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Vcstidos Blusas
desde

Fr. 11.80

desde

Fr. 3.95

Vcstidos para Criangas
desde Fr. 6.90

Do i-ielhor bordado suisso,
sobre cambraia, voile, crêpon.
toile e >obre sedu novidade.

Pepam a nossa colleccAo 82

de figurinos novot oom amos-

tras bordadas.

Os nosscs bordados såo por

fazer, nias remettemos 01 pa-

drôes cortados em todu u

modidas a quem os requisitar.
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Gompanhias de Seguros

La ũi-ion y EI Pb?ni5$ Espanol
DE MADRID
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DE PARIS

MANNHEIM
DE MANNHEIM

Seguros sobre a vida, incendio, explosão
de gaz, de máquinas, raio, rendas em caso de

incendio, maritimos, postais e transportes de

qualquer natureza.

bima Mayer $ C.a

Está
hoje sobejanĸ-nte demonstrado que

pela excellente qualidade das mate-

rias primas empregadas e meticuloso

cuidado no acabamento e ajustagem de to-

das as suas pet^as i
—
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As machinas de cosåra

'Naumann,, sâo as melhores.
A sua fama estende-se a todo o mundo por

causa da sua elegancia, do seu trabaiho leve

e silencioso e da sua longa duragåo. ___! ZZ

_Z_DEspeciaes para bordados artisticosOZ__l
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l A elevada citra de I II IZZ-Zl

Dm miMo e setecentas e cincoenta

mil machinas de costnra

que por nôs teemsido fabricadas e vendidas,

quantidade que nenhuma fabrica da Europa
ainda conseguiu attingir, prova evidentemen-

te quanto tem sido libuugeira a acceita^ão

queizz-Z]i_zi[_z]iz__izzzz_z:zz__zi

A machina de costura

"Naumann,,
em encontrado em todos os mercados' DZZ

Quem adquirir a machina de costura -«Nau-

mann» pode ficar certo de que ella lhe pres-

ará proveitoso serviqo durante muitos annos. Dão-se as mais amplas garantias

peposito em Braga : Armazens da Caixa Penhorista Bracarense
PREQOS SEM COMPETENCIA
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Chronica da semana
XLVII

o
D
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RARAS
vezes se encontrou a chronica tão

embaragada ao referir-se á vida semanal

do paiz, como agora. Carece grande atten^ão

no caminho que pisa. pois que ás duas por tres

depara sobre a poeira secca da estrada aquella

phrase de Cambronne que nos labios virginaes
do sr. Daniel Rodrigues symbolisou a oratoria

parlamentar dos tempos de hoje e o feroz ta-

ĩento do immortal senador. Salientemos apenas

os ácontecimentos do theatro D. Maria, em

Lisbôa; estes nos bastam para appoiar a axio-

matica affirma^ão de que cm plena e publica
democracia é incompativel, theorica e pratica-
mente, com o principio de auctoridade e de

verdadeira ordem. A preoccupa<;ão tenaz, qua-

si morbida, de olhar ao povo, de fallar em no-

me do povo, de attender a voz rouca do povo,

produz no cerebro dos supremos gerarchas de-

mocraticos uma irremediavel inversão de ideias,

uma transposi<;ão illogica de termos, a anar-

chia, a amalgama, o chaos !

A auctoridade sô pode exercer-se num

paiz, com prestigio, com a main douce et fer-

me que a caracterisa e define, se na organisa^ão

politica d esse paiz existir um principio funda-

mental e uma entidade superior que sejam por

assim dizer a base e a origem d'essa mesma

auctoridade.

O policia não prende o povo porque de-

pende do povo. O magistrado não condemna o

povo porque o povo o alcandorou. O militar

não castiga o povo porque o povo é soberano.

E' que a auctoridade vem de cima e não

de baixo. Desce, não sobe. E toda a vez que

este postulado é desmentido pela sequencia his-

torica dos factos e pelo doutrinarismo theorico

dos revolucionarios, verifica-se logo no paiz a

instabilidade contínua e perniciosissima das

func^ôes sociaes indispensaveis á sua vida pro-

gressiva e á sua paz productora. A auctorida-

de vem de cima. Foi esta por certo, a convi-

cgão do sr. tenente Ochôa ao reprimir com

cnergia os desmandos e as affrontas d uma mi-

noria de discolos que á porta do theatro D.

