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

tholica. Essas capas serao de percalina, douradas, e d'um bello eífeito artistico.

Quem as pretender, tenha a J)ondade de, em postal, fazer a sua encom-

menda. Cada capa custa :fc>0 reis incluindo o correio. 0 importe deve ser re-

mettido em rale ou estampillias.

Sô os -tezoa. quem CLTxez?!

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, £> centavos. Restitue-se o dinheiro aquem provara

fallibilidade.

Pedidos a Manuel Joaquim Dias—CALDELLAS
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]ue a voz de V íeira descreveu

no pulpito, com todos os seus horro-

res, arrasta de novo a sua carcassa

de ferro e as suas fauces, pelos cam-

pos da velha Europa.
Trôa sobre o Danubio o canhão

austriaco e a capital da Servia é hoje
um acampamenío deserto!

No nevoeiro da Russia perpassam

sombras negras de exercitos em mar-

cha e ouve-se já o tropear dos bata-

lhôes, por entre um estrepito de car-

rêtas d'artilharia, nos valles do Rheno

das balladas heroicas; emquanto o

Deutch ûber al/esi enrouquece as gar-

gantas da multidão por debaixo das

janellas do palacio de Potsdam e nos

boulevards parisienses o patrioíismo
francez grita: a Berlim! e entôa as es-

trophes arrebatadoras da Marse/hezai...

Que sonho mau é este?

Como é que de uma satisfa^ão
posthuma aos sangrentos funeracs clos

archiduques herdeiros d'Auslria, cres-

ce a plena loucura da conflagracão eu-

ropeia?
Quantas vezes eu penso no mau

tempo em que nasci!...

A velha diplomacia, velha quaren-

tona, de poses seculares e gestos cur-

tos, não logrou vencer d'esta vez o ar-

dor bellicoso dos povos, e a guerra

europeia vae estalar, segundo os tele-

grammas que me cahem sobre a meza,

horrenda e bestial como o instincto da

carnica, n'um choque espantoso entre

seis milhôes de soldados, da Russia;
os cinco milhôes e meio, d'AIlemanha; os quatro,
da Franca; o milhão e meio da Italia; o milhão e

quatrocentos mil da Inglaterra ; o milhão, dos

paizes balkanicos, sem contar os respeitaveis con-

ĩingentes das pequenas nacôes, que terão de appel-
lar para a forga das armas em defeza da sua

neutralidade- ameacada.

Que hecatombe immensa!

Todo um espectaculo de tragedia humana ap-

parece, na lucta aerea e maritima;—esquadrilhas
de dirigiveis e aeroplanos, arrojando projecteis in-

Guerra aquelle monstro ingente cendianos, sobre ci dad es, villas

e aldeias e obrigando as popula-
?ôes a acoitar-se em cavernas,

comotoupeiras.a fim de resguar-
dar-se das furias dos inimigos que povoam os

ares; esquadras de couracados acommettendo-
se em brava furia de insania; íorpedeiros avan-
cando rapidos para langar o raio desiruidor
aos flancos submersos dos dreadnoughfs! E
mais além, a fome nos burgos sitiadosr as fa-
bricas despovoadas. os bancos em fallencia,
os navios commerciaes amarrados aos argo-
lôes das docas, e pelas lages dos caes, rau

lheres tragando lagrimas, o rythmo do trabalho
bruscamente callado, e as coleras sombrias das
multidôes sem pão, preparando. no laboraíofio
vasto das consciencias em revolta, formidaveis
communas!

Quantas. quantas vezes eu penso no tempo
mau em que nascil... Como é bem certo o gri-
lo d aquelle que um dia escreveu:—a civilisa-
cão e a morte. e como seria de estremecer, a

voz do grande orador dominicano, o Pádre
Janvier, sob as arcarias do céo azul de Lour-
des, perante 300.000 congressistas á apotheo-
se universal da Sagrada Eucharistia; como' se-
na de estremecer essa voz, ao clamar, na ares-

ía do abysmo em que a Europa hoje se preci-
pita a uivar —

que o fim do mundo não vem

longe !

