo teu dladema,

e sempre custa, és Mãe, sempre virgem, Amor.

Rézo ao teu coracão, teu coracão mc algéma,

por que ganhastes bem o teu throno de honor,

por que choraste muito e a lagrima íe eleva,

por que um Deus fez-ie mãe, mas rainha a tua dôr.

Agora estás ao pé do Ser Resplandecente.
De rastos o mortal te invoca ô Mãe clemente.

Teu diadema é de oiro e de rosas nevadas.

Tudo a ti ergue as mãos, ô transcendente bem.

Tudo implora os ieus dons!Mas que mulher, que mãe,
te invejaria a dôr das tuas Sete Espadas?...

GOMES LEAL.

IV

A Mâ/'or Dôr tiumaha

Virgem! eu vijob leproso em seu lameiro

torcido qual carvalho a que um tufâo arraste,

exclamar na affligåo: «Maldito a homem priinelrol
Maldito o ventre, 6 mãe, em que tu me gérastd

0' Virgem! eu vi Christo umarrado ao mddeiro,

como o branco marfim ou lirio rôxo na haste,

suspirar n'um sol pôr magoado e derrûdeíro, 'j~%M\
«0'meu Deus! O'meu Dcus! porque me abandanaste?*

0' Virgem! vi Rachel chorando osfilhos mortos,
errante e esguedelhada, olhos doidos, absortos,

velas serras á lua encher Judéa de ais.

Mas vile, 6 Mãe, depois, ao teu morto estreitada,

branca, sem côr, sem voz, feita em pedra, pasmáda,
e a solugar uivei:—"Tu é que soffres maish

Gomes Leal.



Chronica da semana

V

ttOTADA a lei dos tres annos no Parlamento

francez, cmquanto, cá forj, assistindo ao desfilar

das tropas coloniaes que regressavam aos seus

paizes, a multidão, o povo, indefectivelmente pa-

triota e vibrante, bramia: «Abaixo Jaurés»
—

a voz

eloquente e r.ugestionadora do deputado catholico

Lamarzelle pedia ao governo, que fizera a unidade

patriotica no exercito, a completasse, abolindo por

uma vez os systemas invios da delacão, conferin-

do aos soldados a plena liberdade de cultos, pela

assistencia de sacerdotes de varias crencas junto
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dos regimentos. Náo se elevou na Camara nenhum

ministro protestante a reclama-lo: foi, de novo, co-

mo sempre, um coracão catholico que cantou a li-

berdade arrebatada e solicitou o seu resurgimentol...
E a France militaire do dia 17 publicou a se-

guinte circular du ministro da Guerra, dirigida aos

commandantes dos corpos de exerciio:

«0s ministros dos differentes cultos, domicilia-

dos no tcrritorio do vosso corpo d'exercito, que

desejarem estar affectos ás formacôes sanitarias

mobilisadas, na qualidade de capellães militares,

terão de vos dirigir um requerimento escripto para

tal h'm. . . Antes de formulardes o vosso parecer, de-

vcreis verificar que os proprios interessados estejam
munidos dos poderes regulares do seu clercr, sem os

quaes seriam inaptos a exerccr o seu culto.»
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Mgr. Benedetto AIoisirMasella, illusfpe *secreterio e auditor da Nunciatura em bisboa.

Visitou a eidade de Braga no dia 23 de julho ultimo.

PAG. 67 ®® ANNO I uíustragSto Catíiolicø



Este acto de justiga, representa mais uma licgão

dada áquelles que um demagogismo féro desvaira,

contra a verdadeira liberdade de pensamento e con-

tra o respeito devido ás hierarchias religiosas. Os

Bispos da Franca foram ouvidos. . .

Na Belgica e na Allemanha, a primeira servida

pela justica, pelo talentde bienfaire que armoriou o

Infante deSagres, d'um governo catholico, a segunda

argamassando na ferrea corôa prussiana a robustez

máscula d'um povo que, apezar dos seus defeitos,

ainda mantém o conhecimento consciencioso do que

seja o imparcial respeito por todas as opiniôes e

crengas,
— assim se procede.

