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Vamos imprimir e dourar as capas para o 1.° volume da Ilhistragão Ca-

tholica. Essas capas serão de percalina, douradas, e d'um bello effeito artistico.

Quem as pretender, tenha a bondade de, em postal, fazer a sua encom-

menda. Cada capa custa 320 reís inciuindo o correio. 0 importe deve ser re-

mettido em vĩúe ou estampilhas.
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Sô os "bezDO. q_"o.ezxL Q/ixez?!

0 callicida Dias faz cahir os callos por mais antigos que sejam. E' a me-

Ihor descoberta da actualidade porque os tira pela raiz.

Preco, pelo correio, 25 centavos. Restitue-se o dinheiro aquem provara

fallibilidade.

Pedidos a Manuel Joaquim Dias—CALDELLAS
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CONTARAM-ME
que o dr. Anto-

nio José d'Almeida. ao chegar

ao hotel Francfort. no dia em que a

allucinada gente do radicalismo por-

tuense lhe lancou os mais violentos ín-

sultos e as diatribes mais candentes,

exclamara que. apenas
subisse ao po-

der, se dedicaria a fazer recolher a «ca-

nalha ás alfurjas d'onde sahiu» .

Homem de boas phrases. o chefe

evolucionista definiu assim, n estas pa-

lavras, o radical remedio á desvergo-

nha jacobina que se regamboleia sobre

o tablado da politica, arrastando o

manto ennodoado das realezas pôdres,

empunhando o punhal afiado nos cor-

rilhos, estadeando na face, pallida de

orgias, um riso alvar de rebeldia, e

mostrando nos olhos fundos a luz si-

nistra dos odios sem perdão. E a de-

magogia que passa. E' a
anarchia que

avanca. E' uma voz que cresce, a re-

bater pelas quebradas das nossas mon-

tanhas, voz em que a historia nos re-

fere a sua inexoravel sentenca sobre

os nossos desatinos, e, acima de tudo,

sobre a nossa complacencia e sobre a

nossa apethia!
Ha, porém, alguma coisa de mais

grave nos acontecimentos que assola-

ram na semana finda a pacatez da vi-

da portuense, acontecimentos que, sen-

do a eclosão fatal d'uma ordem de

coisas republicanas, dominam ainda o

espirito publico, e o nosso por forma

tal que sômente a elle dedicamos o es-

paco bem curto d'esta resenha.

Quero referir-me á tentativa d'as-

sassinio feita sobre o chefe evolucionista n'aquella

praca hoje irrisoriamente chamada da Liberdade,

que tem sido theatro de vandalicas proezas da

Plebe" I
■ J |L|

O jacobino entrou ja nas galenas da patholo-

gia mental e é caracterisadamente um semi-aliena-

do, cerebro com falhas enormes, suppridas por

um'a fé politica que simultaneamente empresta ao

espirito obtuso um pensamento e ao instincto, um

acicate.

O assassino politico é positivamente um doen-

te. E assim é possivel determi-

nar-se o mal que para o nosso

meio representa a dominacão

feroz deuma tal malla de pro-

fissionaes da morte, verdadeiro cancro que de-

flagra a sua podridão ascorosa pelo corpo

exhausto e saqueado da Nacão. Semi-alienado,

o assassino politico não recúa perante a heca-

tombe. desde que esta resume para elle o sa-

crificio supremo, de cujo horror brotará, co-

mo a renascida phenix, a regeneracão da deu-

sa humanidade, o imperio da verdade e a des-

truicão do erro !

Nascido, como um suor de cadaver, das

camadas infimas do povo, a sua mentalidade

é ao mesmo tempo a de Torquemada, de José

do Telhado e de Cartouche.

N'esse typo simplisía do jacobino democra-

tico ha tracos de Marat elogiando aos seus

juizes na Convencão os proprios crimes, e re-

talhos de Robespierre ao subir, cabeca erecta,

olharcego de mumia, os degraus da guilhotina,
Um estudante, assassino de um militar in-

diano, escrevia antes da sua execucão : 'Com

risco de perder a estima e a sympathia dos

meus velhos camaradas, eu repito que o as-

sassinio politico não é um crime.

Todos os homens livres de preconceitos
tratam o assassino politico não como crimi-

noso, mas como um vingador da humanidade» .

O assassinio politico é o fructo mais ro-

busto e sazonado de uma escola de doutrina-

rismo liberal que comecou por dar ás camadas

inferiores o direito de intervir no governo do

paiz, que sô pôde ser mantido por é/ifes.

