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Collegio byceu Porfuguez
HUY (BÉLGIQUE)

Dlf^eCTOR-José Luiz Mendes Pinheiro

-^^^dt^í^JLV

Situagão magnifica.
—Educagão moderna.

-Instrucgão primaria e secundaria completas
—

Preparacão para as universidades belgas,
—Professores de diversas nacionalidades oara

o ensino das linguas,

Este collegio veio substituir o antigo Gollegio Lyceu Figueirense, da

Figueira da Foz. N'elle encontram os alumnos as vantagens d'uma educa^ão
moderna, n'um dos paizes mais avancados da Europa, sem augmento de des-

peza.

Viagens e todas as despezas por conta do Collegio, mediante o paga-
mento d'uma annuidade fixa, cuja importancia não é superíor ao total das

clespezas a pagar em collegios portuguezes. Pedir piuspectos ao director.

FUNDADO EM 1907Collegio Povoense
Internato annexo ao Lyceu da Povoa de Varzim

Edĩficio expressamente
construido para este fim,
satisfazendo a todas

as prescrÍQôes da hygiene
escolar.

Pensão 120 escudos,
incluindo toda a despeza,

excepto aulas e

objectos d'escriptorio.

D

DDD

D

Lecciona

instrugão primaria,

curso geral

dos Lyceus e curso

commercial

No anno findo nenhutn

alumno do collegio
ficou reprovado nem

esperado,
39 approvaqôes com

9 dlstincqôes.
O Lyceu Nacional, está

installado

no edih'cio do Collegio.

D

ŨDŨ

□

Estabelecimento

modelar,

optima installa^ão,

clima maritimo

saluberrimo

Ofíerece pois aos alumnos todas as vantagens e commodidades. cdc=]izz Pensão annual 120 escudos

director
p:Manoe/ R. Pontes.
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A immensa e magestosa pra^a da Basilica

de S. Pedro a multidão comprimida

n uma anciedade progressiva, tem os olhos fifos

na hisforica varanda da loggia. Ha um nome a

circular já vagamenfe, como se as letfras fossem

tragadas pelas volufas da sfumata a diluir-se no

calmo azul.

Subifo creados agaloados abrem as janellas

da varanda, uma rica fapecaria desenrola-se, e

cá de longe, o sol accende a lhama de oiro das

armas de Pio X, n'ella bordadas, como a juntar

o fogo da sua luz ao fogo ardenfe da divisa do

Papa que morreu . . .

Della Volpe apparece . . . ergue os bracos

ao céo, e a formula da annunciacão cae podero-

samente dos seus labios. Q Cardeal Della Chiesa

foi eleifo Papa com o titulo de Bento XV!

Eis annunciada á humanidade a grande ale-

gria. A luz enfra de novo a jorros varrendo as

abobadas da Basilica. Sô mais longe, na escuri-

dão da cripta, um clarão de cirios, lembra a me-

moria do Papa da Eucharistia . . .

Momentos depois, presfado o juramenfo

dos Cardeaes, Benfo XV lanca á mulfidão, que o

ovaciona, a Sua primeira bencão.

Ergue-se de novo, no Vaficano o homem

vestido de branco. Quem é elle? Um Papa.

Quem se reergueu de um fumulo? O Pontificado

inteiro!

A estabilidade dos grandes thronos da terra

tem uma phrase que a represenla:
— o rei mor-

reu. viva o rei ! Com esfas palavras quiz o povo

dizer que a sua continuidade hisforica não que-

bra; que o corpo nacional não fica decepado;

que a gloria do paiz rearvora na fronte o seu

diadema esplendido, em que o oiro canfa a es-

trophe bella das epopeias e os rubis repefem no

sanguineo do brilho, a legenda commovente dos

martyrios heroicos! E a Nagão fica contenfe ao constatar que

não morreu, antes resurge e pisa de novo a poeira dos seculos

banhada do alvor das grandes madrugadas, precursoras de um

grande dia !