E a anglicana Inglaterra offerece aos organis-

mos sociaes, sorvados pelos partidarismos lodacen-
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O sr. dr. Oscar de Téffé von Hoonholtz.

novo enviado extraordinario e ministro ptenipotenciario
do Brazil em Portugal

tos, e questiunculas irritas, o espectaculo do recen-

te Congresso Catholico de Plymouth, encerrado

com uma Missa militar, em pleno campo, a que oc-

correram, devidamente escalonados e uniformisa-

dos, os soldados catholicos de terra e mar, da guar-

nicão, a escutar da bocca lapidaria do Cardeal

Bourne o incitamento á diiciplina, ao amor da pa-

tria, á manutengão, propaganda e florescimento da

sua Fé I

Mas nem sô este aspecto se recolhe da circu-

lar acima transcripta: ella inspira e demonstra a
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necessidade da assistencia religiosa no exercito e

da remodelacão das capellanias militares em Por-

tugal.
Poucos dias passam desde que os jornaes re-

produziram um regulamento da guarda republicana

de Lisboa em que o principio da assistencia reli-

giosa no exercito e o proprio acatamento dos senti-

mentos individuaes soffreram tratos de polé demo-

cratica. . .

Os actuaes capellães militares— conservados

magnanimamente pelo snr. presidente do conselho,

n'uma das suas favoritas solercias d'estadista pom-

balino,— áparte honrosissimas excepcôes que ago-

ra poderiamos citar, se não visassemos o proble-

ma pela generalidade, foram votados quasi exclu-

sivamente a servicos burocraticos. Já se

commetteu a arbitrariedade de prohibir a pre-

dica aos sacérdotes no exercicio incorpora-

dos. De nossa parte não existe a saudade Ia-

mécha d'um passado pintalgado de ouropeis,

de ficgôes regalistas, mas o firme desejo de

que sejam conferidos aos capellães direitos

mais amplos de instruccão religiosa e civis-

mo exemplar, sem detrimento da disciplina,

da independencia e da bôa organisacâo das

unidades.

As casernas são um fôco de desmoralisa-

cão,— não ha negal-o. As altnas fragueiras

dos camponios alistados sahem d'aquellas

cafurnas bahentas polluidas de cynismo. en-

xarcadas em viciosos costumes— o calão

peculiar a despolir-lhes os restos de urbani-

dade, e a folga nocturna, vagabundeante por

tascos e alcouces, a encodear-lhes os resqui-

cios de fé, que receberam...

E um exercito não é, não deve sêr pa-

nurgico rebanho atirado, em vagas, á roca-

doira da metralha, sem um gemido que não

i seja de mêdo, sem um grito de colera sa-

grada. 0 exercito devé sêr uma consciencia

modelar, em que estue a palpita;ão melhor

da sua raca, o corpo onde se fundam essa

corrente mysteriosa que vem, eddes fôra,

dos avoengos, como um clamor tragico de

vinganc,a, estalando as lages funeraes, e d'a-

quell'outra aspira;ão dos coevos, preludio

da dos vindouros, que exige o progresso

pela defeza das fronteiras, a paz interna do

paiz garantindo o equilibrio exterior— uma

nacão em marcha!

A nac,ão armacla, que 0 principio ele-

mentar da divisão do trabalho repelle, não

passa d'um erro historico gravissimo, copia dos

voluntarios republicanos de 1792 em Franga, detes-
tavel e perigosa falsificagão do systhema militar al-

lemão.

Ao padre intelligente e dedicado, caberia a di-

gna tarefa de crear um espirito militar, illuminado

pelos relampagos da Historia, em cujos obeliscos

Deus e Patria não são méro tropo de arenga banal

mas a consubstanciacão effectiva, permanente e for-

midavel da alma portugueza !

0 cspirito militar não implica delacôes de esbir-

l/lustragão Catho/ica ANNO I
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ros, é limpo como a face da espada de Nun'Alvares;
não sugére a ideia brutal de pretorianas milicias,
hasteando na serra das bayonetas, um decreto de

tyrannos, um labaro de morte: não é o tacão espo-

rado do Cesar abrindo praga á quadriga triumphal,
jarretada de sangue, nos flancos...

O espirito militar não é a anarchia militar: mas

a disciplina, a forca unanime da nacão dirigida para
as fronteiras, a unidade na ordem, na religião, no

sentimento indizivel da patria!
Era este tambem o pensamento de Henrique Be-

ránger ao escrever, ha pouco tempo, na «Action»:

•C'est le plus grave péril pour une démocratic et

la plus grande humiliation pour un E'tat, quand les

soldats s'instituent juges des lois et se permettent de

manifester au lieu de servir!...*

F. V.

FIGURAS DA BEIRA
Algumas palavras preiiminares

OOO

pezar das formidaveis trovoadas do se-

nador Faustino— o justicador da tris-

te D. Ignez de Castro e das estatuas

realengas — c nacionalidade portugue-

za teima em voltar-se para a Cruz e para as

tradicôes sagradas. Em vão, o épico almirante Nu-

nes da Matta as affronta ainda com longos discur-

sos, derramadissimos, sobre os progressos da Etru-

ria e o modo como os tordulos combatiam a caspa

e aparavam os callos. Nem Nuno nem Faustino,

glorias da peninsula, conseguem transviar a dolori-

da, mas heroica, alma de Portugal.