. . . O snr. Antonio José d Almeida, visio-

nario de revoltas com intermittencias de con-

servantismo piegas, foi um dos fautores d'essa

doenca jacobina. Tem o mysticismo da repu-

blica. E a republica não o acceita, ou apenas
o consente nas linhas da sua defeza, na situa-

cão deprimente dos generaes do Terror, — com

um revolucionario civil da Carbonaria ao lado.

E homem que dentro da republica, serve ex-

plendidamente a campanha de destruicão de Mo-

reira d'Almeida. Pôde obter perdão, pela inepcia
que revela: mas na hora solemne em que os pa-
triotas fizerem a devida justica, será suprimido
como os outros, da vida publica. F. V.
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Aventuras das palavras

II!

Bacharelices

Å disse, e convém re-

peli-lo. que não

pretendo, n 'es tes

serôes. dar novidades aos sa-

bios. Sou um curioso n estas

materias, que me ajudam a

matar o tempo, a esquecer

coisas que me fariam chorar,

se as tivesse sempre presen-

tes á memoria. Atiro-me aos

livros... Infelizmente, a pesar

O

o

L/SBOA—Missa por a/ma de S. M. a Rainha D. Maria Pia.

Um aspecfo da sahida da Egreja da Encarnagao

(Cliclié do nosso coiresp. phot. de Lisboa)

Ou de cabalhau como diz muita

gente do povo. por brincadeira ou por

corrupcão...
Ora buscando no diccionario do sr.

Candido de Figueiredo (o unico que

possuo... emprestado) encontro como

etymo do fiel amigo o baixolatim, bac-

ca/aureus.

Eu respeito muito o snr. Candi-

do de Figueiredo, obreiro indefesso da lingua pa-

tria; mas, não me convenceu o baccalaureus. Eu

não tenho á mão o Du

Cange para ver se no

baixo latim o bacca/au-

reus significou bacalhau.

o fiel amigo . , . n'outros

tempos. Por outro la-

do, o mesmo dicciona-

rio, dá-me para bacha-

rel, o mesmo baixo la-

tim baccalaureus. pelo
francez bache/ier. Co-

mo demonio a mesma

palavra deu origem a

baicharel e baca/hau é

coisa que eu mesmo,

conhecedor de mirabo-

lantes aventuras de pa-

lavras, não comprehen-
do. Tentou-me o pro-

blema e puz-me a inves-

tigar. Complicaram-se
as cousas com a presen-

ca, em inglez, de bache-

lor, que significa ao mes-

mo tempo bacharel e

solteiro.

de já possuir uma menos má livrar.a compra-

da a preco de muito sacrificio, reconheco a in-

sufficiencia do meu arsenal linguist.co, e resi-

gno-me a percorrer,
como visitante, um campo,

onde talvez, em melhores condicôes, pudera
d.s-

paratar menos que outros. E vamos ao serao,

já que todos os meus projectos de es

rios ficam em aguas de bacalhau.

O

se-

D

Bacharel, solteiro e bacalhau— não é mau

embroglio!
Comecemos pelo bachare/. Segundo a Aca-

demia hespanhola. a voz bachiller (bacharel)

provém do latim bacca-Iaurus: corôa de louro

com as suas bagas (latim baca) ; mas Rodri-

guez Navas, ex-presidente do circulo philologico
de Madrid, nota no seu diccionario: "Convém

ANNO II
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Padr^ Assis Braz de Sá

(fndia Portugueza)

Sacerdote muito virfuoío e illustrado que

fem prestado relevantes servicos no nosso

Padroado do Oriente. Ha 22 annos paro-

cho em Na^oi tem .vdo sempre respeitado
pela sua conducta exemplar tendo leiío

importantes melhoramentos na sua egreja,
um dos melhores templos da India.
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l/enerave/ Padre José Vaz

Fundador da Congregagão do Oraforio

de 5. Filippe Nery em Goa e inclyto

Aposfolo de Ceylão e do Canadá. Nas-

ceu em Sancoale (India Portugueza) a

21 de abril de 1651 e falleceu a 16 de

ianeiro de 171 1.