Maria, em Lisboa, tentava documentar em fren-

te do sr. embaixador do Brazil a insania de-

magogica em que ininterruptamente tem agoni-
sado ha trez annos a seguran<;a interna e ex-

terna da patria. Mas, quando no dia seguinte,
ouviu dos proprios labios do governo e do

parlamento a condemna^ão expressa dos seus

actos necessarios e justos, havia de ter cons-

tatado bem nitido o grave perigo nacional, ca-

racterisado n uma estrondosa fallencia e n uma

tremenda anarchia, vortice fundo e rapido on-

de se subvertem a auctoridade e a ordem, in- □

compativeis com a ideia culminante das demo- Q

cracias, nas suas formas puras e incorré-

ctas.

Os desilludidos receberam mais uma li?ão,

os patriotas mais um torvo presagio.
A mesma illa?ão pode tirar-se das ultirrias

e recentes eleicôes para a camara franceza,

que deram uma enorme e esmagadora maioria

aos socialistas.

Ha dias Clemenceau escrevia que em vista

d'este resultado, a lucta ficará no futuro cir-

cumscripta entre os catholicos e os socialistas

revolucionarios; esfa confissão, valiosa por ser

feita por um velho mentor do radicalismo é a_i-

nal aquella que com maior verdade reproduz a

situa^ão da Franga politica de nossos dias.

Os grupos nuancés dos pseudo-conserva-
dores, ou antes dos opportunistas Briand. Mil-

lerand e Barthou, apagaram-se de todo na

massa enorme que extasia e delira ante o vo-

zeirão tempestuoso e ôco de Jaurés. O socialis-

mo tomou-lhes o campo. Os radicaes de varios

matizes hão que integrar-se n'elle.

Nas hostes da direita outro tanto acontece.

A tendencia é para os programmas definidos,

para as situacôes claras, rudes como as mura-

íhas das fortalezas, robustas como a coheren-

cia das ideias. Ora, precisamente aquelles que,

além dos socialistas, apresentaram reivindica-

^ôes nitidas. foram os catholicos. E assim, ao

segundo escrutinio, já os conservadores não ha-

viam que hesitar, mas que escolher entre o can-

didato catholico, appoiado pelas missôes dio-

cesanas e o socialista que agitava na mão o

programma anti-patriotico e anti-militarista do

Congresso de Pau.

Não se trata, porém. de uma simples dis-

puta de clans politicos. O embate—é de princi-

pios. Vogiie poderia accrescentar hoje mais umas

paginas do seu romance celebre Les morfs qui

parlenf. E' a lucta de sempre entre o materia-

lismo racionalista e a fé catholica, entre o chris-

tão e o pagão, entre a cruz que parte para o

céo n'uma ancia de glorificagão, e se desdobra

no ar n um abraco de amor, e a caveira huma-

na que no sopé lhe gargalha voltaireanamente,

o sarcasmo sibillante do impio.
E' a lucta de sempre, entre a chimera

irreal do goso e da felicidade, suspirada na ter-

ra pelo que soffre e pelo que chora, desenhada

nas suas frontes encorreadas pelos dementes e

criminosos orientadores da revolta humana e a

real certeza dos que creem attingir um dia, pe-

los caminhos arduos do dever, a um paraizo
compensador das desegualdades, das prova-
côes da vida terrena e dos esforgos herculeos

das virtudes ; entre aquelles que veem na vida

a fonte de transitoria alegria, e aquell'outros
que a odeiam, como a um circulo de treva do

inferno dantesco.

E' afinal, leitores amigos, a eterna, a eter-

na lucta entre a religião do ventre e a religião
da alma!...
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0meu relogio cle prafa
ooo

UARENTA AN-

NOS de bom e

effectivo servico

vae faze-los agora em maio

o meu relogio de prata. Se
me será lancado á conta de

pieguice trazer isto ás gaze-
tas . . . quando se viu fazer

annos um relogio ? ! Sim ;

mas pensem que são nada

menos de 40 de bom e effe-

cfivo, sempre a andar, de

dia e de noite, de verão e de

inverno, por lemporaes e cal-

marias, na prospera e na

adversa fortuna ; com raris-

simas intermittencias, está de

ver que alheias da sua von-

fade.

Qual corredor de Mara-

thona pode com elle medir-

se? Qual froffer-globe teve

mais leve e rija perna ? Nem

o famoso Ashavero da Ienda

andou tanto. Pensem que, se

fosse da sua arfe palmilhar
estradas, com tanfo andar já
duas vezes finha dado volfa

ao pôlo Norfe e duas ao pô-

lo Sul. Assim, condemnado ao caso da minha

genfe. vae fazendo que canda mas não anda» ,

a pé bem entendido.