E como é bella e grande, suave de amor e

branca de paz, a figura magnifica do Papa que
junlo da grande e bella dôr do imperador
d Austna. Ihe implorava que não ensanguentas-
se os seus ultimos annos de vida—quando os

exemlos da monarchia dupla. ao som das fan-
tarras e ao som do canhoneio já transpunham
a Irontcira para esmagar, na desforra de um

cnme que a memoria da victima real grita de-
baixo do tumulo frio, um povo inteiro que a

victona de Monaslir e Uskub accendeu em cre-

pitacoes de glorial...
A historia chamará grande a Pio X, e des-

gracada louca á Europa da minha mocidade!

F. V.



hora tranquilla do cntardecer. na

meia penumbra esfumada do

crepusculo, vendo o ultimo cla-

rão do sol estremecer moribundo, no estrcilo n

janella, debrucada para o mar, paiia sobre a Eu

do especlro da guerra. Longe, nas mergens lencl

ennovelado, inquielo, n'um presenlimenio, mobilisa

tam-se canhôes, esvasiam-se os leres cnlrc lagrim
sombras tem reverberos mctalicos dc capaccles
das mechanicas de tropas, que avan^am, inquie

tranquillide.de d'aquelle fim dc larcc.

E' a guerra, ameacadora, inccrta, sombra tr

destruicão, que se confunde com as primeiras

principio quieto de noile.

VIZEU— Fcsfa promovida pelo Circulo Academico de

Estudos Sociaes

0 Rev.mj Snr. D. Aníon'o, B'spo de Vizeu, a caminho do alfar-môr. vesíido de

ponfifical, para dar principio á festividade religiosa

Auslria e Servia vão bater-se ea Europa cspreita, anceada, uma

hora de dcsforra. um momento desvairado, que ponha ao sol, os

ressentimentos, os odios suffocados. Allemanha ergue-se ameacadora

perante a insistencia do Czar e toda a Europa vibra do mesmo de-

sejo, da mesma anciedade.

A propria Italia, esfrega regalada as mãos, mascarada na hy-

pocrisia da paz, a vêr se pode assentar arraiaes na feira sangrenta,

que vae iniciar-se e no leilão final. que é sempre o desfecho tragico

d'estes acontecimentos, rehaver compensacôes no Tyrol perdido.
A Franca vê o unico momento de ferir a sua inimiga de sem-

pre, porque julga que a encontrará enfraquecida a contas com a

Russia amea^aíkira.

L ANNO II /l/ustracão Catho/ica PAG. 83



?*&■#

VIZEU—Grupo de prc/ac/os e pessoas de refjreseniagão que

lomaram paric na fcsfa promovida pc/o
Circulo Academico de Esluc/os Sociaes

No 1 ." plano : (Da esqucrda para a direila), o Rev.':
"

Snr. D. Anlonio Barroso,

bispo do Porlo ; o Rev."
"

Snr. D. Antonio Alvcs Ferrcira. bispo dc Vizeu ;

o Rcv.'"" Snr. D. I'ranoisco, prelado de Mogambique.
No 2." plano: D. Deão, Dr.Maia; Dr. Barreiros Tavares; Dr. Luiz Ferríira de Fi^ucir

Dr. Aooslinho Coulinho c tenente-coroncl Paulo do Quenlal.

E no meio dc lanlos intcresses lalcnles, de

tanla cobica, dc tanta ancia dc rop'ma. onde a

propria Turquia n um relrahimenlo manhoso,

D

D

paz consislia

guerra '...

Tenho sobi

cspera a hora da desforra,
sô vão lucrando os banquei-
ros que souberam dar o gol-
pc na bolsa, sô ganhouacy-
nica Madame Caillaux, que

gracas ás altencôes serem

iittrahidas pela guerra, se vê

dc possc da liberdade.

Não haverá,— diga a im-

prcnsa o quc disser,—a ter-

rivcl guerra internacional. 0

confiiclo. se os bons esfor-

cos das na^ôcs conciliadoras

não conscgucm soluccionar

— limilar-se-ha a (rcs ou qua-

tro cscaramucas sangrentas
mas irrcduclivclmente cir-

cumscriplo á Auslria e á

Scrvia.