D. Anionio Pcdro da Cosfa

< Primeiro bispo de Damão)

recordar que em provencal hcu-

ve duas palavras parecidas, ba-

calar e bachallier e que esta u!-
.- ■ r- t L Confirmado em 14 de marco. Fez a enfreda so-

tima siønihcava propnamente bas- , ,.
,_ , . , ■

1QQ-,

, i
•

i r
lemne na sua diocese em \t de junho de 1887

Cheva/ier: ou |Oven nobre; d a- Falleceu em 30 de janeiro de 1900 na fregue-
quella (baccalaurus) derivou em zia de S. Nicolau de Sanfarem, terra da sua na-

mo Iugar synonimo de solteiro;

menina, creada; baceller; faire

l'amour, comecar a aprendiza-

gerr, ; bache/ette (outr'ora) me-

nina ; bache/ier, joven cavallei-

ro, depois: estudante; em ulti-

francez baccalaureaf ou triumpho
em certamen, e da segunda ba-

chelierat ou dignidade do joven
nobre que por sua pobreza não

podia levantar bandeira propria,. .

Este, como se vê, não envolve

na contenda o fiel amigo.
Atravessei os Pyrencus e fui

buscar a Franca alguma luz pa-

ra o debatc. Sfappers, rcsumin-
do os melhores diccionarios fran-

cezes, vae buscer ao cclla a ori-

gem do bacharel ; Celta : bach:

pequeno, joven, anligo franccz:

bacel. bachelle. wallão (e agora

que vivo na YV;allonia allesto que

o oi^o a ccda passo): LãceJIe:

turalidade baixo latim ; baccalaríus. Co-

Os exerciciosde artilhariaS

no Monte Redondo (S,
Martinho do Campo

—

Vallongo)
/ — Aspecfo geral do acam-

pamento.

2 — Vista parcial do acampa-
menfo.
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mo termo de escola foi mais

tarde latinizado e transformado

embacca/aureus. d'onde osub-

stantivo hacca/aureaf. bacha-

relato,, , Este tambem não traz

á baila o bacalhau!

Atravessei os Alpes pelo
Monte Cenis, e perguntei na

Italia que novidades me da-

vam do bachare/. Ai, Paesi-

nho do ceu, que avalanche de

opiniôes! Em italiano, baca/a-

re, ou bacca/are, forma primi-
tiva de bacce/Ziere: bacharel.
além de ter, como em portu-

guez, o sentido jocoso, appli-
ca-se tambem as pessoas de

ideias pouco sãs em materia

religiosa, incredulas, como

eram talvez, ou mostravam OS EXERC/C/OS DE ARTILHAR/A 5 — Em descango

A
'

espera da voz do commando

dez, bacal; ou do provengal
bacel, bastão, que provavel-
mente se entregava como em-

blema de grau, pelo que se

chamou tambem bacularius q

novo inveslido,

E. com effeito, primeira-
menle chamou-se em Franca

bacca/arius o proprietario in-

vestido na posse de vastos

dominios e tambem o joven
nobre que dava o primeiro

passo na carreira das armas

e da cavallaria, recebendo o

cingulo militar e occupava o

lugar medio entre o donzel e

o cavalleiro; mas. o sentido

de joven investido parece a

alguns levar ao celta bach

joven, e propriamente peque-
no. Mais: os fautores d'esta

etymolo-gia propendem a

crêr que o vocabulo res-

ser, os bachareis de oufr'ora.

Mas Zambaldi, seguindo ou-

fra opinião, explica esfe ultimo

sentido, com a voz baccalá

(bacalhau) dizendo que baca-

/are é aquelle em quem a agua

salgada do baptismo não pro-

duziu outro effeifo além

d'aquelle que o sal produz no

bacalhau! Quanfo á forma

bace/liere, (bacharel) franscre-
vo a Pianigiani, bacharel; do

baixo latim baccalaríus, bac-

calarís e baccalareus, forma-

do, segundo alguns aucfores,

do lafim baculus, sob a in-

fluencia do correspondenfe
celta: gaelico, bachall; irlan- Fazendo fogo

ANNO II lllustracao Catholica PAG. 53



soasse cedo nos claustros, com o sentido de

novigo. e citam como prova uma chronica do

seculo XI, escripfa por Raul de Glaber, monge
de S. Benigno de Dijon, e antigas poesias fran-

cezas, onde a palavra bachelier parece usada
no senfido de joven, como bachellotte no de

menina. N este caso, parece que bacharel. do

significado generico de joven, passou ao de no-

vigo de ordem religíosa, depois applicou-se

O
i

o

áquelle que obtinha o primeiro grau em qual-
quer sciencia ou que deixava de ser esfudanfe
e ia tomar o grau de doutor (laurea).., no qual
senfido se usava de preferencia a forma bac-
cau/aures. bacca/auri, subentendido cincus, is-

to é: cingido de bagas de louro, alludindo á ce-

remonia solemne da collacão do grau,—e que

por fim, foi usurpado pela cavallaria. •

A questão esfá cada vez mais bicuda!

