
Uilla Real—Uma queda do rio Corgo
(Cliche do rev. Carlos Slmôes d'Almeida)

0

PROPRIETARIO

. Joaquim Antonio Pereira Villela.

DIRECTOR

Dr. Francisco de Souza Gomes Velloso.

EDITOR

Antonio José de Carvalho.

ADMINISTRADOR

Clemente de Campos A. Peixoto.

Illustracâo Gatholicã
Revista litteraria semanal de

informagão graphica

Redacfâo, admlnlstrafão e typographia

83, R. dos Martyres da Republica, 91

• BRAGA

CONDIQÔES D'ASSIGNATURA

(PAGAMENTO ADEANTADO)

Portugal e colonias (1 anno) . . 21400
» » (6 mezes) . 1$200
» » (3 mezes) . 600

A cobranca feita pelo correio ou pelo co-

brador accresce o importe das despezas.

Estrangeiro (1 anno) 3f000
> (6 mezes) 1$000

Nnmero avulso 60

Numero 60 Braga, 22 de agosto de 1914 Anno II

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




G inif3!^a^gsgnilT^^g1

CONEQO BERNARDO CHOUZAL

2i Oracão funebre

DE

©o Maim(D)©ũ Bfflipínsía da ©Mimtoai

Arcebispo Primaz de Braga

recitada no dia 27 de setembro de 1913 nas exequias

que promoveu 0 clero do arciprestado de Mongão e Melgago,

na matriz da villa de Mongão.

DEFENDET7D0-0 E DEFENDET7D0-TT1E

Com um artigo sobre D. Carlos I

Depositarios : CRUZ <S C.n. Rua Nova de Souza — BRAGA

490
95

49
ff<5n

69
«5
n

Artiaos photocjraphicos
PHOTO-BAZAR

Magalhães & Carvalho

N9Ô
&9

43, RUA DA FABRICA, 43— PORTO y

^ /Js maiores novidades

p em chapas, apparelhos,
49 productos, cartonagens

B epapeis.
49 Fornecedores dos principaes
^ estabelecimentos scientificos.

í>9 Photographia ari/'stica.
Photo-miniatura.

gj Photo-pintura.
94S

Quarto escuro e machina de

amp/iacão á dispos/'cão

dos amadores.

L>igôes praticas de photographia.

Acabamento de todos os

trabalhos a amadores.

A nossa casa garante todos os

artigos do seu commercio.

Mandam-se catalogos gratuitamenfe

a quem os requisilar.

9<5
69
n
9<5
69

94
49

96
49

95
49

94
049



5. 5ANTIPAPÊ PIO X

fallecido em Roma a 20 de agosto de 1914
"

A "lllustra^ão Catholica,, ferida da môis pungente dôr, presta a

sua sentida homenagemjá memoria do glorioso extincto



ĩ <?konica ía
***•*«

«sH

LX

JM dos primeiros aspectos
d este

duello formidavel entre os colos-

so7da Europa, é a furia da reporta-

gem, furia que transformou as reda-

ccôes das grandes gazetas em labora-

torios de atoardas, urdidas com o mes-

mo criterio imaginativo d'um Conam

Doyle ou de um Leblanc, ao atirarem

á voracidade de um publico atordoado

pelo ineditismo. as facanhas de um po-

licia de genio (especie inconcebivel!)

e de um gatuno honrado (hypothese

de romanticos!)
Ao abrirmos as paginas do 'Secu-

lo> já um sorriso de descrenca danca

nos nossos labios, a tanto desceu esse

Moloch, a que as mãos de Guttem-

berg deram as primitivas formas, so-

nhando crear a alavanca do progresso

ou a mola propulsora da instruccão

publica.., -

Mas'n'estes tetnpos de mercantilis-

mo, a unidade furĸlamental do labor

da imprensa é a mpeda de dez reis, e

sômente se tracta de alimentar a insa-

ciavel bocarra do povo com os casos

sensacionaes e os titulos em parango-

na, ainda que a verdade peca esmola,

ou estrebuche nas ruas, como engeita-

da por esta sociedade de gostos re-

quintadamente exoticos, pintada a côr

de tango.
Já nas camadas populares, o calvo

palão passa de moda, e as horriveis

batalhas, que não existem, as succes-

sivas derrotas allemãs, que a macona-

ria exporta para os longinguos recan-

tos da Europa, são acoíhidas por um

tregeito que dentro em pouco volverá em garga-

lhada I
. D .