E' que outros, aindu mais cheios de poder e pilhe-

ria, já se mostraram impotentes contra o nosso resur-

gimento espiritual e moral, vagaroso, ainda não dis-

ciplinado de todo, mas nitido e firme. Mi.iiaturas

pombalinas—no dizer dos malr'osos—mas, quanto a

miin, Napoleôes com todas as manhas dos Talley-

rand... de trazer por casa, e ainda com faro de Fou-

chés, fracassaram evidentemente nos seus vaticinios

do morte para a religião e para o puro sentimento

nacional. O proprio quasi-presidente Bernardino,

pomba mansa com cerebro de raposa
— é apenas

tigre, segundo a imprensa de Paris, nas justas tre-

mendas do parlamento—ejaculou, ha tempos, a sua

piidosa amnistia aos nossos Prelados, o que não pa-

rece bastante prova de que não julgo remar-se contra

a maré da ferida religios'dade portugueza.

E' verdadc que muito fez chapá-lo o pintor Baê-

la, na exposicão Grandella, mesmo ao lado do mi-

sericordiosoJesus-Christo. Porisso, Bernardino, ho-

je delicia e mestre de cerimonias do Rio de Janei-

ro, não pôde combater muito tempo a Santa Egreja,

ainda que se csquega, na louvavel ancia de presidir

aos nossos destinos, do venemente discurso por

elle feito na Universidade de Coimbra a favor da

Conceicão Immaculada.

Mas, seja como fôr, a impiedade soberana tem

de bater em retirada, apezar de tudo. A recente vi-

ctoria do grande Prelado que é D. Antonie Barroso,
d'esse Missionario venerando e de todos amado,

já re\ elou que o capitolio dos grandes homens de

hoje não é pertenca exclusiva das frivolas vaidades

dos mesmos.

. Longe d'isso. Os super-homens, perseguindo
o Pastor eminente, penteando-se todos para mais

um triumpho com Satanaz á frente das suas charan-

gas e cortejos, apenas se dependuraram no vertice

da Rocha Tarpeia. O perseguido resultou vencedor.

Tremeu a terra com o baque dos poderosos que

moralmente afocinharam o que fez côlicas aos van-

dalos, e grande vontade de rir aos maliciosos.

Não rista, pois, uma duvida: a alma portugue-

za, a verdadeira, resurge, lentamente, mas com si-

gnaes de vida duradoura, mais consciente do que

nunca. Não ha muito, por exemplo, que um velho

jacobino, tão roido de unhas como da vontade de

ser grande homem, rosnava n'um café revolucio-

nario de Lisboa: — E não ha que ver, os MALDI-

TOS triumpham. O Registo Civil anda côr d'ôca.

Mas é porque os MALDITOS cstudam e nos não. re-

velamse immaculados e nôs... tão pouco ofazemos/
Cidadãos! Com homens como o Bispo do Porto e o

Arcebispo-bispo da Guarda, temos de o confessar,
nôs não nos sabemos, não nos podemos, baterí

E o illustre jacobino, dizendo isto, pediu mais

0 snr. dr. Simon Planas Suarez

Ministro de Nicaragua em Portugal e Italia
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café e aguardente de canna. O silencio dos circums-

tantes era funebre. Se tivesse côr, seria mais ama-

rello do que um edificio do Estado.
*

Mas isto é assim, porque a Veidade Eterna é

logica em toda a sua vitalidade. Não pôde oppor-

se-lhe uma trincheira de algodão em rama, ain^a

que a pintem com o sangue explosivo de Marat. ou

com as tintas falsificadas do curioso Haeckel.

Além d'isso, as velhas tradiqôes d'um povo

não são de pau, nem de pedra, embora animem com

a melhor arte as coisas mais concretas. Queima-se

um alpendre, derruba-se um obelisco: uma alma, e

demais a mais-nacional, não sô se não mette, como

nem sequer pôdem mettel-a no carcere.

Vendo isso, olhei para a mínha Beira-Alta,

O

D
foram o conego Santos Costa, o padre Manuel Au-

gusto de Lemos, o sympathico e honesto Arthur

Mendes de Magalhães Ramalho, espirito de verda-

deiro talento. coraeôes de verdadeira bondade, ca-

racteres sem uma sô macula.

Deus Ihes agradeca tudo. São deveras d'elles

estar pobres linl-as sobre as queridas e laminosas

Figuras da Beira.

E aqui as trago hoje, julgando-as opportuna-

mente evocadas. Os leitores dirão se me engano.

Mas palpita-me que muitos jacobinos até vão ter

inveja, apesar do meu desvalor, da serenaepura

belleza d'ellas.