Não anda por seu pé, mas tem viajado de

PORTO—Grupo de professores que fomaram parfe no ulfimo

congresso pedagogico
Primeiro plano, (sentados) Francisco Maria Freire, (Peniche); Manuel José Anto-

nio, da Serra do Bouro (Caldas da Rainha); e Paulo José Alhinho Junior, de Cu-
ba (Alemfejo); segundo plano. (sentados) Safurnino Lopes dasNeves eLuiz Anfonio
de Almeida, ambos de Setubal ; Fráncisco Anfonio Mesfre, de Aljezur (Algarve); Bel-
miro Nogueira Xavier. de Penafiel ; e João de Souza Vairinho, da Casa Branca

(Alemfejo); ferceiro plano, (em pé) Januario de Casfro, de Ferreira (Paredes de Cou-

ra); José Pedro de Mendon^a, de Aljezur (Algarve); Mafhias Lopes Raposo, de
Mouriscas (Abranfes); Ivo Xavier Fernandes, do Porfo; Francisco Sanfos, de Rio

Maior: Dyonisio Marfins, de Guimarães; Joaquim de Barros Taveira, de Provezen-
de (Douro); e José Gomes de Barros, de Braga.

mmmm
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VIZEU— S. João de Lourosa. O Padre Cesario Pereira da SiIva-\-e convidados apáz o

banquete servido depois da sua l.ã Missa

(Cliché de Alipio da Silva Vicente.)
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conserva com o patrão por essa estranja fôra.

E sempre correcto, incansavel sempre este meu

velho e leal companheiro. Amigo de seu amigo,

mas incorruptivel e firme no seu lidar, aqui á

ilharga paredes meias, ou quasi, com o collega
interno, que a fallar a verdade nem sempre vae

a passo. Elle, porém, de caracter rijo como

a^o, nunca professou mêdo, nunca sentiu altera-

côes do pulso. Na sua longa carreira, sô uma

vez soffreu syncope, uma sô: um caso de

traumatismo de que resultou luxa<;ão, reduzida

logo pelo algebrista. Vinte e quatro horas de-

pois do accidente estava de novo a caminho ;

e até hoje, em boa hora o diga, nunca mais.

BRAGA—5. Thiago de Cividade. O altar da

ornamentado para os exercicios do mez

Para embaracos gastricos, de pouca monta

aliás, o tractamento vulgar de uma alimpadela
de cinco tostôes, e prompto.

Sou amigo delle? está visto que sou. Até

pensei promover-lhe o refrafo na Illusfragão

0 Cafholica e bem o merecia; fique, porém. para

□ o necrologio, para Ihe não offendermos a mo-

destia agora. Umas bodas de oiro é que Ihe

ficavam a matar; quer porém a fatalidade que

faltem ainda dez annos, e entremenfes bem po-

de ir de can^ado ás mãos de adêlo, ou o pa-

trão ás ma/vas: mais provavel é a segunda hy-

pothese.
Limitemo-nos a uns tragos biographicos e

correspondenfe elogio.

Em Genebra. que é a terra classica dos re-

logios, viu o meu de prafa a luz do dia a vez

primeira, (não se sabe ao certo a data, por fal-

ta de competente registo), alli

ás margens do famoso lago Le-

/773/7, por onde fantas vezes vo-

gou a barquinha de S. Fran-

cisco de Sales. Quiz a sua boa

sorfe e minha que houvesse de

emigrar da Roma calvinisfa á

Rorra portugueza, muito mo?o

ainda e filho de numerosa fa-

milia, pois fem nada menos quc

o numero de 32095!

A familia Richard e C.;i que

o formou ha-de ser das mais

illusfres d'aquella terra, pois
no-lo enviou ornado com boas

15 joias de pedras preciosas,

segundo as lettras que traz (15

joyaux) no escudo: que do

mais a genle não pode jurar
de visu: Por timbre, uma anco-

ra, ancre como lá dizem.

Em Braga acolheu-se á boa

sombra de velho e honrado mes-

fre Miguel Barbosa, alli á Mi-

sericordia, que m'o transferiu

mediante a somma de 12 mil

reis da moeda velha, ahi pelos
primeiros dia de Maio de 1074

^!^ No dia seguinte assistia re-

colhido á institui^ão canonica

do amo, conferida pelo Arce-

bispo Dom João, n'uma paro-

chia de Basto. Principia então

a sua longa odys'sée , partindo
de Braga, como quem 'diz em

viagem de nupcias, por Gui-

marães, Fafe, Celorico, Cabe-

ceiras, contente como um co-

chicho.

A lua de mel foram doze

ou mais, sem quebra do affecto

conjugal nem esfriamento do di-

Virgem bel/amenfe

de Maria

D to, pelas terras de Cabeceiras e adjacen-
cias. Sempre lesfo e sem catharro : fic, tic, tic,

tic!