Allcmanha. Russia e Fran-

cc. não fizcram, não fazem

mais do que arreganhar os

dcnlcs, como se quizessem
confirmar oquclla espirituosa
vonĩade. c!o 1 ,° lord do al-

miranUiclo, que chzia, ha tem-

pos. quc as gucrras no fu-

luro sc limilariam a mobilisa-

rces itkîís cu mcnos ruido-

s.'is, c quc a manutencão da

r.o r.ugmcnlo c!os clemcntos da

l' a nic:d, a ullima cclicão do

cdo;

GT'

VIZEU--Grupo dc sccios do Circulo Acadcmico dc Esludos Sociaes e convidados.
ciepois do a/mogo de confralcrnisagão

(("iclu's <!o plicit. :im. sr. Alipio iln Silva Prrroira)
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Mafin apregoando a catastrophe. scmcando C\
rorcs, c apczar d'isso, obs!inc-me em affirmar

boatos, forjando bloqucios, fazendo afmal mais quc ludo acabará á boa pez.

ou menos litteratura com os seus possiveis hor- □ Fcz-se em volta d'cste acontccimento tanto

()s possos gispos ^=s^

m.

n

fr-

Sebastiao José Pereira

Venerando Arcebbpo titular de Cranganor e B'spo de Damão

-a-Nova. D; alumno, m'.-

A,
Nasceu cm 4 d'outubro de 1S57 na Proen;:

do Colleoio das Missôes Ultramnrinas. em Sernacne do oomjardi

passou a 7 de julho de fô73 para Prelado de .Wocambiq ue. Por Bulla de 23 cl

confirmado Bispo de Damão. na India Portiigueza, onde (ez a s.n er

cm ô de janeiro de 1902.

E' o setfundo Bispo depois da erecfão cm d.occse.

.1 e proiessor

juĩho de 1900 foi

Irada soleaire

w
ir*\

Ært

^■■h\—^

■ ::\

i:,

liî
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ruido, fomentcu-se tanto panico, que o espirito

da opinião espera aterrorizada a guerra. que

seria horrivcl. perigosa. ameacadora para to-

dos, mas que não estallando como não cslalla,

mostrará que outra guerra se lazia na sombra

— a guerra da bolsa aos fundos e ás colacôcs.

Eu comprchendo o alarmc. O confiiclo in-

0

D

BRAGA—Aspccfo c'as ornamcnlsgôes do

iníerior do tcmplo dos Congrcgados na fcsfa

commemorativa íio Convrcsso Eucharisfico

0

D

VILLA REAL— Crupo de crcangas pobres. veslidas na occasião

úas fesfas do Senhor Bom Jesus do Calvario a

expensas da Ordem Terceira de S. Francisco

6 PAG. 85

VILLA NEAL—Ecsfas ao Scnhor Bom Jesus

do Calvario

Andar e imagrm do Senhor Bom Jesus do Calvario, cujas

leslas sc ealizaram nos dias 16, 17 e lô do passado
mcz com uma tjrande concorrencia de fieis

ternacional era a desgraca, a morte de muitas

nagôes. A Allemanha embora com probabilida-
des c!e vicloria jogaria uma tremenda cartada

polilica — o dcsiquilibrio da sua unidade — a

Russia, caminhanclo para a derrota caminharia

para a rcvoiucão, a Austria liquida-se perden-
c!o o scu immenso prestigio e

Porlugal, seria o bodo expiato-
iio de todos os prejuizos, de to-

das as dcsgracas.
Mas o pcrigo está conjurado

por agora. A Austria e Servia

bater-sc-hão e entre si liquidarão
as suas velhas questôes.

Hoje, o que se vê atravez

dos jornaes que não mentem,

das reservas das notas que não

phantasiam, é que todos traba-

Iham pela paz e a paz, salvo no-

vas e inesperadas complicacôes,
será um facto dentro de breves

dias.

O alarme, o panico, ou noti-

cias extravagantes, os imagina-
rios combales e os theatraes blo-

queios, são felizmente no momen-

Jto actual, jogadas de bolsa mais

ou menos ousadas... e nada mais...

30-VII-914.