OS EXERCICIOS DE ARTILHARIA 5 - O povo no bcal das manobras

A espera do rancho

G"" PAG. 54 i/lustracão Catholica
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Apura-se, até aqui, que o nosso bacharel

pode vir de pau: baculus. de joven: bac e de

baga de loureiro, bacca-lauri. Isto quanto á for-

e deixando, por ora, o bacalhau do Zam-ma

baldi e do snr. Candido de Figueiredo. Quanto
ao significado, vê-se que fem sido novigo mo-

nastico, graduado academico e de ordem ca-

valleiresca, incredu/o e fa/iador. Resta a signi-
ficacão de so/(eiro que tem em inglez ao lado

da de graduado universitario. Nos diccionarios

inglezes, ao lado das opiniôes já ciladas, surde-
nos mais esta: segundo Brachet vem do baixo

lafim bacca/aríus, creado rural, originariamenfe

Conse/heiro Auguslo da Cunha Pimentel O

Meretissimo Juiz do Supremo Tribunal de Justica fallecido

em •/ do corrente

uma manada de vaccas, de baccaíia: manada

de vaccas, e este de bacca, baixo latim em vez

de vacca. Bacalhau já nôs tinhamos; agora

vem Ieife. Já não falta tudo, louvado seja o

Senhor! Mas que fem que ver os vaqueiros
com os bachareis ?

Ora o que me a mim inferessa notar é que,
O

V/NHÔS (Fafe)— Altar da egreja parochial
no dia da festa das Congregagôes

Marianas

Devido aos incansaveis esforcos do nosso amigo snr.

padre Adolpho de Meyrelles. parocho de Vinhôs, o fecundo

labor das associacôes de piedade fem elevado a um grau

superior a religiosidade da freguezia, de cuja festa hoje pu-

blicamos esses aspecfos.

de fôra posta a piada
do baptismo, o bacalhau
não entra na arvore ge-

nealogica do bacharel

nem á quintafacada. Por
outro lado, o snr. Can-

dido de Figueiredo, tra-
balhador tão benemeri-

to como illustre e ho-

nesto, não me ia inven-

tar aquelle parentesco
do bacalhau com os ba-

chareis! O já citado Na-

vas, diz do bacalao hes-

panhol : cDo ibero-celta

bachall, pau ou rípa on-

de se punha a seccar o

peixe para o conservar;

em hollandez ha kabel-

gau: bacalhau.»

Aqui, aqui é que me

parece que está a ver-

VINHÔS (Fafe)—A orchestra de amadores que executou um re/igioso daáe, quanto ao baca-

programma musical no dia da festa, com o rev. padre Adolpho de Meyrelles jhau. Vejamos :
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Em hollandez não ha ka-

beigau, mas sim o kabeljauw.
Tenho aqui o Beknopí Etymo-

logisch Woordenboek der Ne-

derlandsche Taal. de Yercoul-

lie. que por ser da terra do

kabeljau merece ouvido : 'ka-

beljauw. feminino, o mesmo

que o alto allemão kabeljau;

dinamarquez, idem ; sueco, ka-

beljo. com a significacão de

siockfísh. do russo: kobljuch:

pau, do hollandez o francez

cabillaud, do qual o vasconco

bacallaoa, do qual, de novo,

bakkeljauw.*
O que elle não diz, e mui-

to nos importa nofar, é que

em francez a par de cabi/Iaud,

ha cab/iau, gabillaud e baca-

liau, espccie de bacalhau sec-

BOM JESUS DO MONTE— Um grupo dc visitantes da

cncantadora estancia

chamamos fiel amigo, os seus

compatriotas Ihe chamam pez

de palo... como os russos, se-

gundo vimos na citacão do

diccionarista hollandez.

Muifo, mas muito poderia
ainda dizer sobre bacalhaus e

bachareis ; mas isto basla, por

hoje, ao meu intento, que era

accentuar bem que, sem pre-

tender ensinar ninguem, por-

que não tive a sorte de po-

der aprender. vou viajando,
com paixão de andarilho, pe-

los vastos mares da linguistica,

procurando divertir-me e di-

vertir os outros.