Alimento, uma sô vez por dia e sempre o

□ mesmo, ao fim da tarde como os monges do

Bb PAG. 740 lllustragão Catholica ANNO I



Orienle que viveram pârá mais de cem annos,

gra?as á frugalidade.
De tal creagêo não admira resultasse tão

valente pioneiro. tão ousado e destemido.
Passar a serra das Alfuras, embrenhar-se

pelo Gerez. e por lá passar as noites ao relen-
to, o mesmo era que pisar as alcatifas do Pa-

O Rhodano, o Tibre, o Garig/iano, o Arno, o Pô,
o Loire, o Garôna; e se mais não passou, é

que mais não encontrou pelo caminho, que lá

medo nunca lhes professou.
Mas nem sô de rios... abordou tambem a

ferras grandes e logares celebres, com egual
destemôr :

PORTO—Capella de Frade/Ios

(Cliché'do distincto pbot.'am. sr. Auj_'usto ChaimJ.

qo de Braga ou subir o Chia-

do acofovellando fidalgos por

uma pá velha.

Até de uma vez atravessou

o Tejo, do Terreiro do Pa?o
ao Barreiro, e foi a Setubal!

Pelo Porto era como por

sua casa; de uma vez mefteu

pelo Douro acima e passou

para Traz-os-Montes.

De uma vez?! tem gra^a!
por quatro vezes, e d'uma d'el-

las varou a provincia desde a

Foz-Tua a Ruivães. As bacias

do Lima e do Minho, sei lá

quantas vezes?

A do Cávado, essa é de

casa nem se conta, mais a do

fiomem, do Åve, do Vizella,

e qualquer cousa do Vouga,
do Mondego, do Tejo, do Sado.

Farfo já das ribeiras da ca-

sa, foi a outras por essas Eu- PAREDES— A familia do ex.»>o snr. Dr. Anfonio Cabral e alguns

ropas fôra. Passou o Ebro, o ecclesiasíicos que fomaram parfe na festividade de S. José
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Em Roma o Capifolio, o

Pantheon. a Cupula de S. Pe-

dro e as Catacumbas. o Coly-
seu, a via Appia, coisa pouca !

Mesmo ainda as ruinas da Pom-

peia, a fumarada do Vesuvio,
o palacio de Piffi de Florenga,
o Rialfo de Veneza.

E que tem lá navegar dois

ou tres dias pelo Mediterraneo,
de Marselha a Civitfa-Vechia,
e duas vezes furar o monfe Ce-

nis ? Para um relogio quc se

présa, como este meu de prafa.
é nada a bem dizer,

Sempre de valentesfoi ven-

cerem-se a si mesmos:

Assim o praficou o meu il-

GUIMARAES—Graciosas vimaranenses repousando
n um dos pittorescos sifios de Pevidem

lustre deprata em duas con-

juncfuras, com um estoicis-

mo e cortezia dignos de no-

ta. Em Orleans. a dois pas-

sos de Paris e por occa-

sião da exposigão universal

(1900) cedeu sem relutancia

á caturrice do patrão que

ahi mandou virar de bordo

no sul, sem mais nada.

Em Lyon. demorando al-

guns dias, nas duas epochas
differentes, alli a dois passos
de Genebra pelo Rhodano

acima, nada mais natural

que pretender dar um sallo

lá para visitar o papá Ri-

chord. a casa e os manos

mais novos. Pois não, se-

nhores! Quedou-se no seu

posto como se nada fôra,

PAREDES— A capella de S. José e o arraial

(Clichéĸ do piiot. ain. sr. Brnz F. S. Meirell.M.)

sem uma lagrima nem altera<;ão de pul-
so : scmpre tic, lic, lic, tic...

*

Não admira que estime sahir, uma

vez por oufra, á luz do dia quem ha-

bifualmenfe vive na prisão cellular. As-

sim o meu fiel companheiro parecia-
me sorrir de satisfagão quando era col-

locado em frenfe da gente na cafhedra,
á vista da mocidade escolar; e apesar
da sua pobre capa branca de carme-

lila não sc recusava a formar sobre a

banca dcs exames. ao lado de illustres

collegas. refulgcnlcs dc oiro e labores

dc muito preco. De mim confesso ter

lido pcna da sua tristc figura; elle po-
rém parecia-mc salisfeito c uma vez ou

oufra lisongeado, senão desvanecido,
quando algum como um illusfre Pre-

GUIMARÂES—Fabrica de Tecidos. de Pevidem. pertencenfe
snr. Manuel Ribeiro da Cunha

ao
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o Bemaventurados os que'soffrem per-

seguicão por amor da justica porque

d elles é o Reino dos Céos.