Eu li ha dias um estudo admiravel de Dain-

ville sobre a Allemanha, a que Blondel chamava

impressivamente. uma machina bem monfada.

Quarenta annos de imperio. tiveram por fim

montar perfeitamente esta machina. cuja engrena-

gem fundamental é a unidade n'um mesmo destino,

a necessidade de vencer. essa especie de orgulho

são que torna fortes as ragas, que fez crescer em

vinte annos a Belgica, e que dentro de dez. se a

conflagragão não estalasse, en-

tregaria á Allemanha o dominio

commercial, industrial e mariti-

mo do mundo. Sob o ponto de

vista interno, a ordem do machinismo é perfei-
ta : ao passo que um poder unitario se mantem

no imperador, sobre os partidos, esíes enfra-

quecem-se singularmente, terminando, pois, uma

doenca de divisão nacional que tanto tem affli-

gido os povos latinos.

E olhando assim a Allemanha nôs não a

vemos, com a féra carranca do sr. Camacho,

que ha dias manifestava o desejo poltrão de

passear o imperador nos bouleyards de Pariz,

de tão subtis recordacôes para 6 chefe unio-

nista; nem tão pouco a vemos ehtrajada no do-

minô preto da Reaccão, como a, vê o sr. Ma-

chado dos Santos, o rancheiro d/érmada mais

feliz dos ultimos tempos ! \

Não, vêmos uma Allemanha fôrte e pode-
rosa, uma nacão formada, attingindo a plenitu-
de da forca e o cume do fastigio. Esmaga-Ia?
Não. E utopia. Onde está o allemão está a

Allemanha. Cortam-lhe umbraco? Como acon-

tece com a hydra, elle recrescerá.

Será d*rrotada ? Talvez. Bismarck disse

um dia qúé nada menos seguro havia que a

victoria. São muitos contra um. Mas a Alle-

manha (oh ! não sonhem !...) não morrerá.

Ha dois annos apenas, quando a guerra
estava imminente, depois de Agadir e das faca-

nhas criminosas de Caillaux, um francez escre-

via esías palavras que convem recordar, e fi-

xar até como liccão para o nosso paiz,
— já

que o governo não consente que a verdade se

apresente em publico, senão sob o transparen-
te véo das metaphoras ou no espelho das com-

paracôes :

*A Europa está á mercé de um gesto alle-

mão. E a questão é saber se um povo vigoro-
so e ardente de viver, é capaz de longa mode-

racão... Tolerado pela Europa, acabou por

lhe impor a sua lei. e entramos assim n'um dos

periodos mais criticos que o mundo tem co-

nhecido. Tal o caminho que foi percorrido de

1871 a 191 1. E os quarenla annos de ascensão

allemã são tambem os quarenta de existencia

do nosso regimen republicano. O parallelismo
forma um contraste eloquente.> F. V.

<T PAG. 114 lllustracâo Catholica ANNO II
-o



FIGURAS DA BEIRA
coo

(SEGUNDA SERIE)

II

Visconde de Guedes Teixeira

|OSÉ Augusto Guedes Teixeira, de-

pois Visconde de Guedes Teixeira,
foi filho do dr. José Teixeira Bote-

Iho, medico famoso, e de D. Maria José Gue-

des Teixeira.

0 dr. Teixeira Botelho era um burguez
O

Cinco minutos depois, tinha dado pouco mais

de cinco passos.

Assim fazia as visitas. n'um compasso certo

e sempre piano. Não era homem para adagios...
que não fossem os das anedoctas.

A's vezes. como é facil de suppor, chovia,
e até a cantaros. O dr. Teixeira não se apres-
sava. Aberto lentamente o guarda-chuva. cami-

nhava no seu passo de tartaruga.
Um dia, estranharam-lhe a lentidão. O dr.

Teixeira parou
—o que fazia mais facilmente do

que andar—e volveu com pachorra:
—Que necessidade tenho de ir apanhar a

agua que cahe lá ao longe?
E deu um passo, tão apressado... que sô

andou mais cinco centimetros.