Mas se tal succede entre as nacôes, — que jubilo nâo é,

não deve ser o da humanidade que escutou a voz de Jesus, as-

sistindo mais uma vez á marcha do Pontificado que por alguns dias

descancou sobre a lage fria de um sepulchro? Que alegria a

d'ella, muito maior do que a outra, porque vê rediviva e forfe,

jocunda e magestosa, a figura do mais alfo soberano da terra

levanfada, o Vigario de Jesus a abencoa-la, e rasgados os cre-

pes que esbatiam o fulgor do oiro puro

da tiara !

E' por isso que ao pergunfar:
—

quem é o Papa? uma sô resposfa se

obfem: — é a Egreja, a unica for^a de salvacão social,

que não se acaba nunca, a palavra de Deus, que jámais es-

morece, o grifo friumphal, que afravessou seculos e secu-

los, e ainda não cessou de enfhusiasmar os povos,
— a

gloria de sempre, no meio das glorias de um dia ; a forfale-

za que resisfe, no meio das cidadellas que se desmoro-

nam, o amor divino que consola, no hmeio das dôrés e

grandes provacôes umanas, que mafam.

Bento XV é a Egreja, e isfo nos basfa, a nôs qué

infegrados no corpo immenso da confissão cafholica, fe-

mosem Sua Sanfidade o homem bom, o chefe esperado, o

pae dadivoso de carinhos e conselhos.

Eis a unica previsão que deve e pode fazer-se ácerca

do novo Ponfifice. Os seus dotes exfraordinarios como

Cardeal Arcebispo de Bolonha, a sua perspicacia vasfissi-

ma de esfadisfa eminenfe que esse Padre com genio polifico
de aguia, que foi Rampolla, escolheu para seu braco direi-

fo, nos arduos negocios da Curia, — essas qualidades, di-

ziamos, feem n'esta hora, na santidade do cargo que as re-

vesfe, um realce immarcessivel.

Dizem os arautos dos reis, quebrando os escudos : —■

o rei morreu, viva o rei !

Nôs dizemos apenas:
— o Papado não morre!

.... Emquanfo debaixo do azul do céo ifaliano, o Con-

clave elegia Benfo XV, Paris ouvia já o esfridor das machi-

nas de guerra ás suas porfas, e nos hospifaes, feridos e

agonisanfes, entre crispacôes convulsas de desespero,
maldiziam talvez do mundo, da humanidade, vicfimas de lou-

curas que enraivecem, quando não fazem chorar...

O fribunal femenfido da Haya fechou as suas porfas

quando os allemães varriam a firo os campos da Alsacia—

martyr ou da Belgica— heroina. Mas o Papa, que a filau-

ciosa demagogia ifaliana escorraijara d'aquelle cenaculo,

ergueu a sua voz pedindo a Paz. Foi o unico que a pediu

aos delirios coroados...

E a humanidade que morre nas frincheiras, apertando
nos denfes o gume das bayonefas, e os lares que feem hoje

a visifa da morte e em forno, a farandola negra dos cor-

vos, e os hospifaes cheios de grifos, e as creancas cheias

de fome, — que seriam d'elles, aspectos de uma fragedia
sem nome, se um novo Papa— Bento XV — não surgisse,
a retomar a palavra christã da Paz, que foi a derradeira

flor que abriu nos labios de Pio X, quando os seus olhos

já fitavam o Senhor ? ! . . .

F. V.
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<*0M a primeira branca vem sempre
lk

as primeiras decepcôes; quando
a neve da vida, que não degela

mais.aparece a sorrir, na treva das cabecas morenas

dos cabellos de sol. a amargura trespassa e fere as almas despreoc-
cupadas. E' a dolorosa lembranca do que passou. a saudade amar-

ga dos que partiram, d'aquelles que se estimaram e conhece-
ram e que são na nossa vida, a lembranca d'uma etape feliz ou a

recordacão duma inesquecivel camaradagem. E a gente vae enve-

lhecendo mais pelas dôres que nos penetram que propriamente pelos
annos que passam ligeiros e que, Deus louvado. não são ainda tan-

tos afinal.