No proximo serão voltare-

mos ao bacalhau...

ARTHUR BIVAR.

BOM JESUS DO MONTE—Descangando, depois
de um bello passeio pelo parque

(ClichO- do phot. cm. snr. Manuel da Silva Isidoro)

co. Porfanto, sem investigar onde se deu a pas-

sagem de kabeljauw para bakkeljau (cabelliau
— bacaliau : CABALHAU— bacalhau), e ten-

do presenfe que o bacalhau nos vem dos ma-

res do norte, não é muito crivel que o bacca-

iaureus, pae presumptivo do bacharel, tenha af-

finidades com o fíel amigo.
Nofo ainda que o diccionarista hollandez

nos diz que o sueco kabcljo tem a significacão
de stockfish. Ora o stockfish (bacalhau secco)

decompôe-se em fish—peixe e sfock pau (cfr

esfoque e esfaca). chamando-se assim ao baca-

lhau já por ser duro como pau, já por scr pos-

fo a seccar em paus, como queria o Navas, que

se não lembrou de que assim como nôs lhe

O

O

Genera/ Luiz Pinío de Mesquita Carvalho

Nasceu na casa de Cahide de Rey,

do concelho de Yilla Verde, a 24 de junho de 1830

c falleceu em Lisboa a 23 de marco de 1913
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"EIXEMOS, por agora, a Inglater-
ra com a sua desgraca e volfe-

mo-nos para o verão que trium-

pha tardio das caramunhas chuvosas da primavera. O calor chcgou,
emfim, acccndendo o enthusiasmo da paizagem estival, illuminada,
ardente, como um quadro bizarro de Malhôa. O sol explende, ani-
ma, esbrasea, em ondas de luz, na planura oceanica das searas e na

curva rendilhada dos arvoredos sombrios. E' o sol alegre das ro-

marias, o sol que pirracêa, atravez da renda das folhas, com a delicia

discreta das sombras acolhedoras, na curva dos caminhos e na

borda dos rios, no fundo immenso dos valles e ao lado des fronfes

religiosas e soffredoras na sua musica discrefa, que vem, bizarro,

pôr na bocca escancarada da vida o riso explendenle da fartura.

A primavera vestiu os montes e os valles; o sol do verão vae au-

reola-los de luz.

tffK

ENTRE-OS-R/OS— Visifa da fami/ia Pereira Mendes e Mendes

Ribeiro, de Guimarães, ao snr. Francisco Marfins Fernandes

e suas genfis filhas

Na aza d'oiro dos trigos, que se agifam inquietos, e na corolla

ardenfe das ílores, que reabrem garrulas, o sol deixa essa poalha
d'oiro, que volafilisa e eleva a luz da paisagem, affrahe toda a côr

que logo reparte discrefa. pelas arvores que tem o gesto piedoso da

sombra, pelas flores d 'onde se evola a essencia fecunda do verão,

que perfuma o halito dos dias. E' a epocha da fartura e da gran-

deza, do explendor, do friumpho, dando á paizagem essa luz unica,

que por si propria insufla vida, muifo embora seja fanfas vezes ra-

zão de desgraca e de morte, que o sol magnanimo fambem com

fodo o seu explendor, abraza, suffoca, calcina e mafa mas sempre

"■^^fer
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sahe triumphante. como aqueilas adoraveis mu- §
Iheres que a desgraca empurra para o crime

e que o nosso enthusiasmo se obstina a vêr

ainda intangiveis e puras.

E como n 'essas lindas mãos arrocheadas

de veias decorativas, jamais queremos vêr as

manchas do crime. jamais tambem n'aquelles
raios de luz, que fecundam e matam, podere-
mos encontrar vestigios da dcsgraca e da ca-

tasfrophe. muito embora á sua luz estejamos a
^

ENTRE-OS-RÍOS—Na Quinta das Granjas

Y;íO

.

, jjí%M$

ENTRE-OS-RÍOS— Grupo de visifanfes em frente ao anfigo
balneario dos romanos e ao Grande Hotel de S. Vicente

(UichOs de Francisco P. Mrndc

ENTRE-OS-R/OS—Na gruta da Quinfa das

Granjas

ler nas columnas do nosso jornal, o relato frio

das primeiras insolacôes.