AROUCA—Vista geral do Mosfeiro ]

placido e lhano. Receitava comtanfa pachorra,
que sô a sua presenca tinha muito de precioso
narcotico. Creio que nunca o consultou nenhum

doente de insomnias que. á segunda vista, não

dormisse profundamente. O dr. Teixeira era

profundamente monstruoso de voz e parado de

gesto. Não sacudia os nervos de ninguem; que-

brantava-os.

Não havia maior pachorrento em todo o

concelho. Sahia de casa, na rua de Almacave

—predio que tem hoje os numeros 128 e 132

—

, com um vagar que nunca se desmentia. As-

soniando ao limiar. levantava os olhos. exami-

nava o firmamento, fungava uma pitada, e co-

mecava a sahir... como um andor.

Tinha decorrido um largo quarto de hora.

O

O
1=3

Mas bom medico. Sangrava a tempo. Co-

nhecia profundamente a pharmacia caseira.

Adormecia, pelo menos, as dôres.

Nada ambicioso, porque a ambicão faz cor-

rer. Pouco sentimental porque a sensibilidade

apressa as pulsacôes do coracão.
~

~zr

D. Maria José Guedes Teixeira, sua* espo-
sa, era irmã de José Isidoro Guedes, 1 .° Vis-

conde de Valmôr. Senhora que se afidalgou sô

por ser irmã de José Isidoro, tinha. com este,

o amor da arfe e das grandes obras? Eu creio

que sim. E a prosa calma do marido, se a fez

soffrer, deu-lhe o predominio seguro no lar.

Creou. pois. o seu filho muito á sua féiyão, dan-
do-lhe nitidamente o rasgo e a tenacidade dos

Guedes. O dr. Teixeira não reagiu, porque se
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fatigaria muito. e José Augusto Guedes Teixei

ra, além d'isso. mostrava em tudo os impulsos

do sangue materno.

O pae fungou varias pitadas, ao notar isso,

e vingou-se em caminhar cada vez com mais

pachorra.
D. Maria José encolheu os hombros e poz-

se a olhar, horizonte em fôra, sonhando para o

filho um campo mais vasto do que o dos valles

de Lamego.
Entendeu-a o filho, rijo de tempera. vivaz e

sentimental como a mãe.

= N'esse tempo, a freguezia de Almacave—a

minha querida freguezia-era a melhor da c.da-

de A Praca do Commercio dava a C.te de

Paris ou a City de Londres. A egreja de Al-

macave era a sua Notre-Dame. O grande nego-

ciante e o bacharel, o luxo e a sc.enc.a palpi-

tavam principalmente n'aquella veneranda fre-

guezia. ,

N'ella floresciam os Correias, gntando co-

mo trovôes, e os Alves. fallando como algarvios.

O joven Guedes Teixeira depressa brilhou

2 na sua freguezia. Nada da fleugma e scepticis-

O

2

9
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D. Mo Evangelista de Lima Vidal
(Venerando Bispo de Angola e Congo)

Nasceu em Aveiro no dia 2 de abril de 1874 e foi eleito prelado d'aquella diocese

em 29 d'abrrl de 1909
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mo do pae. Pelo contrario. ardor, impeto, fé,

paixão, aventuras. A breve trecho, aff.rmava-se

poeta, pressa que escandalisou muito a caixa

de rapé do dr. Teixeira.

Trovador c cavalheiroso, era evidente a he-

ranca do genio dos Guedes. O dr. Teixeira re-

signou-se, como o prova passar do passo de

tarfaruga para o de lesma.

Mas quem supporia no joven um politico ?

Fontes. na meninice, já mystif.cava habilmente

os companheiros de folguedos? Eu creio que

sim. como Napoleão já gisava cêrcos e bata-

lhas, se a tradicão não mente.

José Augusto G. Teixeira nada revelava o

politico. Trovava, amava, rezava. A espacos,

discutia, engendrava coisas bellas e grandes,
sonhava viagens a paizes maravilhosos, queren-

VIANNA DO CASTELLO— Grupo de alumnos

que frequenfaram o 5.° anno do lyceu /

do ver progressos, arrojos, vida

nova e palpitante.
Nem uma perfidiasinha, pro-

mettedora d um dirigente sagaz.