Cardeal Domingos Ferrata
Nomeado Secrefario de Esfado por

Sua Sanfidade Benfo XV,
felizmenfe reinanfe

Cardeal Del/a Vo/pe
Camerlengo da Sanfa Egreja que

exerceu a soberania duranfe o interregno

pontificio

Hoje um companheiro, hontem um amigo, amanhã?... Quem

pode penetrar a bruma pesada , cortada de surprezas, do dia se-

guinte?! Quem?!
Assim philosophava eu, á janella amiga do meu quarto, que

olha o mar que além descansa recolhido, como uma féra ador-

mecida, quando o noticiario frio dos jornaes me trouxe a noticia

da morte d'Eca Leal e, francamente, não sei se me feriu mais o ines-

perado da noticia se o laconismo irritante com que os jornaes noti-

ciaram a morte d'esse poefa, que se não teve o ensejo de deixar

uma grande obra marcou pelo menos na sua larga bibliographia
uma personalidade inconfundivel. d'escriptor infatigavel e correcto.

Eca Leal, poeta, dramaturgo. traductor. não possuindo o desequi-
librio do genio revelou-se um verdadeiro temperamento artistico. Não

deixa uma obra é certo, mas nas suas pecas deixa as provas evi-

dentissimas d'uma grande aptidão, que disciplinada, e aproveitada ge-
raria a obra que o seu talento devia produzir.

Como nunca se ffiliou n'um cenaculo. ou frequentou uma coffe-

ríe, desamparado do braco louvaminheiro do elogio mutuo, a sua

geraciio esqueceu-o, os novos desconheceram-o por completo. Foi
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no theatro que a sua aptidão mais se affirmou q

e no emtanto esse homem de talento, que foi

um verdadeiro gentleman por educacão. não

soube repellir a tempo as ironias com que o

brindavam os jornalistas e autores...

Fecundo. produzindo com uma faciliclade q

e uma rapidez extraordinarias, as suas pecas

resentem-se, sob o ponto de vista litterario, da

pressa com que foram escriptas. Entretanto

quantos tem medrado no campo safaro das let-

tras quantos tem subido que não escreveram

jámais uma obra sequer, que
se aproxime d'al-

gumas das suas pecas.

No meio theatral era conhecidissimo, mas infe-

A Festa á Uirgem do Sameiro

BRAGA—A peregrinagão atravessando as ruas da cidade

Um aspecfo da peregrinagão na esfrada que do Bom Jesus conduz ao Monfe Sameiro

& PAG. 164 /llustracão Catholica anno ii
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BRA GA — Oufro aspecfo da peregrinagão

UM BRAYO
oOo

)4UANDO os vendea-

nos, vencidos em Fon-

tenay e desapossados,
na derrota, do famoso canhão

Maríe-Jeanne que tinham toma-

do aos republicanos em Coron

ao principiar a guerra, voltaram

para esmagar as tropas de Chal-

bos deante de Fontenay, teste-

munha da sua derrota, Thiago

Chegada da peregrinagão j'unto ao ttmplo da Virgem Vandangeon, da parochia de Izer-

lizmente todos o conheciam mais

por ser a figura ridicula visada no

monologo de Garrido, que por

ter escripto a 'Serenata de Schu-

bert» blueffe romantica, devéras

apreciavel.
Em vida, foi horrivelmente

esquecido! Com o seu talento,

com a sua aptidão, com a sua

obra mesmo, crivada de defeitos

mas crivada de qualidades tam-

bem, poderia ser uma figura dc

destaque no meio artistico por-

tuguez.
Assim, morreu entregue á sua

arte. absorvido ainda pelo seu

sonho, que foi o lado sympathico
do seu temperamenfo arfisfico.

mas como em vida. horrivelmenfe esquecido
n

nay. estava nas primeiras filas batendo-se por

afinal quatro, atirando o cavallo ao mais espesso do

JOSÉ DE Faria Machado. q 'entrevero e brandindo terrivelmente um grande

No arraia'al
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BRAGA—A procissão eucharistica sahindo do femplo

sabre por tal forma que parecia um

nunca acabar.