E, a cantar o sol, que hoje por vez pri-
meira me appareceu, eu esquecia as convul-

sôes politicas que resolvem a unidade ingleza
ou o destino incerfo d'esse loiro principe alle-

mão, que sobre um throno a desfazer-se, tem

apenas a ampara-lo a sympathia da sua desgraca
e que por um gesto d'elegancia moral, se man-

tem ainda sobre os escombros d'uma realeza

ephemera, a carregar com o pezo

de uma corôa que so lhe deu a

grandeza da desgraca e que Ihe

repugna já.
Pobre Guilherme de Wied,

a fua causa é hoje, infelizmente,
uma causa mercenaria. A espe-

ranca das hostes aguerridas do

principe de Bid, diluiram-se com

o ullimo saque ao erario exhaus-

to. Os seis mil rumenos que a

Rainha desvairada, sollicitou do

tio, vão ser simplesmente o pro-

longamento da tortura... Essed-

Pachá esfá terrivelmenle vingado,
porque o principe de Wied, a

quem o Kaiser empurra ainda,
— ferindo o brio proprio de sol-

dado e fazendo-o expor nas avan-

cadas— já não defende a corôa

a que mente a sua farda d'of-

ficial do exercito allemão...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.
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ENTRE-05-RI05
Triste recorda^ão

ooo

a povoa<;ão de En-

tre-os-Rios um clos

logares mais pce-

ticos do nosso pequeno mas

formoso Portugal.
O tom sombrio do Dou-

ro e do Tamega casa-se com

o aspecto magestoso dos

montes que, encadeando-se,

quasi circumdam o povoado,
indo morrer ao longe, seme-

Ihantes a um tenue veu de

fumo.

A belleza da paisagem
convida á meditacão; e senti-

mo-nos como arrebatados a

um mundo desconhecido, ao

Q nhamos supportado o dominio d um calor ex-

D cepcional,
Emquanto as lavadeiras cantavam, batendo

a roupa nos penedos do Tamega, coagulava-se

j-,
o Douro de vellas e de rapazitos que se enfre-

ENTRE-OS-RlOS— Visfa geral

ENTRE-OS-RIOS— Foz úo Tamega

finham a nadar. Fui brusca-

mente arrancada á minha con-

templacão, porgritos lancinan-

tes que se elevavam do areal,

Corria gente, fazendo pergun-

tas e commentarios, emquan-

to alguns homens se mettiam

na agua, procurando salvar,

d'uma horrorosa morfe, um pe-

queno banhista que, levado

pela corrente e já exhausto

de forcas, se submergiu, sem

que os companheiros podes-
sem soccorre-lo.

Depois de muito trabalho

e quando já não havia espe-

ranca de o salvar. lancaram

escutarmos, silenciosos, o do-

ce murmurio das aguas, que

deslisam, sucvemenle, como

penitenfes em mistica peiegri-
nacão

O sol, que para baixar ao

seu leito já se havia despedi-
do das monfanhas, lancava

ainda um derradeiro olhar so

bre uma que mais longe se

destacava. A côr rosea do ho-

risonte esbafia-se artisticamen-

te, tornando-se impossivel pre-
cisar o seu limite.

Empoava-se o azul da at-

mosphera. Estavamos no fm

de Julho, e durante o dia ti- ENTRE-OS-RIOS— Pedras de Linhares
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uma redc cm que, passado tem-

po. conseguiram traze-lo pa-

ra terra.

Redobrou o clamor. —

•Ainda vive> ! — gritou al-

guem.

E noite. O areal está dc-

serto.' Não se ouve mais que

o leve rumor da agua. E,

n'uma tosca e pequena casa,

agglomeram-se, a ponto de sc

não poderem mover, as mu-

Iheres e as creancas, solu-

gando e procurando por fo-

dos os mcios ao seu alcancc

reanimar o corpo inerte do

desdifoso que, quando retira- ENTRE-OS-RIOS—Um aspecfo da estrada

ENTRE-OS-RIOS— Oulro aspecto da eslrada

horte de sacerdotes e fieis, o

esplendor das festas que se-

rão celebradas e sobre tudo

isso a imporfancia das theses

que se vão tratar, fazem do

Congresso Eucharistico, com

a circumstancia de celebrar

as bodas de prafa d'essa

obra, a mais memoravel de

taes reuniôes.