EVANŨELHO.

^EVANTEMOS os coracôes ao alto e

lá n essas ethereas paragens. onde

os Seraphins entoam hymnos e os

Archanjos susfenlam o throno de Deus, lá o ve-

remos com a corôa dos bemaventurados e a

palma do marfyrio !

N esta romagem pela terra, viveu e morreu

como crente, cumprindo picdosa e fielmente a

sua missão.

Era alfo c sublime o scu cargo, espinhoso
e difficil o Irilho por onde devia passar, mas

nunca csmorcceu na carreira do bem.

Trabalhar no servico de Deus foi o seu

lêmma, e assim ao apparecer dcanle do Juiz

Supremo não (remeram sem duvida as suas

mãos, porque não iam vasias. Um vaso d'oi-

ro recamado de pedras preciosas finha elle en-

chido duranfe a vida para offerecer ao Senhor.

Heroicos sacrificios, longo penar do destes-

ro, ais, e lagrimas, esmolas aos famintos, con-
solacôes aos trisfes, conselhos aos que se des-

viavam_do caminho recfo, perdão ás offensas. . .

humildade e modestia, que desviavam de si todos

as pompas do orgulho, fadigas da lide apos-
tolica formavam esse thesoiro, onde scinfillavam

os diamantes mais finos, os rubis mais precio-
sos. Elle fôra um servo de Deus, um pastor

D d almas que trabalhou na vinha do Senhor com
zelo e afan.

GUIMARAES—Um grupo de vimaranenses

e indusfriaes de Pevidem

(Clichés de Francisco P. Mendes).

lado, já fallecido, ahi o tomava cariciosamente

na pequenina mão para ir notando de perfo o

andamenfo dos seus ponleiros, por debaixo da

lunefa de crysfal. Alegria fugaz dos humildes

em raro contraste com os grandes, que a nin-

guem damna.
*

Cessêmos isfo com dois casos da sua cons-

tancia na adversidade:

Em Vizella, onde annos antes tinha parfido
uma perna, foi certo dia for?a-
do a um banho de chofre nas

aguas do rio, para o pafrão
valer a um rapazinho que se

afogava. Pois não se afogou
elle fão pouco. Sahiu a escor-

rer e, mercê da capa, nem se

consfipou sequer!
A poucos passos d'esfa ca-

sa, quando ha um anno reco-

Ihia a pé de uma viagem o pa-

frão. resvalou com elle duma

borda abaixo da altura de al-

guns mefros, e quando este pô-
de erguer-se e contava achar

n'um bôlo o seu fiel relogio
de prafa, topou-o escorreito e

bafendo os segundos: tic, tic,

fic, tic...

QUARENTA ANNOS de MELGAQO—Casfro Laboreiro. Pessoal da Cruz

bom e effectivo servigo: Nem Vermelha, de Vianna do Casfello, alli destacado durante a epidemia
elle feve oufro amo. nem o amo do fypho, vendo-se ao fundo o hospital d aquella sociedade

outro relogio. M. C. (Cliché do capitão de Estado Maior sr. Antonio Curdoso Goularl).
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MONDIM DE BASTO—Quedas d'agua
do Cabri, (rio OIo)

MONDIM DE BASTO—Quedas d'agua do

Cabril (rio OIo)

Na vertenfe norfe da serra do M.ir.-o. com um'declive de 300 mclros. o rio Olo despenha-se em formosas cascafas das

mais inferessantes do paiz; ao lado d'eslas quedas d'ogua ha um côrte na monlanha na extensão de cenfos de mefros em

que por vezes se enconlram côrfes verficaes na rocha á profundidade de 130 melros. E uma verdadeira maravilha.

A reforma completa dos

seminarios, onde tantas al-

mas se formaram para o

sacerdocio com todo o cui-

dado e desvelo, foi sem

duvida a corôa da sua vi-

da pastoral.
Foi dolorosa a ultima

phase da sua existencia!...

Os canticos d'alegria e de

Iriumpho ainda troavam ao

longe, quando a Bracara

Augusta, a cidade dos Ar-

cebispos, que vestira pur-

puras e galas para receber

o seu pastor, bem depres-
sa as transmudou em ne-

gros crepes, signal do lu-

cto, e bem pesado, que a

todos cobria de magua

profundissima ! Fez-se noile

bem cedo no seu coragão

magnanimo, sempre aberto

para o bem. o exilio foi-
para u uciu, >-> -./.mv- .■_#.