N'aquelle dia, quando os azues(\)
fugiram derrotados repararam os

homens da Vendêa que elles leva-

vam comsigo a Maríe-Jeanne, e os

melhores cavalleiros do exercito ca-

tholico lancaram-se loucamente em

sua perseguicão, fazendo na pas-

sagem um massacre espantoso. Por
fim retomaram o canhão apôz um

rude combate e trouxeram-o em

triumpho a Fontenay. Por seu lado,

Thiago Vandangeon recebeu, á laia

de recompensa, o cognome de bra-

vo que bem tinha merecido e do

qual d ahi por deante se mosfrou

sempre digno.
Note-se que este rapaz de Izernay

linha tanta malvadez como um fran-

go. Anfes das guerras todos o ti-

nham conhecido doce e bondoso,

de uma piedade admiravel.

Comtudo, no meio dos comba-

tes, era o verdadeiro demonio, não

tendo medo de nada, e quasi tão

audacioso como Henry, o chefe,

que sôsinho era capaz de atacar um

corpo de exercito. Apesar d'isto

(l) Assim eram designados, em virfude
de côr da farda, pelos vendeanos, os solda-

dos que o governo republicano de Paris en-

O pallio
viava contra elles-

/llusîracão Catho/ica ANN0 II
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sanguinarios bandidos se mostraram mais

crueis do que os azues das columnas de

Tureau.

Chegaram estas um dia a Izernay. Ao
vê-los aproximar-se todos os que habitavam

o burgo se escaparam. indo esconder-se no

fundo dos bosques. Sôsinho, assenfado a um

canto da lareira, um velho, alquebrado pelos
annos, esperava os republicanos. Era o pae

de Thiago Vandangeon.
Os azues entraram na casa, e furiosos

com a fuga dos habitantes, apoderaram-se
do velho camponez, arrastaram-o até á porta
da casa, e sem outra forma de processo,

BRAGA — Offerta duma vacca e dum fouro em crivaram-no de balas. Depois saquearam a

cumprimenfo d um vofo feifo á Virgem do Sameiro aldeia, cantando o Qa ira.

g Tendo sabido da morte de seu pae, correu

Thiago Vandangeon atravessou todo esse anno

sangrento de 1793, sem receber a menor ferida

e ainda estava na região com Pedro Catheli-

neau, no tempo das columnas infernaes, langa-
das atravez do Bocage pelo feroz Tureau, que
foi nomeado cavalleiro de S. Luiz,

sob a Restauragão, ao passo que

muilos vendeanos, não tinham que
comer.

Então as columnas infernaes

circulavam pelos campos, incen-

diando as aldeias, massacrando

os velhos e as mulheres, ultra-

jando donzellas, raptando crean-

cas, com quem os soldados bru-

taes se divertiam atirando-as ao

ar e aparando-as na ponta das

bayonetas.
Os cadaveres enchiam os ca-

minhos. os campos e os bosques,
e ninguem poderia caminhar du-

rante uma hora pelas estradas

sem topar ruinas ainda fumegan-
tes. A pobre Vendêa era apenas

uma immensa chaga, e jamais

O

a Izernay, piedosamenle o enterrou, e jurou vin-

ga-lo. sobre o tumulo.