JOSÉ AGOSTINHO.

D

O

BRAGA — Grupo d . creanQas da freguezla d i Sé Primaz que no passado dia 20

re.eberam a primeira communhão

n'um relampago de fé e saudade. Volvo attentos

olhares para as suas figuras, e logo notei magnifi-

cos modelos de espiritual combate e amor puro.

Que passado! Que fecundas evocagôes a fazer! E

então escrevi, com tenaz porfia, maqador des"

temido, aos melhores thesoureiros de boas notas

sobre tantos homens gloriosos da minha penhasco-

sa provincia. Não quero, nem devo, occultar-lhes os

nomes. Um d'elles, filho adoptivo de Lamego, poe-

ta delicado, prosador castilhiano, septuagenario

com alma de eterno moco, tem o nome de Antonio

Albino de Andrade, e sô ha pouco se fatigou de me

attendcr, de aguentar-se com os meus vertigino-

sos accessos epistolares. Mas que precioso e seguro

collaborador! Que devoqâo e que paciencia! Outros

o
D

D
O

0 abbade sorri...

paiz está perdido...

O cura tevc a intuiqão d'isto mesmo

quando o bispo Ihe disse: «Revista-se

de toda a sua coragem!...*
E concentrou em ambas as mãos a sua maior

coragem, e quiz saber... Um homero digno d'es-

te nome, deve abrir os olhos e caminhar para a ver-

dade, seja ella qual fôr, com toda a sua alma.

*

Porque está perdida, esta grande e encantado-

ra aldeia?

Porquê?

1<r PAG. 70 J/lustracão Catholica ANNO I



Por quatro ou trez graves motivos : - um paro
cho doente durante dez annos, os jornaes de Paris
sem resposta, o absintho embrutecedor, e alguns
espiritosfortes...

E a extensão do mal ?

Estendeu a sua visita a toda a parte.
E por toda a par-e o receberam bem, como ho-

mem. Como parocho, é que o caso mudou de figura.
Foi ao castello, e a senhora falloulhe quasi

n'estes termos:— «Aqui tem 20 francos. E agora vá

em paz!...»

Era esta a transformacão da sua antiga paro-
chia onde o castello fôra o amigo, o coraqão, a bol-
sa permanente do presbyUrio...

*

Depois marchou para as quatro herdades d2

freguezia.

N'uma, o caseiro estava a recolher estrume e

pouco disposto parecia a fallar d'outra coisa.

O
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«Vae-te embora! N'este buraco, as tuas quali-
dades, a tua delicadeza, o teu ideal voltar-se-hão

contra ti mesmo... E' um selvagem que aqui faltal*

Todo o seu sobrenatural lhe respondia: Se te

fôres embora, és um covardeN

Resolveu fícar.

Mas não rabujando, contrariado...

Mas não de bracos cruzados...

Achou até na aspereza do seu isolamento uma

exasperacão de coragem.

Fm primeiro logar que havia a fazer?

Viu que a primeira coisa, a mais essencial... a

coisa sem a qual nada conseguiria, era restabelecer

o contacto com o seu povo.

Sentia-se estrangeiro.
Era preciso que se tornasse um amigo.

*

Um amigo d'aquella gente, desconfiada,invejosa,

egoista, mais material do que o seu gado!?...

BRAG v —Utn grupo de catechistas e auxiliares do parocbo da Sé Pr.msz

N'outra, o, marido retorquiu:..

Minha mulher vae á missa nas festas do an-

no...»

Nas duas restantes, apenas encontrou mulheres

que pareceram espavoridas por ali o verem. A mais

edosa até chegou a gritar: Então morreu alguem

aqui?!...»
E elle regressou cruzando na cstr<_da com ou-

tros, ouvindo a passarada, desviando-se á passa-

gem das carrocas dos fornecedores.

E no meio de toda esta gente, tinha a im-

pressão d'uma soler'ade espantosa, feila da indiffe-

renca de todos, do seu desdem e por vezes do seu

odio.

*

Feito isto...

Quando por fim aprendeu e analysou tudo con-

tra que tinha de bater-se, ouviu uma séria discus-

são dentro de si mesmo.

Todo o seu natural Ihe clamava:
D
O
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Onde estava alli a lavrador—sacerdote da ter-

ra?... O lavrador que se descobria deante do seu

campo de trigo, rendendo glorias a Deus?... O la-

vrador que cantava guardando os rebanhos?... ou

que sonhava, appoiado á charrua, ante o esplendor
do sol poente?...

Render gloria a Deus...? Mas quem faz vice-

jar o trigo é o superphosphato!...
Guardar ovelhas...? mas já não ha um sô pas-

tor na região!