Ihe amargurando os ultimos MONDIM DE BASTO—Quedas d'agua
dias da existencia preciosa do Cabril (rio O/o)

e tão querida de todoS que (Clichí's do phot. am. -r. padre Manoel da Silva Ramos).

o souberam apreciar, e lá

morreu longe do seu Paco,

da sua Cathedral. que o

acolhia com hymnos frium-

phaes. . Hoje lá tangem os

sinos funebremente e em

nossa alma dobram a fi-

nados.

Morreu longe de ludo

que lhe foi caro, das obras

evangelicas por elle ence-

fadas, das aldeias que el-

le percorreu nas visitas pas-

toraes com o zelo d'um

verdadeiro apostolo sô

egualado pelos seus bene-

meritos e illustres Anteces-

sores, Dom Frei Bartho-

lomeu dos Martyres, Dom
Frei Caelano Brandão e

o Santo Arcebispo que

baptisou o fundador d'es-

fe oulr'ora Glorioso Reino.

Tantissimas obras, que

sobem ao céo em nuvens

d'incenso, podeiiamos nar-

rar da vida do nosso
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chorado e bem amado Prelado, o Senhor

Arcebispo Primaz. Dom Manuel Baptista da

Cunha. A nôs, que o conhecemos em todo o

seu esplendor sempre modesto, affavel e ca-

rinhoso, espalhando a sua bondade como o

sol os seus raios doirados, a esmola como o

Evangelho ordena, sem ostenta^ão, dando com

a mão direita o que a esquerda não sabe, en-

che-se nos a alma d amargura ao relembrar o

0
O

D
O

trouxeram centenas de milhares de catholicos

ao alto do Sameiro na mais grandiosa e bri-

lhante romagem de que ha memoria nos fastos

da Egreja Catholica em honra da Mãe de

Deus.

Bastava ser elle o iniciador da tamanha

gloria presfada á Virgem Santissima, para o

seu nome ficar gravado em lettras d'oiro nas

paginas da historia ecclesiastica,

D. Manuel Baptisfa da Cunha, Arcebispo Primaz de Braga (fallecido a 13 de maio de 1913)

seu passamento, longe da sua terra tão querida Q

que elle adoptara no seu coragão e a que tanto
I

bem fizera.

Seria longa a enumerasão das suas obras,

que a Historia fará um dia ; mas não podemos
deixar passar em silencio que foi elle o saudo-

so Arcebispo, o iniciador das maravilhosas

fesfas em honra da Immaculada Conceigão,

que fizeram echo em todo o mundo e aqui
D
O

Viveu pouco no meio do seu rebanho mas

as almas bemfazejas fazem muito em pouco

tempo, a sua acgão não se mede pelas horas.

O excelso Prelado teve sempre firme o leme

do seu barco durante as tempestades que por

vezes se levantaram no mar encapelado, e, co-

mo outr'ora a barca de Pedro não sossobrou

nem sossobrará nunca, tambem a d elle se

manteve sobre as aguas.
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Foi valoroso, as suas mãos nunca fremeram

embora já cansadas na lucta contra as ondas,

que bramiam em furia.

Tantos trabalhos, tantos fadigas levaram-no

á sepultura mas levantemos os olhos ao céo e

lá o veremos feliz na beatitude eterna !

Felizes os que morrem no Senhor, diz o

Aposlolo São João, elles descancam dos seus

trabalhos, porque as suas obras os seguem.

Braga
13— 5 --914.

A.ARIA SALOMÉ.

5 V7IDA INTENSfl

n

o

(CHRONICA D'ALÉM FRONTEIRASj

OOO

GRADAVEL leitora: pede com tan-

ta gra<;a. insisfe com fanta genlileza,
com a sui argumentacão fcminina,

para que responda á sua carta. quc não tenho

mais remedio que cedcr. Vamos convcrscr um

L/SBOA— Scssão inaugura/ do Congresso das Åssociagôes Commerciaes e /ndusfriaes

(Cl'ché do nosso eorresp. phot. de Lishoa)

o

curto quarto d'hora, delicioso para mim, como

os raros momentos que me cnlevei, na leitura

da sua carta.

Alberfo Pimentel

Dislinclo cscriplor, calholico. que acaba de publicar

o poema heroe-comico—Pena de Talião—

e um inferessanfe livro de

Memorias do tempo de Camillo

Sa/ema Vaz

Áucfor do livro de versos Primeiros Rebenfos

fn)-*5
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/LfiA DA MADEIRA—Cosfumes aifigos

Diz-se modificada e merecer já o epitheto
deslumbrador de thalassinha, que eu lhe recusá-

ra na minha carta, talvez corfada de certa

crueza mas sincera afinal. E irritada, raivosa,

protesta rabugenta que é fão Ihalassa ccmo as

suas amigas. Inteiramenfc d 'accordo, mas ellas

é que não o são. Já lhe disse uma vez aqui

que para mereccr lal nome, é precso alguma
coisa mais que Irazer venerado o rctralo do

Rei, a concorrcr lagrimejante e solcmnc ás

missas por elma dos mortos illuslres, mas á

noile fransigi; galanttmenlc, no rrimeiro salsi-

ILHÅ DA MADEIRA—A procissão de N.