Ora, pouco tempo depois, o bando de Pe-

dro Cathelineau, composto de quatrocentos ra-

pazes decidos. encontrou-se com um destaca-

Um aspecto do arraial

PORTO— Paranhos. Capelia da Senhora da Saude

onde se realizou a fesfividade da fitular

mento de azues; atacou-o, derro-

tou o. e fez dezasete prisioneiros,

que se decidiu guardar para tro-

car pelos vendeanos cahidos na

mão dos inimigos.

Izernay era o burgo mais pro-

ximo. Para lá foram conduzidos

dezasete prisioneiros foram en-

cerrados n'uma sala do presbyte-
rio. sob a vigilancia d algumas
sentinellas.

Não tardou a espalhar-se a

noticia da presen^a dos dezasete

azues em Izernay e, n'um mesmo

pensamento de vinganca, velhos,

mulheres e creancas agglomeram-
se em volta do presbyterio. recla-

mando a morte dos prisioneiros.
As mulheres. sobretudo. eram

as mais animadas... quasi todas

ANNO II lllustracao Catholica PAG. 167



vestiam lucto por um marido,
um irmão ou um filho; todas pen-
savam nos massacres, nas casas

incendiadas, nos gados roubados,
nas raparigas ultrajadas e tortu-

radas...

—Matem-se os azues! á mor-

te! gritavam ellas.

As sentinellas recusavam-se

a entregar os soldados prisionei-
ros, allegando que não se de-

via matar homens inermes. Mas

as mulheres a nada attendiam,

replicando que, se esses repu-

blicanos fossem postos em liber-

dade, não deixariam de commet-

ter outros tantos crimes, e que

portanto deviam pagar por todos

os assassinos.

—A' morte ! repetiam ellas.

E atraz d'ellas, os velhos e as creancas ui-

vavam:

— A' morle! Fuzilem-os!

Os rapazes encarregados da guarda dos

X

0

Um passeio militar
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BRAGA — O regimenfo de infanfc ria 29 acampado na

explanada da Falperra

presos, e que fambem se recorda-

vam das afrocidades commetfidas

pelas forcas de Tureau, já mosfra-

vam menos infransigencia e iam ce-

der, quando, de repente, Thiago,
chegou ao Iimiar do presbyterio.

Volfando-se para as mulheres,

perguntou-lhes :

—Que é que querem?
—A morte dos azues! respon-

deram ellas. São soldados das co-

Iumnas infernaes, os que queimaram
as nossas casas e massacram in-

nocenfes.

— São esses que matam os po-

GT

Oufro aspeclo do arraial

(Clichés de .1. d'Azevedo, phot. da «111. Cath.»)

bres velhos indefesos como feu pae, disse uma

voz enraivecida.

Thiago empallideceu, mas volveu com calma:
—São prisioneiros. Não se

mafa quem está preso. Prohibe-o

a humanidade. Se esfes azues são

criminosos, não é isto razão para

que o sejamos tambem.

Não morrerão!

Ouvindo faes palavras, as mu-

Iheres de Izernay enfureceram-se
e cresceram á uma sobre a porta
para massacrar os dezasete repu-
blicanos.

Mas enfão, Thiago, o bravo,
collocou-se entre os humbraes da

porta. arrancou do sabre e grifou
com foda a for^a :

— Para chegar até aos prisio-
neiros é preciso que se passe so-

bre o meu corpo! Repifo que não

se mafam homens indefesos! São

sagrados ! E se entre os republi-
canos prisioneiros está o assas-

sino de meu pae,
—

accrescentou
elle com \oz de trovão— eu lhe

Cosinhando o rancho para disfribuir ás pragas

PAG. 168
lllustracao Cathoiica ANNO II

^



pcrdôo em nome de Nosso Senhor Jesus

Christo !

Este perdão d'aquelle moco christão fez re-

cuar as aldeãs que, subitamenfe acalmadas, se

entre-olharam, dizendo :

—Thiago tem razão! E' preciso perdoar,
em nome de Nosso Senhor Jesus Chrisfo!