Quanto á magnificencia das tardes de estio, pre-
fére-lhc o lavrador um calix de absyntho, avida-

mente saboreado, os cotovellos sobre a meza gor-

durosa, ao som do phonographo: Viens. Poupoule,
viensl...

*

E comtudo, sim... era preciso tornar-se o ami-

go d'elles!...

O amor não ..asceria nos seus coracôes.

Era necessario. pois, que íudo viesse d'elle...
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E, como um jogador de box, trenando-se para

receberupercuts, crochets ou outra especie de murros,

elle figurou-se o velho Gargouillat, baixo e pesado,
auctoritario e amigo de discussôes, julgando em ul-

tima estancia, do alto dos seus . :800 francos de ren-

dimento ganhos na engorda de cevados, não o céo

— isso é vapor d'agua!
— mas a terra, a politica,

os padres, Guilherme II, os Bulgaros e Poincaré...

E disse comsigo: Hei-de amar Gargouillat!...
E amou-o.

*

Porque a definicão do amor é: querer o bem.

Amou-o, a elle, e a todos os outros.

Depois escolheu j ponto vulnera^el da couraca

de indifferenca que cercava, asphixiava a região:
— organisou uma festa de creanc,as; exito... uma

conferencia para homens acêrca da mutualidade;

exito. Inquietacôes do professor primario; elle en-

controu-o, fallou-lhe, fez-lhe mesmo presente da sua

penna...

Na missa, porém, ninguem ainda.

Quasi nada hávia a esperar das raparigas
d'aquelle tempo.

Comtudo, n'um casamento, elle procedeu tão

o
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E é assim todcs os dias.

0 abbade vive como um cagador aguardando a

occasião...

Agora, é a Liga palriotica das mulheres france-

zas: logo é uma pequenina prenda de baptismo.

Um velho provinciano que elle convida a jan-

tar... um soldado que elle recommenda... uma festa

regional que elle festeja na egreja... projec£ôes lu-

minosas... um reduzido boletim parochial.

Eu sei lá!...

Tudo ssrve de pretexto a quem ama!

E Gargouillat, o proprio Gargouillat, está arre-

liado por haver dito mal do abbade que lhe trouxe

de Paris um cachimbo de cerejeira.

Em alguns annos um outro parocho recolherá

talvez a alma d'este Gargouillat emocionado e con-

vertido por causa d'um fumoso cachimbo pendente

da parede, a que elle chama já o seu «reaccionario».

Ha outros que naufragam por coisas de menos

valor...
*

Porque o abbade sorri quando, por vezes, cer-

tos desalentados, obedecendo a não sei que senti-

mento, lhe insinuain invejosos:

LISBOA — Corrida de rampa em automoveis

ganha pelo snr. João Dotti Junior em automovel
*

Minerva„

bem... fallou tão cor.iealmente, que o noivo convi-

dou-o a «partir uma borôa» de tarde, em sua casa.

Mas n'um enterro, no dia seguinte, todos os ho-

mens ficáram de fôra, sem entrarem na egreja, á

chuva inclemente...

E elle fez que não comprehendeu.
Pelas aldeias já se dizia: «E' bom rapaz, intelli-

gente, zeloso... Máu é que seja um... abbade!»

Agora já tem tres meninos do côro; depois d'um

fallecimento, algumas mulheres assistem á missa...

levou o seu ajudante a Lourdes, sob o pretexto de o

fazer aproveitar um bilhete barato...

E o homemsinho voltou maravilhado... Na ta-

berna, narrou as procissôes gigantescas e houve ri-

xas por causa dos «milagres»...
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— De que serve isso, tudo o que você faz?...

Sorri, assim como sorriria um cultivador no ou-

tomno, se um Parisiense pallido lhe dissesse:

— De que serve lancar a todos os ventos essa

fragil semente? Perdem-se, todos esses grãos de

trigc, na massa negra da terta glutinosa!... Olhe a

chuva!... Olhe o frio!... Olhe o inverno!... Que

resta do seu trabalho...?

0 abbade sorri...

E olha obstinadamente a estrada, a vêr se passa
um mendigo a quem saúde... uma creanga ranhosa

a quem acaricie... um cigarro a offerecer áquelle

grosseirão alistado nos tascos, e que o vae insul-

tar!...

(Da Croix)
Pierre l'Ermite.
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LlSB0fl»0s acoi.î?cin.eDĩos da niadptigada
d? 21 de jiilbo

/—O povo em frente da serralha-

ria da rua dos Correeiros apoz

a explosão.

2—Manuel Affonso um dos indi-

viduos que ia no automovel

com as bombas.