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

~~*o
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IMPRESÔE5 PE UlfiQEM

EM SARAJEVO

ooo

NTRE a Slavonia, a

Dalmacia c o Mon-

tenegro, um recan-

lo do paiz ficou intaclo, guar-
dando nos seus vallcs todo o

explendor, toda a pccsia c!o

passado.
E' já o Oricnte? E' o Occi-

dente ainda? Não se sabc. E'

a cidade bizarra, chemada por
uns a Damasco da Europa,

por outros a Florenca oricnlal.

Comtudo o viajenlc não

escapa á dccepcão, e cxclama :

—E' sô islol?

O

o

LOURDES— O Cardeal Legado de S. S.

o Papa Pio X com Mgr. Schoepfer,

bispo de Lourdcs e Tarbes dirigindo-se em

carruagem á Gruía para presidir
ao Congresso /nfernaciona/ Euchcristico

O
Sahindo d'uma gare moderna, entra n'uma

cidade tambem nova, para onde a Austria. ze-

losa do dominio que sobre a Bosnia-Herzego-
vina lhe deu o tractado dc Berlim, cenalisou,

entre duas linhas rigidas as aguas saltilanles

do Milzeka, menos difficeis de domar do

que o feudalismo turbulento d'um povo fiel ás

suas tradigôes e cujas racas tão divcrsas. se

vergam a custo sob o sceptro, patcrnal embo-

ra, de Francisco José.

Mas quando o viajante volta costas a esses

bancos pretenciosos, a essas casernas de esty- ^ pede.

lo allemão, por meio das quaes se impôe a no

va suzerania, obterá esta facilidade
de, nunca tendo ido á Asia, encontrar

pela primeira vez o Oriente. a qua-
renta e oito horas de Paris. E ei-lo o

Oriente: surge a cada instante d'essas
ruellas onde, sob baixos nichos, se

acocôram os vendedores com seus

lurbantes, ourellas mal cheirosas de

cortidores, cheias de chinellos bor-
dados e sacos escarlafes ; galerias
abobadadas de Berzetein, onde mer-

cantes de nariz adunco desdobram

scinlillantes gazes.
I odas estas ruas convergem para uma

pra^a redonda, ao meio da qual canta uma

fonfe; pombos esvoacam em forno d'ella,
cavallos carregados de forragens matam

a sêde. e camponios arrumam terriveis

carrêfos. Ao abrigo dos platanos que
sombreiam a mesquita, velhos fumam o

seu narguilé, um garofo de pés descal-

<;os circula, segurando uma bandeja com

cafcteiras de cobre. e mulheres passam:

umns embrulhadas n'uma especie bainha

almofadada — são Mussulmanas capti-
vas do Islam, — outras, libertas pelo
chrisfianismo, lan^am para fraz um véu

prezo á cabeca por uma corôa de se-

quins.
O Orientc. Encontra-o ainda nos es-

carpados caminhos que sobem para o

monfe.

D'alli, Sarajevo apparece com os

andares das suas duas collinas de 1600

mclros c n cste valle alpestre, peceguei-
ros, macieiras e ameixoeiras e todas

as arvores da nossa terra crescem explendida-
mente.

A' sombra d ellas, as casas agrupam-se co-

mo querem!
Trocam dos alinhamentos, as pequenas ca-

sas bosniacas!

O seu unico andar, pintado a côr de rosa,

azul ou a amarello, é supportado por pilares
que lembram pernas de pau: e passam em pro-

cissão sobre esfas mulêtas, pondo a carapuca

preta aos seus felhados onde a phantasia lh'o

ANNO II lllustracão Catho/lca

No bairro visinho, porque aqui todas as na-
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cionalidades se acotovelam sem nunca se mis-

turarem, as habilacôes furcas, graciosas como

joias, amontoam-se com cgual phantasia. Por

Alla! cada qual é livre de escolher o seu logar
ao sol e de se agrupar por rebanhos. como as

ovelhas em volta do seu paslor, juncto do mi-

narête, cuja ponta parccc qucrcr atlingir o céo

Quantos são cslcs minarcfes? mais c.c um

O

D

D

u

milhar, ao que se diz. A scus pés, dezesete mil

crcnlcs se prosternam, fieis ao alcorão, ao seu

casebre e á sua immundicie, resistindo a toda

a civilisacão, se bem que aqui ellcs encontram

abundanlcmente o thesouro de que muitas vezes

eslão privados os seus irmãos do Oriente, o
(hcsouro fluido c incomparavel. celebrado por

lodos os pocmas do Islam; a agua, a agua bene-

BRA GA — Grupo de creangas da frcguezia de S. João do Soufo que fizcram a primeira
communhâo no dia 25 dc Ju/ho. no lcmplo clo Salvador.