Afastaram-se, mas para volfarem dentro em

pouco. As pobres aldeãs, que choram, um mor-

to, pelo menos, vinham trazer de comer aos

BRA GA — Os ofticiaes de infanlaria 29 jantando ao ar livre

O j'anfar dos sargenfos

prisioneiros republicanos.
Tal é a historia de Thiago

Vandangeon, o bravo. e creio que

não haverá pagina mais bella como

esta, mesma na Vida dos Sanfos...

Frederico Vallade.

Agiillia
II U. ouvindo os meus canfares,

Vives sobre o meu regaco...

Agulha, que mal fe faco

Para assim tu me frafares?

Sô pôes gosto em me picares,

Pequeno instrumenfo de aco:

Não respeitas meu cansaco,

Não tens do dos meus pezares.

A's vezes. com lodo o geito,
Eu prego-te no meu peifo
E nem porisso és melhor...

Mas... ao queixar-me de ti,

Esqueco que conheci

Gente que é muifo peior!

FRANCISCO Sequeira.
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A' da minha "Juventude,
0O0

I RGUE-TE, ergue-te bem alto,

pendão sagrado da bemdita causa

da Liberdade.

Grandeza de caracter, é o que
tu ostenfas quando o venfo mages-
toso fe faz desfraldar. Ah! então

inspiras cavalheirismo e honra, e a

Cruz, que ostentas no centro, esse

bello escudo contra o qual nada po-

dem os mil planos estrategicos das

hostes inimigas, essa Cruz de espe-

ranca, de amor, de egualdade, faz-

nos fortes, a nôs. os soldados aguer-
ridos da vanguarda do exercito

chrisfão; a nôs, os rapazes, que

sentimos nas veias o sangue de verdadeiros

porfuguezes.
Ao ver brilhar as letras d oiro do teu lem-

ma, eu orgulho-me de me fer alistado nas filei-

ras a que presides e quantas, quantas vezes eu

não tenho ido beijar-te, com um osculo de sen-

tida homenagem; e n'esse beijo synthetisar-fe

Bandeira da J. C B. benzida no ultimo

domingo pe/o venerando Bispo do Porfo.

Desenho e pinfura de Benfo Rodrigues

O

D

Cosinha mi/ifar dos offíciaes

lodo o meu amor por fi, bandeira sanfa, pela
causa que representas, pela cohorte numerosa,

forte, e viva de jovens que te seguem com esse

enthusiasmo louco. tudo desprezando, nada

receiando perante o friumpho da sua causa !

A tua alvura, juro-f'o, jamais desapparecerá.
A tua pureza... a tua honra... esse bello

Reverso da Bandeira da J. C B.

astro de luz a quem a mais leve nuvem pôde
escurecer, fresca rosa matufina a quem sobra

□ o mais fraco sopro para roubar-lhe todo o
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Penna d'oiro offerecida pelo pessoal graphico dos
"Echos do Minho„ e

"

Il/ustragão Catholica„ ao seu direcfor
snr. Joaquim Anfonio Pereira Villela. no dia do seu

anniversarío nata/icio

'Não me causa admira?ão,
disse o Rei. — porque tendes um

clero e um episcopado admiravel-

mente patriotas. e os vossos bispos
são-no tanto, como adictos á Santa

Sé e o mesmo succede com os

vossos missionarios.»

Palavras de inteira justica são

estas, que manifestam claramente

o espirito da Franga, da Catholica

Franga, a primogenita da Egreja.

A causa de Mons. de Ségur

perfume... a tua pureza,.. a tua honra... jamais
a perderás!

E os teus inimigos, que te olham avidos de

seres sua presa, ah! passarão primeiro, por

cima do meu cadaver. arremessa-lo-hão para o

tumulo, mas, creio bem, mesmo assim, alevan-

tar-te-has mais vivaz, mais pujante, mais intre-

pida

Ergue-te, ergue-fe bem alfo, pendão sagrado,
da.bemdifa causa da Liberdade.