3—0 local+ ondefoi arremessa-

da a bomba ao automovel e que

causou a morte do guarda ci-

vico.

4—0 proprietario da serralha-

ria, Narciso dos Santos, que

ficou com a mão esphacetlada.

5—0 automovel que conduzia os

individuos com as bombas.

(Clichés do nosso correspondente
phot. de Lisboa)
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Barão de Nôra
ooo

Clwrou-te toda a tcrra que pisaste;

Mas os Anjos do Ceo, cantando e rindo,

Te recebem na gloria qae ganhaste.

Camôes.

ASSOU no dia 31 de julho findo quinta-
feira o 3.° anniversario da morte do

Excellentissimo Barão de Nôra, e a sua

..dmiravel personalidade moral vive e

refulge ainda, cheia de vigor, na estima, a admira-

qåo e na saudadc dos que tiveram a ventura c!e co-

nhecer os primores i!a sua alma e a fidalguia do

seu coraqão.

E' que, como escreveu Alves Mendes no ilogĩo
funebre de Fontes Pereira dc Melro, «não encerram

todo o nosso ser as taboas d'um ataúde, nem finali-
sam todo o nosso destino as pedras d'um sepulchro.

N'um ataúde, n'um se-

pulchro, jazem os des-

pojos da morte; e a mor-

te, que extermina o cor-

po, não extermina o ho-

mem: — nem é o apaga-

mento do espirito, nem o

aniquilamento da vida*.

A morte não conse-

guiu exterminaresse ho

mem, que foi um mo-

delo de virtudes, nem

apagar esse espirito, que
foi um luzeiro de cari-

dade e nobreza, nem

aniquilar essa vida que

teve como exercicio

constante a pratica das

mais lidimas e glorio-
sas acqôes.

As taboas do seu

ataúde e as pedras do

seu sepulchro levantam-

se a dizer-nos que os

despojos que encer-

ram emmolduraram

uma alma candida, um

coracão d'oiro, uma intelligencia robusta e uma

vontade decidida e firme — formando tudo isso uma

admirave! compleiqão moral, uma gigantesca figura
digna de ser imitada, n'um quadro maravilhoso a

perpetuar um nome illustre na historia da abnega-
qåo, do sacrificio, das mais acrisoladas virtudes

christãs.

Podemos applicar-lhe com justeza estas palavras
com que D. Luiz do Pilar Pereira de Castro definiu

as virtudes do glorioso Rei D. Pedro V:

«_4 natureza Ihe deu um coracão generoso, fiel ao
seu alto caracier e á sua patria; — a virtude Ihe for-
mou um coracão christão, fiel á sua religião e ao seu

Deas»

O querido e sempre lembrado Baráo de Nôra

o
D

Barâo de Nôra
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expirou na magr.ifica casa do Souto, na visinha fre-

guezia de S. Pedro d'Este, onde ultimamente vivia

com sua extremosa familia. Teve uma morte serena,

como a morte dos justos, como serena e limpida foi

sempro a sua alma crystalina.
O seu espirito voou para Deus, como quem an-

ceia por chegar depressa ao termo da sua viagem.

Se nâo teve a receber-lhe os ultimos alentos a

sua querida Madeira, a encantadora perola do Atlan-

tico, a terra abencoada onde o clima é delicioso,

onde a grande altura das suas montanhas faz com

que alli se aclimem quasi todos os vegetaes do glo-

bo, onde se desenvolvem, aperfeigoam e produzem

exhuberantcmente as planlas que prosperam com o

calôr tropical, ou as que o frio glacial atrophia c

acanha, onde se encontram todos os fructos da Eu-

ropa e muitos dos tropicos,
— a Madeira, de assu-

car esplendido, e de vinhos preciosos, reputados

os melhores do mundo, - se essa soberba terra, que

tanto Ihe devia e elle tanto amava, não o beijou
nos ultimos momentos — encontrou comtudo nos

bragos de sua familia todo o lenitivo para o seu sof-

frer e todas as consolacôes para a sua passagem

d'este mundo.

Nobre e leal amigo!
N'esta data de recordacôes saudosas, cumpri-

mento commovidamente a Excellentissitna Baroneza

de Nôra, e suas extremosas filhas, e abrago os dois

illustres representantes de tão honrado caracter, que

souberam copiar as virtudes de seu Pae, — os que-

ridos amigos Joaquim e João José Bettencourt de

N6ra.

Padre Ribeiro Braga.