Senhora do Rosarío

3

e_?;;

'Ítif*'^
_^M ~t

ÎLHA DA MADEIRA-Avenida Pedro d'Ornellas

fré, dando á perna e á lingua com o alferesi-

nho formigão ou advogado demagogo. Ha-de

concordar que não basta canfar em familia o

hymno da carfa e não perder a recita sensacional

em beneficio da cantina liberdade de progresso

ou do cenfro recreativo Bernardino Machado.

Não basta escrever cartinhas ás amigas a

fallar da prima Beatriz, do enxoval da Marga-
rida, da operagão celebre, eu sei as mil ridicu-

las combinacôes que se invenlaram, para dizer

que a coisa vem e vem depressa. Olhe, somen-

Lj

0

ILHA DA MADEIRA—Outro aspecfo 'da

Avenida Pedro d'OrnelIas
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le por dizer ás amigas, um

mysterio— «A coisa agora...

sei tudo... Disse-m'o pessoa

bem informada, vae a galo-

pe...> e vincar fodos os dias

15 de cada mez como data

fatidica para a demagogia
moribunda não é sufficienle

para a enfileirar entre as fha-

íassas de lei. Falla-me dos

seus servigos como se eu ao

apontar-lhe os seus erros —

perdoe
— não os tivesse já

visto bem claramente.

O que lhe parece servir o

ideal, sô o prejudica. Mexe-

ricar datas. espalhar noticias,

revolver a cabeca das amigas.
sô serve, releve-me a franque-
za, para alimentar ridiculos e

leviandades. E não julgue,

que. eu deixo de reconhccer,

minha senhora. á mulher por-

tugueza, um papel brilhantissimo n 'estes largos
tres annos de vendaval demagogico. Não. Sô

vejo, com pezar que muilas, não sabem ou

não querem seguir fão nobilissimos exemplos.
Maliciosa — ah ! a malicia é uma terrivel

arma no seu lindo sorriso— pergunta-me cu-

riosamente :

'Mas porque, para aos homens não ha as

distinccôes e reservas qne o seu puritanismo (e
sublinhou a palavra) pretende mimosear a nossa

fé e a nossa conviccão* ?...

Não ha!... mas leitora amiga é porque as

não quer ver.

No paiz, que é geralmenfe monarchico, no

paiz, que uma forte corrente restauradora do-

mina como derradeira taboa de salvacão d'uma

patria moribunda, os monarchicos estão dividi-

dos em duas classes distinctas:

Os thalassas e os medrosos. Ora vamos lá

vêr, quaes são uns e outros e verá depois como

vae dar-me razão.

O

D

MADEIRA — Visfa geral de Valle Formoso

(Clichés do phot. am. rcv. Lanrindo Leal Pestana)

BRAGA -- Uma festa em Palmeira

000

Na pequenina capella do Senhor dos Milagres, sifua-

da quasi á margem do Cavado, na visinha freguezia de Pal-

meira, realisou-se, ha dias, uma linda fesfj religiosa, em

cumprimenfo d'um vofo, que affrahiu uma grande concorren-

cia de fieis. Ao Evangelho da Missa prégou o rev. Conego

Bernardo Chousal que foi muitissimo apreciado. De farde

o arraial conservou-se sempre muifo animado e concorrido.

Anfonio Vasco de Carvalho. porfuguez
residenfe no Para e propagandista

da
"

Il/usfragão Cafholica,,

O alfar-môr da capel/a do Senhor dos

Milagres no dia da fesfividade

PAG. 748 lllustragão Catholica ANNO I



w_W^< • '<4L ":'ĩíA'
. _i_r __ £ ..-.•.• -*?^-* -;_<.«#^f.3fâ'<:;;

BRAGA—Palmeira. A capella do Senhor dos Milagres onde se realisou}
a fesfa religiosa

Um aspecto do arraial
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Thalassas são os que luctaram e soffreram,

soffrem ainda, pela sua ideia. sem desfalleci-

mentos, sem fraquezas. altivos, ufanos da sua

crenca, intransigentes na sna conviccão, dando

um exemplo nobilissimo de coragem civica no

meio d'esta desoladora defeccão de caracteres,

que ameaca afundar a patria e que ha-de ficar

na historia, como um parenthesis de vergonha,
d insania e de loucura.