No 1." p/ano, ao ceníro, o rev. José c/o Lgypfo \'ie:ra, zeloso parocho da frcguezia

Grupo de scnhoras que no clia cla orimcira communhãa scrviram os

pobrcs do Asy/o de Mendicidade Conde de Agrolongo 110

jantar offcrecido pelo rcv.

parocho, coadjuvado por alguns parochiaĩnos

PAG. 88 i/lustracão Catholica

fica c bcmcĩita que, por toda

a parle, apparece !

Eila dcsce da monfanha na

lorrcnte quc tagarella, desen-

rola-se, pcrdc-se. para fornar

a apparccc.", fraccionada em

ribeiros, a cujas margens as

rapariges csfão lavando as

suas rcupas.

Quanclo algr.m mais indis-

crélo passa, cllas aprumam
os seus bustos onde se adi-

vinha csbcllcza, sob as largas
vcsles c!c bordadas franjas;
cvilam o curioso olhar dos es-

trangeiros, escondem os seus

olhos nos braccs carregados
dc argolas de metal; apenas

sc podem admirar o arco de

coral dos scus labios e a li-

nha clcganlissima dos seus

ccrpos.

Dcpois, crescendo sobre o

viajanle, eis a nuvem do rapa-

zio, cm que a Austria irá mais

tarde, recrutar os seus solda-

ANNO II



BRAGA —Os pobres clo A\vío c'e Mer.dicidac'e Cono'e c'e Agrolongo antes do jantar

dos. São apenas creancas,

creancas em abundancia!

Os rapazes com os seus

fartos calcôes cscarlales; as

raparigas, cheias de bracelê-

tes, e eram de vêr os seus

risos, embiocadas nos veos

que já flucfuam sobre os seus

hombros carnudos.

Ha nos tracos dos seus

perfis, o esboco de fodos os

typos que formam este povo

tão homogeneo: — Slavos loi-

ros, Arabes dc veludineos

olhos, Kalmouks de fronte cur-

ta, e todos alegres, se assc-

melham, legião de pé dcscal-

co, importunando o íouriste

para o qual cstendem as mãcs

impacientes e suppiicantcs!

E pclos afalhos fragosos,
vae-se subindo. subindo sem-

pre; visla d'csta allura, co-

mo é bella a cidade encanta-

da ! Faz ella pensar nalguma
princeza das Mil c uma noi-

ics. que teria escolhido como

habilacão o mais sombrio dos

montanhosos valles. Sarajevo
alli dorme. rosada, da côr dos

bcijos do poente! Em torno

d ella, no cocoruto de cada

minarêlc, um ultimo raio de

sol vem accender como a cham-

ma de um cirio: é a hora da

oracão ... Erguidos em pleno
azul clamam os muezzins, em

nolas cigudissimas, o seu ap-

pcllo cos crentes. E lá em

bciixo, os sinos tocam, — si-

nos latinos, sinos grêgos, cha-

Os asyladcs rezando depois da /c/e.yao

l 'ILLA l 'ERDE (Braga)—Grupo dos professorcs primarios iirado depois d vma

ccnferencia realisada pelo snr. Alexandre de Faria Leite Brandão

illustrado tenenle de infantaria <S

mando lambem á precc os

chriclãos.