Quando punha a mão no peito,

é porque deveras sentia bater o

coracão. Nunca invejoso, nunca

sorrindo amarellamenfe com exhi-

bicôes de falsa modestia, nunca

retrahido com asfucia sobre o

valor alheio,

Quer dizer : sem ambicôes

mesquinhas. Quer dizer : mais

condemnado a ser victtma da

politica do que a te-la como fonte

de gloria ou fortuna.

Era decerto assim D. Maria

José. sua mãe. porque o mesmo

José Isidoro, apezar da sua
i

pericia financeira — cômo

consfa da historia dôs Téba-

cos em Portugal— , sabendo

enriquecer-se, tinha tão eleva-

do altruismo, tanta fé christã,

que nunca se esquecia de dar

a mão ao valor ou ao infor-

tunio alheio.

Mas o desprendimento do

CASTRO LABOREIRO-

(Melgago). l) Visfageral ti-

rada do norte.

2) Aspecto do rio e do mo-

numenfo (Commendador
Mafhias de Sousa Lobafo).
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dr. Teixeira tambem lá

estava n'aquelle espirito,

embora corrigido pelo ar-

dor materno. Sim, o fu-

turo Visconde tambem ti-

nha muito de contempla-

tivo até á neurasthenia

que o pae evitava... não

mexendo- nunca com os

nervos. Aquella prodigio-

sa actividade, ás vezes, a

um maior desgosto. sô

ficava á superficie, porque

no intimo, ainda que pas-
;•■■ \

sageiramente, mais era

tormento de indecisão do

que vida creadora. visão

clara da realidade, vida,

resolucão.

José Agostinho.

CASTRO LABOREIRO—l) O casfello

visfo do sul

2) A parfe norfe do casfello visto do interíor

3) A melhor rua da villa

(Clichés cedidos gentilmente pelo capitão do Estado Maior

Snr. Antonio Goulart Cardoso)

A festa dos

poVeiros
cCo

GONSOLAver,
nesta

epoca de tanta des-

crenca e impiedade, o

amor, o sagrado aflecto

com que a rude gente do

nosso mar vive em santa

allianta com a Egreja Ca-
tholica. Teem os poveiros
no Céu, allivio e conforto

para todas as vicissitudes

da vida. A sua existencia

decorre mais sobre os

abysmos insondaveis do

tenebroso mar. do que no

acanhado ambiente dos

seus casebres em terra

firme. Por isso elles, os

pescadores p o v e i r o s ,

olham mais para a incom-

mensuravel grandeza
d'aquelle Céu de torque-
zas, do que para as coi-

sas que vegetam no lodo

deste chão de tojo e car-

dos. Entre Deus e os

poveiros sá está uma

PAG. 119 Q5ANNO II /I/ustragão Catholica



NOSSA SENHORA DA ASSUMPQaO
Formosa imagem da Virgem que no dia i5 de

Agosto foi conduzida processionalmenfe pe/as ruas
da Povoa de Varzim

torre eburnea, uma escada de marfim, uma espe-

ranca etherea que é a fiel deposifaria de fodas as

supplicas e de todos os perdôes— a Santissima

Virgem, a mais linda joia. o mais poderoso
iman que atfrae as nossas almas para o ideal

dos nossos sonhos de esperancas.

O

o

O ANJO S. GABRIEL ANNUNCIANDO A MARIA

Oufro andor da fesfa do dia 15

S PAG. 120

A IMMACULADA CONCEIQÂO
Lindo andor que toi conduzido

na procissão do dia 15

Quando se realisa na praia de banhos da

Povoa de Varzim a magestosa festividade de

Nossa Senhora d'Assumpcão, ha ensejo de ver,

como em nenhuma outra parte, a fé invocando

de Deus -a piedade e o amor que são os pha-
roes do mar tenebroso da vida. E

quando elles, os poveiros, passam
com a sua magestosa procissão pe-

la praia, suspendem o prestito e

voltam as sagradas imagens para o

Atlantico n'uma supplica tocanfe que

sô pôde traduzir isto: — «Senhor é

necessario que os thesouros da vos-

sa infinita bondade descam como

a luz e penetrem como o desejo

pelos abysmos do Oceano para en-

caminhar a fortuna ás nossas rêdes,
— sem peixe nem seremos felizes

nem cheios» .