Foi Mons. de Segur, e

outros piedosos varôes, quem

celebrou na cidade de Lille,

onde o apostolo da Eucharis-

fia exercia o munus episcopal,
o primeiro Congresso Eucha-

ristico, iniciando em 1881 a

obra de taes reuniôes, logo
abencoada por Leão XIII de

santa memoria.

do do rio, já não era mais

que um cadaver.

Braga.

Elvira Neves Pereira.

-=^5

Fastos do

Catholicismo

ODO

0 Salutaris j-fosfia!

Está reunido em Lourdes

o XXV Congresso Eucharis-

tico Infernacional. A selecta

assistencia de 200 cardeaes,

arcebispos e bispos que con-

correram á cidade da Imma-

culada. com innumeravel co-

ENTRE-OS-RIOS—A Ponfe

(Cl.'ci Os do íl!st. phot. am. snr. An^nsto Chaim)
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9 a Eucharistia a affencão de todos os povos. E'

que Jesus Sacramentado é o sol da Egreja. a

sua invencivel fortaleza.

A "Illnstracâo Catholica,, no Brazil
OŨO

Entre os personagens mais distincfos deMa-
naus, destaca-se o dr. Virgilio Ramos, que a

a este terra fem prestado grandes e assignala-
dos servicos.

Senador estadoal, direcfor do Asylo de Men-
dicidade e chefe da clinica do Hospifal da Santa
Casa, em qualquer dos cargos que occupa, o

VIANNA DO CASTELLO— Egreja das

A/mas. O andor de Nossa Senhora

da Guia no dia da festa

(Cliché do phot. am. snr. Domingos Roriz)

Desde então celebraram-se anr.ualmenfe em

Avinhão, Lieja. Tolosa, Antuerpia, Paris, Fri-

burgo, Bruxellas. Jerusalem, Reims, Paray-le-
Monial. Lourdes, Angers, Namur, Angulema,
Roma. Veneza, Metz, Londres. Colonia, Mon-

treal. Madrid, Malta, Vienna, e agora finalmcnte
em Lourdes.

O renascimento cafholico faz convergir para C

Dr. Virgi/io Ramos

dr. Virgilio Ramos sabe dar provas do seu va-

lor e das suas primorosas qualidades de caracter,
Se pela sua intelligencia se tem salientado

na politica do seu paiz, pe'o seu coracão fem-

se revelado um espirifo esclarecido, recfo e

cheio de bondade no modo como desempenha
as funccôes de director do Asylo de Mendici-

dade e chefe da clinica do Hospital da Santa

Casa.

Os pobres fem n'elle um

pae; e assim o esfimam e

consideram. Não ha dôr que
elle não conforte, nem la-

grimas que não enxugue;

para todos tem palavras de

consolacão e carinho, e sor-

risos de verdadeira bondade.

Muito lhe deve a cari-

dade; muito ha feifo em fa-

vor da desvenfura.

Porisso o seu nome é

abencoado pelos seus pro-

tegidos, respeitado e querido
pelos seus numerosos ami-

gos. que os conta em todas

as classes.

Homens d'estes, hcnram

o seu paiz e a causa a que

se dedicam.

ARRABALDES DE S. PAULO (Ipiranga)
Casa em que D. Pedro I descanceva e onde foi proclamada a Independencia do Brazil
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\?ianna do Castello-"Sport Club\?iannense„

Grupo dos socios do
"

Sporf Club Viannense„ que fomaram parte no passeio official

á montanha de Santa Luzia

. •■-.': -' ,■ '^.<^fc<r?_ .. ũ.'

Os socios do
"

Sporf Club \ 'iannense,. na monfanha de Sanfa Luzia.

[ 'm aspecfo da meza de janfar

lCI'c'ifs do |'l:Ol. um. sr. Mauuel Atíons i)
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VIANNA DO CASTELLO— O interíor da

egrej'a da Ordem Terceira de S. Francisco no dia

da festa de Sanlo Ivo e conclusão do

Mez de Maria

VIANNA DO CASTELLO— O a/far de

N Senhora na mesma festividade

(Cl'chOs do phot. nni. snr. Domin^os Horiz)

PAQOS DE BRANDÃO—O a/far-môr da

egreja parochial no dia da festa do

SS. Coragâo de Jesus

PA QOS DE BRANDÃ O— Imagem do

SS. C de Jesus que se venera na egreja parochial
(ClicliOs do phct. am. snr. Antonlii d'<>. Jlaia)
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