Medrosos, são todos os que nada fizeram e

nada fazem, que se couracaram na commodida-

O
___

D

D

O

de do seu indifferentismo, que não feem a cons-

ciencia das suas opiniôes. que não assumem as

responsabilidades da sua ideia politica.
São esses bons senhores. conselheiraes e

graves. que leem em segredo o Dia mas que á

rua não sahem sem o Mundo bem á visfa dos

formigôes. São esses criminosos do maior cri-

me a falta de coragem civica—que anceam

como os foutros. pela quéda de regimen mas

que em publico dizem sempre judiciosamente:

ûsto para traz não volta* ... São esses bons

BRAGA—Um aspecfo da ulfima garraiada

BRAGA—O caval/eiro Alvaro Roby lidando um garraio
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BRAGA—Oufro aspecfo da garraiada

Fastos do Catholicismo

ooc

Arrependimento opportuno

concidadãos, ricos e independentes, que bajulam
os homens da republica, como faminfos aspi-
rantes ao amanuensado. São os platonicos
restauradores que têm no gramophone sempre

prompto o hymno de carta e se descobrem ser-

vilmenfe á portugueza...
Creia; ser thalassa é mais difficil do que

pensa. Esta palavra que alguem applicou certo

dia, para cobrir de ridiculo, cobre hoje de honra
a pessoa que a merecer. Enche d'orgulho. no-

bilifa, exalfa. Mas, para que me fez fallar?

Eu poderia dizer-lhe ainda muito mais mas

reservo-me para o dia em que me surja despi-
da d'essa pafine snob que a forna (apesar d'in- . D

finitamente sympafhica,) um todo nada ridiculá. o

PecoPode siSOa pe'diíhê BRAGA--Campeoiiato de Foot-Bsll Porto-Braga

M. Dubuisson, deputado e administrador

de Chafeauneuf-du-Faou, recentemenfe fallecido

em Paris, furibundo anfi-clerical e que tinha vo-

tado as leis hostis aos direitos da Egreja, con-

fessou-se na sua ulfima doen^a, deplorando ter

. dado esses votos, retractando-se d 'elles e ma-

nifestando que desejava receber christã sepul-

que se nao zangue, mi-

nha deliciosa argumen-

fadora, que me não con-

vence afinal mas que

espero convencer a fa-

zer-se ousadamenfe fha-

lassa a valer.

Rasgue esfa carfa.

O seu pae seguramenfe
vae fremer se a suspei-
ta nas suas mãos e ar-

ruina-se n'esse dia com-

prando fodos os Mun-

dos da cidade...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

*-»_.■'. •-'..'■- •ML'K*.

2° "Team» do €Foaf-BaJ/ C/ub de Braga*

Realisou-se ultima-

mente na Praca Conde

de Agrolongo uma pro-

va do campeonato de

fool-ball promovida pe-

lo 'Universal Sport
Club» , do Porto. para

a disputa da ta<;a «Uni-

versal» .

Para esta prova des-

porliva inscreveram-se ô

grupos: 4 do Porto e 4

dc Braga, decorrendo a

lucfa sempre cheia dc

inferesse não se chcgan-
do. porém, a um rcsul-

tado definilivo dcvido a

irregularidades commet-

tidas durante o jogo.
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/." 'feam* do 'EsfrelIa Foot-Ball Club' 2.° "team' do "Esfrella Foof-Ba/l Club'

ura na sua terra natal, em

cuja egreja foi o facfo noti-

ficado aos fieis na Missa

paroquial do primeiro do

mingo depois do falleci-

mento.

Pedindo religiosas para

hospitaes

Em Franga 52 municipios
esfão pedindo ha cerca de

um anno a volta das religio-
sas para os hospitaes, em-

quanto duas escolas de en-

fermarias leigas tiveram que

encerrar-se por falfa de alu-

mnas.

Assim fracassa a lei de

laicizagão dos hospitaes, cu-

ja sorte foi originalissima

f
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Uma phase do foot-ball

Oufra phase do foof-ball

pois os ministros nunca c'ei-

xam dc condccorar religio-
sas nas suas viagcns, ao

mesmo lempo quc prcparam

a expulsão das ordens rell-

giosas.

Vocagoes ecclesiasticas

Eis algumas, da Fran^a,
recentes:

O capitão [de ca^adores
Gustave Pous.

Pierre Gerlier c Maurice

Guillar-Bancel, advogados
em Paris. Foram respectiva-
mente presidenfe e vice-pre-
sidente da Associa?ão Ca-

tholica da Juventude france-

za. Entraram no Seminario.
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