Bemdito povo que n'esta crise

religiosa tanto se'manifesta pela ca-

ridade christã.

Bemdita terra portugueza onde,

apesar de tudo, se sente e sonha

um ideal immaculado e excelsior.

Povoa de Varzim.

Candido Landolt.

"*©
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0 naufragio da "Fortuna,,
(CO.VTINUA^ÃO)

OUVE uma exclamacão geral de in-

credulidade, uma corrida em massa

para o 'Banco. , e depois, urros

que reclamavam vinganca! Ninguem pensou em

O

O

pergunfar como fôra que Hirão e Pefe haviam
descobrido o roubo ; todos cuidavam de agar-
rar o gafuno que naturalmenfe se havia dirigi-
do para Madison. Todos os cavallos foram re-

quisitados e os melhores cavalleiros, rewolver
em punho, partiram a toda a brida pelos cam-

pos. Mas quando, na luz pallida da manhã, at-

tingiram a pequena esfacão branca do valle e

perguntaram ao empregado se um viajanfe, com

ERMEZINDE— (Porfo). A fesfa de S. Lourengo.
A egrej'a parochial de Ermezinde onde. se

realisou a iestividade religiosa a S. Lourengo

© Anno ir

ERMEZINDE— Um aspecfo do arraial

(Clichés de J. d'Azevedo phot. da «111. Cath.»)

DR. ANTONIO RODRIGO

MACHADO

Distincfo advogado bracarense.
Nasceu em 1 1 de sefembro de 1863 e falleceu em

0 de agosto de 1014. Formou-se em

Direifo e Theologia em 14 de junho de 1086

os signaes do capitão havia

fomado o comboyo das 4 ho-

ras e 30, este respondeu, ju-
rando pelos deuses, que nin-

guem deixara Madison des-

de a vespera.

De volta a Tylmers Pike,

os mineiros formaram colla-

cão entre si. Juraram sole-

mnemente, tirar vinganca terri-

vel d'aquelle que os tinha en-

ganado. Pete e Hirão, os dois

mais encarnicados, foram por

unanimidade designados para
tal fim. Fez-se uma collecta

pela assistencia. Os dois de-

legados nada deveriam pou-

par para encontrar o gatuno.
E, assim, partiram Pefe e

Hirão á caca do capifão

Pierrepoint para o matar.

Dia a dia, a sociedade de

lllustracão Catholica PAG. 121
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CAMINHA — Grupo de creangas que fízeram a primeira communhão na egreja parochial.

Sarnia, se felicitava cada vez mais pela preciosa

acquisicão que fizera na pessoa d'esse genfleman
completo.que era o capitão Pierrepoint. Este não

era desconhecido na pequena cidade do Cana-

dá, nas margens do lago Ontario. A gente do

lago recordava-se muito bem d'elle quando fa-

zia o trásfego de cereaes, officio que agora re-

tomara, com a propria flotilha, com o fim de fa-

zer frutificar a pequena fortuna amontoada, di-

zia elle, nos jazigos de Oeste.

O

PORTO —

Exposigão de flores no Jardim Passos Manoel

Exposigão do snr. Alfredo Moreira da Silva

Infelizmente a má sorfe, parecia perseguir
o capitão Pierrepoinf . Frequentes accidenfes suc-

cediam ás suas carregacôes. Era uma lancha

carregada de trigo de primeira qualidade, vinda
de Chicago com destino a Buffalo, que sosso-

brava; uma escuna que ia perder-se nos recifes

do lago Eric, um navio que era estilhacado

pelos gêlos do rio Santa Clara. Em vão. as

companhias de seguros declaravam que o ca-

pitão tinha sido largamenfe indemnisado ; po-

rém este, jurava, que nenhum

seguro chegara a cobrir as

perdas que soffrera. Vira-sa

for^ado a fomar pessoalmente
o commando dos seus navios

e, se bem que os accidentes

continuassem como d'antes, el-

le perseverava, esperando que

a sorte acabasse por lhe ser

favoravel e uma boa especu-

lacão o rcsarcisse.'