Parabola da angíisîia
/_p -

{£> REGAVA então Jesus em parie dajudeia.
Ouviu-o mãe de angustia—e de que angustia.'—cheia.
0 Mestre ia cnsinando âs muîtidôes:

"Bemdiios,
Os que padecem na alma, os tristes, os afflictos...*

E a mãe, erguendo o olhar, que humedecido brilha,

Gerrie aos pés de Jesus, que o escuta: *Minha filha,
Desde hqntem, Rabbi doce e compassivo, é morta;
Desde honiem, e ninguem desde hontem me confortal

Tambem serei bemdita?>

E o Mestre augusto e santo,
Com piedade egual a travo de tal pranto,

Responde-lhe:
« Verás!»

E, antes de findo o dia,
Partiu com ella e entrou na casa, onde jazia,
No frio do sudario, a pequenina morta.

E emquanto a multidão, que o segue, attende á porta,
Toma Jesus nas mãos a gélida mãozinha,
E, olhando sorridente a mûe, que mal sustinha,
Entre confiada e incerta, o pranto que vertia,
Dizlhe: *Tua filha é viva, 6 mûe; toma-a, dormia*.
E viva a restitue a seu amor profundo.

Oh mâesl se ainda Jcsus andasse pelo mundot...

J. DE SOUZA MONTEIRO.
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P0f^TO--(Jma festa sportiva

G upo de vencedores da Taqa

Realisou-se no dia 20 de julho a regata de gui-

gas a quatro rêmos e canots, promovida pelo Opor-

to Club do Porto, entrando n'ella o Sport Boat Club

e o Club Naval de Lisboa.

A' 1-30 comecou a regata, cuja partida era do

caneiro de Avintes, sendo a primeira corrida de

O
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guigas a quatro rêmos, do Iado sul, Sport Club do

Porto, composta dos seguintes snrs.: D. A. Mace-

do, M. V. Andrade. C. J. da Silva; voga, R. B. Oli-

veira, e timoneiro, A. S. Barbosa; e do lado norte:

Oporto Boat CluD, composta dos seguintes snrs.:

Yats Junior, T. Danvers, J. Adans, voga, W. Cham-

TripulaQåo do Club Nayal de Lisbo* »ntes da partlda
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bers, e timoneiro, N. Almeida, ficando vencedor

este ultimo.

A's duas horas fez-se a scgunda corrida, sendo

do lado sul, Sport Club Poito, composta dos se-

guin.es snrs.: J. O. Cálem, J. A. M. Silva, R. Wal-

C
D
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ker, voga, H. Costa, e timoneiro, E. Villares; do

lado norte, Club Naval de Lisboa, composto dos

seguintes snrs.: B. S. Carneiro, Jorge Aldim, Anto-

nio Tito, voga, Jorge Ferro, e timoneiro, A. Salga-

do, ganhando esta ultima.

A multidão esperando os corredores

Aspecto do desembarque
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N'esta corrida a guiga do Sport Club do Porto,

logo ás primeiras remadas, vindo do lado melhor.

comecou de crescer sobre a guiga do seu adversa-

rio, dando isso o rcsultado de um embate, sem

consequencias.

No fim d'esta coirida foi servido o lunch pela
conhecida Confeitaria Oliveira.

Depois do lunch realisou-se a corrida de gui-

gas, entre o Oport Boat Club e o Club

Naval de Lisboa, ficando vencedor es-

te ultimo.

Passados uns minutos teve come-

co a corrida de canots, cujo percurso

era do caneiro de Avintes á Affurada

e volta.

A primeira a chegar foi a -Kittum--,

que fez um percurso admiravel, sen-

do seu proprietario o snr. Humberto

da Fonseca, que foi alvo de uma gran-

de manifestaQão.
O premio foi conferido á cánot

«Ignez», do snr. Pedro de Ataujo Ju-

nior, que chegando mais tarde ga-

nhou porque levava um handicap de

50 minutos.

Terminadas as corridas, no mesmo

O
D

Fastos do Catholicismo

D

U

Congresso de fort7_a<;âo eccle-

siastica reunido em Paris.

Reuniu-se recentemente, e pela 8.» vez, o Con-

gresso d'Allianca dos grandes Seminarios de Fran-

ca. Tomaram n'elle parte sômente os directores

O
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Canotjgnez vencedora da Taga Sport Club do Porto tripulada

peío seu proprietario snr. Pedro de Araujo Junior.

recinto onde tinha sido servido o lunch, foram dis-

tribuidak diversas medalhas aos cdncorrentes e ás

tagas aos vencedores.

Depois, o vapor deu o signal de partida e as

embarcacôes atracaram, descendo o rio até ao pon-

to da partida, fazendo-se o desembarque em frente

ao Club, onde houve differentes vivas, muito cor-

respondjdos, ao Sport Club do Porto, ao Oporto

Boat Club e Club Naval de Lisboa.