A alguns passos, n um

d esscs cemitcrios onde todo

o mussulmano adormeccu tran-

quillo, ao abrigo do pequeno

tumulo, em redor do qual o

Irigo crcsce, uma mulhcr per-

manecc crecla. Sob o véo de

opala, direita como uma espi-

ga dos trigaes, mais alta e

meis direita que as outras, no

meio c!os seus mortos ella as-

pira á vida. Alli fica ainda

por algum tempo ; e depois,
tendo nos labios o sorriso

vago com a feliz inconsciencia

d aquelles a qucm a propria
crenca melhor incita a sofírer

a derrota. Eis que ella passa

ANNO n lllustracâo Catholica PAG. 89



i r 1« = <;nmbria trisfeza manfem n'alma d'aquelles que
perante um grupo de mocas slavas. Croatas Q

somDna tnsieza

nersisfenfe e ferK ... _?. r ^ . , r. r; _. i <•« mnsJprflm venc dos. um persisiente e ter-

de cabcllos fulvos. Servias de fino pcrfii. as

sentadas n'um desmantellado troco de muralha,

as pernas baloucando, escutam a narrativa de

uma d'entre ellas. uma Maria com ares de Sy

se consideram vencidos, um persislente e ter-

rivel clamor de desforra:

«Elles perseguiram ao longo do valle e

ao longo do Narenta, Ivan. o nosso heroico
uma d enlre ellas. uma Mana com ares uc ^>-

— •

-••;,-
,,

min P||P Art.nn

billa. dcsfiando uma d'essas balladas que se S prmc.pe e Radka sua mu her quc

^ dcsp°j
transmiltcm de geracão cm geracão, e cuja

=

sou contra vonlade do rc. seu pac, e da qual

BRAGA—O mcnino Josê Pinlo .

de Souza. filho do snr. José da Silva -^
Pereira c Souza. no clia

da sua primeira communhão

A menina Maria do Carmo de

Queiroz Azevedo,

de 3 annos de cdade, filha do sr. Francisco Lopes
d'Azevedo. tenente de infantaria 29 e neíinha do

sr. Jacintho de Magalhães d'Araujo Queiroz, na

procissão de Santo Antonio ulfimamente realizada

em Soufello

Imagem de Nossa Senhora da Salvagão
do Pico de Rega/ados, cuja

fesíividade religiosa se realiza amanhâ

\::.

GONDAR—No jardim do snr. José Mendes Ribeiro

1 ." plano: as exc. snr." D. Carmen, D. Anlonia C. Silva, D. Maria M. Ribeiro

e os meninos João, Fernando e Anna

2." plano: as exc."""' snr."s D. Rosa Pinto, D. Luiza C. da Silva, D. Maria

P. Wendes e D. Angelica d'Almeida
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teve tão bellos filhos. Cerca-

dos pelo Turco maldito, fugi-
ram afravez da montanha, e

passados tres îongos dias, a

fome empallideu suas faces. e

a sêde ennegreceu os seus

labios. O principe, silencioso,

appoiou-se a um rochêdo- a

seus pés, a sua Radka. es-

posa preciosa como o ouro,

deitou-s?, e elle vê-a soífrer.
Nem um lamento, nem uma

lagrima: e elle poderia consi-

derar-se salvo, porque nenhum

ruido de carabina perturbava
o silencio ; perderam-lhe o ras-

tro, certamenfe.

Mas de repenfe, um leve

rumor como o rufiar d'uma

aza, fez empallidecer Ivan: o

ruido dos canhôes de Veneza

e o fragor da tempestade nos

abysmos, e os raios e os fro-

vôes nem fanto o fariam esfrc-

mecer... O murmurio d'esfe

rumor fa-Io trcmulo, porque

Radka, a bem-amada esposa,

morreu... E o principc fica

mudo, tingem-se de sangue os

seus olhos, um arripio sac-

code-o como um vendaval agi-
ta os ramos clos salgueiros, o
horror gela-o, como a neve

do Proloquio...
Ha barulho : o inimigo

volfa. Ivan sentc-se fraco pa-

ra se defender ; e cntão elle

arranca o khanzar, retalha as

veias ; o sangue corre; appro-

xima-o dos labios sequiosos,
e reconfortado, levanta-se ex-

clamando:
—Pois que preciso é mor-

rer, que seja com uma balla

de nobreza, e não á fome I

GONDAR— A'o jardim do snr. José Mendcs Ribeiro em frente

a uma arfisiica grufa de N. Senhora de Lourdes

(('.lirln's do pliot. am. snr. Francisco P. Mendes)

Mas os vencedores teem

de ballas cheios os seus cin-

turôes, e crivam com ellas o

peito do principe. Ei-lo cahido

perto da sua companheira
que elle tanfo amou'!