Mas, coisa extranha, ape-
sar das suas lamentacôes, o

seu modo de viver tornava-

se dia a dia, mais conforta-

vel. Comprara uma bella ca-

sa e mobilara-a sumptuosa-
mente; adquirira uma carrua-

gem atrelada a uma parelha de

soberbos cavallos baios; em-

fim. o capitão ousára até cor-

tejar a rapariga mais bonita de

Sarnia. Não foi ella insensivel

á boa figura. dôces palavras,
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linda casa. e a equipagem do

capitão e o casamento cele-

brou-se Em todo Sarnia. não

havia melhor casal do que o

de Mr. e Mrs. Pierrepoint.

Alguns meses depois do

casamento o capitão decidiu-

se a conduzir elle proprio
uma carregacão de Irigo des-

de Milowauka ao canal Erié.

Antes de partir de Sarnia,

quem o espiasse, tê lo-hia sur-

prehendido n'uma operagão
muito curiosa:

No fundo do porão do

navio, especie de escuna apa-

relhada. chamada a Fortuna,

exacfamente por baixo da es-

cotilha onde a carga não de-

via ser arrumada, furava, com

Exposigâo do snr. Jacintho Matfos

intervallos regulares, oito

grandes buracos que arrolha-

va immediatamente, por meio

de cavilhas envolvidas em es-

tôpa alcatroada que enterrava

a grandes martelladas. Um

annel fixado em cada cavilha.

permittia arrancal-a sem diffi-

culdade. Dois homens com o

patrão. bastavam para a ma-

nobra, pois que a escuna era

rebocada por uma chalupa a

vapôr. Chegado a Milwankal

onde devia tomar a carrega-

cão, o capitão mandou em-

bora os marinheiros vindos

com elle de Sarnia. e contra-

tou logo outros dois, encon-

trados n'aquelle porto, sem

hesitar. Carregada a Fortuna,

o rebocador fê-la desamarrar

® ANNO II

PORTO— Exposigão do snr. Julio Morats (amador)

lentamente do môlhe. Estava-se

ainda a meio do porto, quando
o capitâo Pierrepoint. veio collo-

car-se de revolver na mão junto
do quartel da escotilha.

Se em vez de os chamar sim-

plesmente pelos seus nomes, o

capitão desfechasse sobre os dois

maltrapilhas. não teriam sen-

tido elles, uma commocão mais

forte. Pete e Hirão— pois eram

elles— depois de longas buscas,

tinham emfim descoberto o refu-

gio d aquelle que os roubara,

disfargados de maneira a não

serem reconhecidos— pelo me-

nos assim o julgavam— tinham-se

feito alistar a bordo da Forfuna.

—Pete e Hirão, disse elle

com uma voz sacudida, antes de

irmos mais longe, é
"

preciso que

conversemos um bocado.,..

Aspecfo gera/ da exposigão de flores
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— Ah ! meus afrevidos! con-

tinuava o capitão, corn um dedo

no gafilho do revolver, vamo-nos

entender os fres, ás mil maravi-

lhas.

Roubei as vossas economias,

por mofivos que sô me dizem

respeito e vocês introduziram-se

a bordo do meu barco, para me

assassinar.... Esperem por essa !

Como se eu não os tivesse re-

conhecido ao primeiro olhar I Na-

turalmente tomei as minhas pe-

quenas precaucôes : aconteca o

que acontecer n'esta viagem, se-

reis enforcados. Já deixei em

Milwanka uma carta a denun-

ciar-vos. Se o navio abordar sem

mim, seja em que posto fôr, sois
PORTO— Exposigão do snr. De/phim Lopes da Cruz (amador)

(Cliehés de .1. a'Azevedo phot. da «Ill. Cath.»)

BRA GA — Grupo de meninas. que frcqucnfaram a calcchese na

capella de N. Senhora-a-Branca. no dia da sua primeira communhão

. logo presos. Que um de vos, dê

um passo, ou desobedeca ás

minhas ordens, fica logo eslendi-

do! E tanto no Canadá como

nos Estados Unidos, bem sabeis

que não ha um jury que ouse

tocar n'um cabello da minha ca-

beca.