A convite do snr. Pedro de Araujo Junior, os

socios e concorrentes da regata foram jantar ao

Palacio ;de Crystal, o qual decorreu animadissimo,

havendo; brindes reciprocos de sincera estima da

parte de todos os convidados.

Tripulagão do Oporto Boat Club vencedor do Sport

Club do Porto.

d'essas casas de formacão sacerdotal que n'es-

ta reunião discutiram pontosda maior impor-

tancia. Taes foram: o fomento das vocagôes;

as leituras dos Seminaristas, os exercicios es-

pirituaes. O Em.mo Cardeal Merry del Val te-

legraphou em nome do Papa dando ao Con-

gresso a bencão apostolica.

«L>'Acfion Catholique de la }eu-
nesse Frat_<;aise,> em *Roma.

A Juventude Catholica Franceza prepara-

se, para, dentro em breves semanas, dirigir-

se a Roma, junto do S. Pndre, para ao pé

d'elle cobrar novos alentos e consagrar trium-

phos. A ideia, posta em circulacão, teve tão

bello acolhimento que poucos dias depois de

transparecer o projecto, já setenta e tres mem-

bros do episcopado haviam mostrado quanto

lhes sorria a lembranca. A Juventude é, por

todo o modo, a primeira no regresso a Roma que

felizmente se opera.

A philantropia faz acepcSo

de crensas. . .

D

O
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0 maire de Romanech-Torins, preveniu os seus

concidadãos, que as crean^as, que frcquentem as

escolas catholicas, serão privadas dos beneficios da

assistencia publica. Sem duvida que a tolerancia, a

liberdade, ficam mal paradas com a táo odiosa de-

terminacão, mas é assim a beneficencia laica. Sô a

caridade é universal: a philantropia é o seu sata-

nico arremedo, mas náo perde occasião de mostrar

a luciferina paternidade.
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PORTG-Romaria de Saûî'flDna de Oíiveira

Na egreja de Sant'An-

na d'Oliveira, concelho de

Villa Nova de Gaya, rea-

lisou-se no passado domin-

go, 27 de julho, a tradic-

cional festa em honra de

Sant'Anna, formosa ima-

gem que se venera n'a-

quelle templo.
De manhã, effectuou-se

a festa religiosa, havendo

de tarde o costumado ar-

raial, a que concorreram

centenares de pessoas do

Porto e arredores.

A egreja de Oliveira é

situada n'um pittoresco lo-

cal na margem esquerda
do rio Douro, que, pela
sua graciosidade, se tor-

nou um dos pontos esco-

Ihidos pelos portuenses

para diversôes e recreio.

Como o mostram as gravuras, muitas fo-

ram as pessoas que no domingo se dirigiram
a Oliveira attrahidos pela devocão a Santa

Anna e pelos encantos naturaes do local

.'ViA..- - •*■ .■:'._■';'. _^.^vi;:aa^> ■-■'•' g

Egreja de Sant'Anna d'OIiveira
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em que o templo está si-

tuado, havendo um movi-

mento desusado no rio

onde os romeiros assalta-

vam os barcos que os de-

viam conduzir ao Arei-

nho para depois seguirem

para o local da romaria.

Na explanada do Se-

minario velho, d'onde se

disfructa um explendido

panorama, a concorrencia

de pessoasfoi tambemex-

traordinaria, formando-se

ahi um novo arraial onde

o povo affluia para ver a

curiosa sahida e chegada
dos pequenos barcos com

romeiros que, alegres e

ruidosos, faziam a traveîi-

sia do rio Douro.

Uma das gravuras apre-

senta o aspecto d'este

improvisado arraial junto da linha ferrea on-

de o povo folga e se entretem, esquecendo
as agruras da vida e apreciando o bello hD-

risonte das suas redondezas.
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Um asp°cto da concorrpnda fér» do adro da egrpj*.
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PORTO — No Areinho. Os romeiros dirigindo-se para a f-sta

No Seminario velho. O povo esperando os romeiros

No Seminario velho. Um aspecto tío arraial
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NOTAS "DO ESTHANSEI-RO

A guerra de Hespanha
em Marrocos

1—A artilharia hespanhola batendo

os indigenas.

2—0 primeiro tenente de infantaria

D. José Riera morto em cam-

panha.

$4--^ #§>,■;* -JP%' -£\* * :''^Lr%^^>
*

»5/*

3—Os soldados das companhias indi-

genas preparando os alimentos pa-

ra os seus companheiros mouros

enfermos e feridos durante os com-

bates.

4—D. Luiz Tapia -(- capitão do bata-

Ihão de Barbastos, morto no ata-

que de Wad-Ras, no dia 24.

5—Desembarque dos feridos no com-

bate de Nenkall.
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