E os Turcos não ousam

fita-lo porque até depois de

morto. os olhos do principe
Ivan fazem tremer os inimi-

gos.»

E assim ferminou a narra-

tiva da velha mulher. As ou-

tras curvaram a cabe^a, por-

que o vento tornara cheio de

perfumes colhidos nos flori-

dos copados das arvores de

LEQA DO BAILIO— Festa a Sant'Anna. l) A capellinha de

Sant Anna no dia da /esfa. 2) Um aspecfo do arraial

(C.IícIr-s de J. d'Azevedo, pliot. rla «111. Cath.»)
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Sarajcvo; mas sentin se quc

um lão docc olor não consc-

guia paciíicar as almas, — c

que havia tcmpcstade no ar...

A\. Th.

î^=- =^

Colíegio Luso-Britanico

ODO

N'o Collcgio Luso-Britani-

co, c\ô rua de Cedoícilo, Por-

to, houve no dio 15 do mcz

passedo, uma linda lcsta e:-

colar. Este collcgio, abcrlo em

Janeiio 1911, com o nomc

de Novo Collegio-Inglez, foi

um d 'aquellcs fechados cm

-_■
■■

Y~r:W-, yv.j -.,

$)%., ^^ISR

juigavam serem sô aptas pa-

ra brincar com bonecas. As

p'îotographias que nôs publi-
camos dcmonstram que esfes

louvores, como os dos ou-

tros numerosos visitantes á

Exposicão, não foram immere-

ciclos.

^3133

Dezembro do anno passado
por infrigir a lei de Separa-
Cão, (tcndo gravuras piedosas
nas parcdes das salas.) Rca-

berlo cm Janeiro d cslc anno

com o nome de Luzo-Brilani-

co, ufane-sc de mereccr a c!u-

pla denominacão juntando
aos ideacs inglczes na cdu-

cacão o desenvolvimcnto das

qualidadcs scrias hereditarios

nas poríuguezas.
Assim lendo a honra de

reccbcr a visita dos Snrs. Mi-

nislros, da Grã-Brefanha, de

passagcm no Porto n aquclla
occasião, tanto o Snr. Carne-

gic como a esposa não es.

condiam a sua profunda acl-

mirac;ão á vista de tantos ira-

balhos de tão perfeita execu-

cão. feitos por meninas de

tão verdes annos que elles

C FaG. 92

Fastos do

Catholicismo
ooo

/Q causa da beatificagão de

fions. de Ségur

N'uma das scssôcs da sec-

C<ão franceza do XXV Con-

ESCOLA LVSO-BRITANICA

Difierenles a.spcclcs da exposi<;ão dos trabalhos feitos pelas alumnas

iClclirs dn plicit. ani. snr. lî.-ipliiicl I'i.icirn dns Santos)
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gresso Eucharistico Interna-

cional, um dos filhos espiri-
tuaes privilegiados de Mons.

de Ségur, o Padre Edouard,

franciscano, que se occupa

com tanto zelo da causa

da beatificacão do grande
servo de Deus, promotor dos

Congressos Eucharisticos, em

algumas palavras cheias de

enthusiasmo, pediu á assisten-

cia instenfcs oracôes para

obter promptamenle a glorifi-
cagão do cego venerado.

Os applausos que aco-

lheram as suas palavras pro-

varam ao orador quc ellc ti-

nha sido comprehendido. Nôs

podemos ajunlar um dclalhc

inedito que, d isso cslamos

seguros, alegrará os nossos

leitores.

No mesmo dia tinha sido redigida uma sup-

plica ao Nosso Santo Padrc, o Papa, suppiica
muito curta, fazendo rcsaltar em termos d'uma

admiravel precisão as virtudes c os mcritos dc

Mons. de Ségur, amigo de Pio IX, apostolo da

communhão frequente e mcsmo diaria, fundador

da obra de S. Francisco de Sales c modelo a

propor aos sacerdotes.