Lima Machado.

Fastos do Catholicismo
0O0

0 episcopado e clero francez
e o "ĩ^ei da 'Romania

N'uma enfrevista que um

jornalisfa francez, correspon-

dente de um grande diario

parisiense, teve ha pouco com

o rei da Romania, pergunfou-

lhe o Soberano o que opinava

o clero acerca da Iei dos tres

annos de servico militar, que

então se estava discutindo, ao

que o periodista respondeu:
toda a imprensa catholica é

favoravel a essa lei, e os de-

puíados catholicos, e os que

sympathizam com a liberdade

religiosa votal-a-hão sem re-

servas.

L'Univers. de Paris, noticia os

progressos que está fazendo a cau-

sa do santo e venerando prelado
O mons. de Ségur, por cuja intercessão se fem

realisado numerosos milagres, e accrescenta:

'Um dos grandes exemplos que nos deu, foi

a infuigão maravilhosa que teve das obras

que era necessario emprehender para confraba-

lancar a acfual desharmonia da sociedade. Quem

melhor do que elle se adeantou ás preoccupa-

côes de Pio X? Quem teve mais cuidado do que

elle na insfruccão christã sob todas as formas:

o catechismo popular, os folhetos de propagan-

da, a mesma imprensa? Quem soube melhor do

que elle agrupar segundo o espirito chrisfão ho-

mens de todas as condiccôes? Quem feve mais

clara do que elle a nocão dos deveres religiosos
do Esfado? Quem concebeu e propagou mais

terna e filial devocão ao Soberano Pontifice?

R. C.

Na sa/a da redacgão dos
"

Echos do Minho„ e
"

Illusfragão Catho/ica.
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Dois asoectos -das ornamcnfagôcs feifas nss of/ícinas typographicas pelos operarios
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A machina onde se imprime a 'Illusfragão CafhoIica>

O snr. Joaquim Anfonio Pereira Ville/a -j- com os empregados das officinas
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Monsenhor Bresson

Cardeai Merry del Val
*

Decano dos capellães e secrefario Monsenhor Respighi
'

Secrefario de Eslado de S. S. Pio X de S. S. Pio X Cardeal Vigario de S. S. Pio X

As irmãs e sobrínha de S. S. Pio X

Padrc Francisco Wernz

Proposilo Geral da Companhia de Jesus

Nasceu em Roflewil, cidade do reino

de Wurlemberg
-

Falleceu no dia 20 do mez passado
em Roma depois de soffrer

uma clolorosa opera<;ão cirurgica

CC' PAG. 174 /nustracâo Catholica

Casa onde nasceu S. S. Pio X, em Riese
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Dr. Marchiafa

Illusfre clinico que assistiu a S. S. Pio X

Monsenhor Pescini

Capellão particular e secrefario

infimo de S. S. Pio X

Dr. Pefacci

Medico italiano que esfeve á

cabeceira de S. S. Pio X

ÂÂ
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HESPANHA. Pamplona— O Cardeal Netto (l), acompanhado do Bispo da diocese, (2)
no convenfo dos Padres Capuchinhos, onde conferiu ordens sacras, rodeado de foda a communidade

f\ GUERRA EUF?OPEIfl

BELGIGA—Um aspecfo da povoagâo de Haelen depois da entrada dos allemães
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BELGICA—Esfrada enfre Hae/en e Diesf, juncada de cavallos morfos. depois da derrofa

da cava/laria allemâ

x'
\ \
\
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HAELEN—Casa de campo incendiada pelos
allemães

Linha ferrea de Landen a Saint-Trond

inufih'sada pelos be/gas
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D/EST—Reslos dos arreios da cavallaria

allemã enconfrados no campo e

guardados por uma sentinella belga
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O Principe Carlos, archiduque herdeiro da Ausfriâ
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