Porque, eu sou um respeita-
vel armador, negociante de ce-

reaes; e vocês são dois bajtdidos,

fingindo de marinheiros, introdu-

zidos a bordo do meu navio pe-

ra me assassinar e roubar. Ora

comprehendeis, meus rapazes?
Pete olhava para Hirão.

Ia fallar, mas bruscamenle o

capitão interrompeu-o.
—Olhem para aqui.
E tracou a giz uma linha a

meio do tombadilho.

—Pete, eis o teu logar: Hi-
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rão, aqui tens o teu. Se um de

vôs ousar Iranspor esta linha ou

conferenciar com o outro, faco

fogo. Pensem bem no que lhes

digo... Eu cá tenho o meu pla-
no. Se me ajudardes, fareis for-

tuna. Ora, vejamos: Pergunto : de

que vos serviria matar-me? Mais

farde ou mais cêdo serieis pre-

sos e enforcados. A forca é coi-

sa desagradavel. palavra de hon-

ra...

E com a mão, o capitão fa-

zia o gesto de quem passa a cor-

da á roda do pescoco. Pete e

Hirão estremeceram.

—Muito bem. capilão, res-

pondeu Hirão indeciso; mas des-

culpe, pagaram-me para que não

fime l.e em si, porque emlim, ofi.

Grupo de meninos da mesma catechese que fambem fizeram a

primeira communhão
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BRAGA — Grupo de ecciesiasíicos e familias c/as re/agôes do rev. padre José Maria da Si/va
Duarfe que. a seu convife, assistiram a uma fcsla rcligiosa cclebrada ultimamente no femplo
de Nossa Senhora do Sameiro, em cumprímenlo d'um voto feifo por aquelle sacerdofe quando

homisiado, por motivos politicos, no Brazil

capitão sempre me roubou o

meu dinheiro.
—Puf ! Uma miseria !

Ao passo que commigo,
sô teem a ganhar. Vamos di-

reitos ao assumpto: este na-

vio esfá preparado para nau-

fragar. Corto o cabo de re-

boque, descarregamos o que
frazemos em um estaleiro que

tenho em certo sitio ; e depois,
trata-se apenas de mandar a

Forfuna para o fundo do la-

go... e o seguro tem de pa-

gar o preco do barco e da

carga. Naturalmente, dividire-
mos os lucros. Convem-vos?

Hirão pensava. A avidez

dominou o desejo de vinganca.
Acceifo, capifão, respon-

deu elle.

0 capitão fregeiteou um

sorriso e volfou-se para Pefe:
— E você ?

- ce Hirão consente, con- Q rcv padre José María da Silva Duarfe. com alguns amigos intimos
sinto tambem, retorquiu o

que assjstiram á sua festa rcalizada no Sameiro
av'entureiro.

Durante esta esfranha scena, que não finha D de Makissaw. E escusado dizer que o ca-

sido percebida pela eguipagem do rebocador. a pitão não pregou olho n'essa noite.

Forfuna ia já ao largo. A rapida correnfe do Confinúa

Michigan levou-a rapidamente para o estreito □ Grant Allen.
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BRAGA—Direcgâo da Associagao dc C/asse Commercia/ (Caixeiros)
(anno civil de 1913-1914)

BOM JESUS DO MONTE—Grupo Musical Juventude Porfuense na sua visita

aquella encantadora eslancia

6 PAG. 126 lllustracão Catholica ANNO II
-©



F\ Querra Europeia

M. Asquith, presidenie do

minisferiô inglez

General Pau,

novo minisfro da guerra
francez

Sir Edward Grey minisfro

dos negocios esfrangeiros

inglez

ALLEMANHA—Manifesfagão de sympathia feita em Berlim em favor da Ausfria

e da guerra
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Alberto I. rei da Belgica. que

tomou o commando das tropas

para defender o scu

reino da invasão allemã

O archiduque Erederico,

generalissimo
das íropas auslríacas

O principc Henrique da Prussia.

irmão do Kaiser e chefe superior da esquadra allemâ

FRANQA—As fropas francezas collocando uma pega d arfilharía perto da fronteira

ALLEMANHA— Um regimento de infantaria no momento de desembarcar
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