Outro exemplar fai apresenfado, nodia se-

guinte, á assignalura de todos os cardeaes e

bispos francezes, que assistiram ao Congresso.
As duas supplicas, postas nas mãos do de Sua

BRA GA — Um aspeclo da A venida Central. de noiie

O

O

Eminencia, o Cardeal Legado serão apresen-

tadas por clle mesmo ao Soberano Pontifice:

Mons. de Ségur, no seu livro As Ircs rosas

dos cleilos. cngrandcccu as tres c'cvocôes: o

amor ao Papa, á SS. Virgem e ao SS. Sacra-

mcnto. Não é justo expressar o desejo de vêr

um dia glorificado pela Egreja eslc scu dilecfis-

simo filho ?

Mons. de Ségur tinha acceitado a presiden-
cia do primeiro Congresso Eucharistico de Lil-

le, na segunda quinzena de junho de 1881.

Morreu alguns dias antes a 9 de junho.

Edificio da Escola Academica (Largo de S. Benlo)
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Com toda a justica o Congresso de Lour- O

des, bodas de prata dos Congressos, se inte-

ressou pela beatificacão d'um dos principaes
vultos de sua brilhantissima historia.

Escola Academica de Guimarães

coo

'—STA muito acreditada casa de educacão c

ensino completa no anno correnfe o seu primei-

ro Iriennio.

Fundada no cclificio, hoje occupado pcla Ju-

ventude C. de Guimarãcs, iniciou a sua mar-

cha gloriosa apenas com NOVE csludanfcs,

vindos do extincto collegio de Villa Rcel.

A este pequenissimo punhado de acadcmi-

cos guiaram magistral e apaixonadamcr.te os

passos o rev. padre José Maria da Silva. modc-

lar e zelosissimo director da "Escola» , padrc

Domingos da Costa Araujo e padre Carlos Si-

môes dc Almeida, tres professores e educado-

res distinctos do Lyceu e do ex-collegio, que

acima citamos.

Com tão e.xcellentes meslres necessariamen-

te um cxito invejavel havia de coroar os traba-

lhos cscolares d'aquelles NOVE mocos. E a

prova mais eloquenfe é que, no segundo anno

da existencia da "Escola Academica,,, aquclie

insignificante numero subira a TRINTA E TRES

e actualmenle está em SESSENTA, tendo to~ | sar o zelo, a dedicacão verdadeiramente pater-

dos obtido bellas classificacôes nos seus estu- ^ nal quc a direccão e corpo docente de tão mo"

delar estabelecimenfo aos seus

numerosos educandos dedi-

cam.

A' face de fão consolado-

res principios, prevcmos não

haver um sô pae de familia'

que prefira oulra casa de en-

sino, sabendo que n'esta, por

uma annuidade rasoavel e a

par d'uma variada c optima

alimentacão, os seus filhos re-

ceberão suave e fructiferamen-

lc a cultura do cspirito, que

c ludo quanto um bom pae

pode c dcve anhellar áquelles

que. n'uma data mais ou me-

nos proxima, consubstancia-

rão a melhor das suas espe-

rancas.

000

Oulro aspeclo do cdificio da Esco/a Academica

(Rua 31 de Janciro)

dos, aíôra tres, durante o fempo que a "Esco-

la Academica,, funcciona...

Fuluro brilhante ha de, por certo, compen-

ESCOLA ACADEMICA — A/umnos que fizeram a prímeira
communhão no dia 21 de Junho
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ESCOLA ACADLMICA — Alurir.os cjue /erminaram o 5." anno do Ivceu

ESCOLA ACADEMICA— Grupo geral dos alumnos
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W' ,

PAR/S—Chcgada do Cardca/ Arcebispo Monscnhor Anwtfc co Parquc

dos Principes. onde sc realizou uma imporlanie fcsla desporliva crgamzeda pcla

Un.'ão Reøional do Scna, á qual assisliram mais de -/ :0CO gymntslas

■: j/

ÉS

v.

MEXICO—O g.-neral Carranza, chefe dos revolucionarios, fallando ao

povo depois da sua enfrada em Salfil/o

Cf' PAG. 96 lliustragåo Catholica ANNO II


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


