
3/+*-J v
■

- ,■■*-

hir

• V?f/,

ri/tf

D

m
'-:.,.

::

'S

17. '/ ^

,'t/

'/».

'T- \\ ->*'

â
iXJ

:,m
IC'.

m>i:

■:m

*j)i)ji\'

:n<
nf-'.
::rT<

e)\

w

Bon Jesus po Monte (BRA<to)-Xa cascata
(Cliché do phot. am. snr. Chaim Junior)
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FUNDADO EM 1907

Collegio Povoense
Internato annexo ao Lyceu cla Povoa de Varzim

Edíficio expressamentc
construido para este fim,
satisfazendo a todas

as prescrigôes da hygiene
escolar.

Pensão 120 escudos,
mcluindo toda a despeza,

excepto aulas e

objectos d'escriptorio.
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Lecciona

instrugão primaria,

curso geral

dos Lyceus e curso

commercial
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No anno findo nenhum

alumno do colleglo
ficou reprovado nem

esperado,
39 approva<;ôes com

9 dlstincQôes.
0 Lyccu Nacional, estú

installado

no edificio do Collegio.
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Estabelecimento

modelar,

optimainstallagão,

clima maritimo

saluberrimo

Ofíerece pois aos alumnos todas as nantagens e commodidades. nonnni Pensão annual - - 120 escudos

DIRECTOR
p_

e

tfãnoe/ £> P0nteS.

Collegio byceu Porfuguez
HUY (BÉLGIQUE)

Dll^eCTOR-José Luiz Mendes Rnheiro

Situagão magnifica.
—Educagão moderna.

-Instrucgão primaria e secundaria completas
—Preparagão para as universidades belgas,

—Professores de diversas nacionalidades oara

o ensino das linguas.

Este colles'io veio substituir o antigo Gollegio Lyceu Figueirense, da

Figueita da Foz. N'elle encontram os alumnos as vantagens d'uma educacáo

moderna, n*um dos paizes mais avan^ados da Europa, sem augmento de des-

peza.

Viagens e todas as despiv.as por conta do Collegio, mediante o paga-

mento d'nma annuidade fixa, cuja importancia não é supenor ao total das

clespezas a pagar em collegios portuguezes. Pedir piuspectos ao director.
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Soldado do Corpo de Granadeiros da Guarda Imperial Russa, fundada

por Alexandre I, em 1807, e cuja historia ê brilhantissima



fome, a dama de honor da gran

de rainha— a guerra,
— vem já

passear a sua furia sobre o paiz .

Nunca vem sô uma desgra^a
dictado, e é bem certo!

Nas ruas da cidade, ás horas altas

da noite, quando as rondas passam

cadenceadamente, como sombras, á luz

branca do gaz, que a custo rompe a

neblina densa, a essas horas surgem

dos portaes caras de miseria, brados

roucos de gargantas raladas e sêccas,

ou então estendem-se para nôs bra^os

magros e ao fim d'esses bragos recur-

vam-5e mãos implorativas...
—Uma esmola! ouve-se aqui.
—Temos fome! uiva-se sinistramen-

te mais além.

— Pelo amor de Deus! exora uma

voz quasi chorosa.

A vida nocturna dos nossos gran-

des centros onde o vasto albergue é o

asphalto da rua ou a enxovia a esqua-

dra, essa vida nocturna em que a mi-

seria se estadeia e formilha, como lar-

vas em subterraneo, tornou-se agora

de um horror profundo!
Aquella face que nos apparece na

meia sombra escusa dos portaes, aquel-
la voz enrouquecida que chega d uma

escuridão. aquelle bra?o crispado que

symbolísa bem uma supplica na ponta
de uma ameaga, uma prece que rou-

bou o alento á frenetica impertinencia
d 'uraa raiva— tudo isso, quando nos

sahe ao encontro, faz gelar.
O dô nasce d'um horror. Enfre a

repugnancia e a compaixão ha o mys-

terioso enla?amento tecido pelas mãos da carida-

de christã ...

Mas tudo aquillo faz gelar, e a gente senle, ao

vê-lo ou ao ouvi-lo, um primeiro impulso de fugir

para logares onde olhos pisados nos não fitem e

as vozes de antros miseros nos não fusfiguem os

ouvidos, como imprecac.6es de condemnados! . . .

...A dentro de fronteiras o primeiro aspecto
da guerra é este, da fome, da miseria, da desola-

gão. O primeiro, mas não o unico: o mais pro-

fundo, mas não o mais grave. E registando um,

não deve o chronista afastar o

outro— é bem de vêr. Quer el-

le referir-se ao proposito em

que parecem estar alguns dos

membros do governo, e uma bôa parte do cor-

po exiguo dos politicos,
— de á tort et ã fravers

fazerem intervir o paiz no conflicto europeu.

Allegam os seus defensores um limitado nu-

mero de razôes que, positivamente, não con-

vencem... Desde uma problematica sympathia
nacional pela Franca da terceira republica a

um nebulosissimo plano de proveitos a lograr
ao cabo de um sacrificio de milhares de vidas

portuguezas, todo o arrazoado fallece, visto

que se aquella sympathia é apenas exclusivo

de habifués de livraria ou de cafés, o plano
dos lucros afigura-se-nos miragem tão impossi-
vel que, subjeilo ao confronto dos ensinamen-

tos da historia, cahe redondamente pela base.

A unica garantia dos pequenos povos que,

na phrase de Bismarck ao general Prim, habi-

tam os arrabaldes da Europa, é a sua absoluta

neutralidade. Ficar neutral, porém, não é cru-

zar os bracos, é pôr-se em guarda contra o

inimigo commum ; a neutralidade é a prepara-

gáo da defeza, o terreno que não oscilla e que

o sangue não empasta.
Entre a hecatombe de uma raca e o seu

florescimento, para que ceder ao instincto, ain-

da que elle venha entrajado de cavalheirismo

heroico? Porventura, comprehende-o o seculo

arido de fé e de ideal em que nascemos?

Acreditaes que esses colossos de calculo

frio como o ferro que os cobre demorarão o

espirito analysando o valor de um sacrifîcio

por mais tempo do que o marcado pelo inte-

resse que elles terão em fingir de compassivos
ou de admiradores ?,..

Utopia ! Ingenuidade !

As ruinas da cathedral de Reims são um

crime, porque ella se erguia sobre os campos

da Triple e sob o céo da Fran<;a.
A cathedral de Colonia feita em cinzas, se-

ria apenas, na phrase conspicua de Camacho,

um fundo golpe na reacgão e no ulframonia*

nismo !. . .

F. V.
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,£' nalurcza. appareceu-mc csla ma-

nhã enfermiga, trisle, com o pri-
meiro arrepio, na visão amargu-

rada do outomno quc vae chegar macambuzio, discreto, a querer des-

pi-la da tunica gloriosa das folhas, a procurar. n'uma Iravcssura doentia,
arrancar-lhe a touca leve das flores. As folhas amarcllecem e esíer-

torisam nas arvores; os monles coroados de verdura e os valles

aben<;oados de sombras, eslremecem medrosos, n'uma agonia resi-

gnada.
Desbota a côr do céo e a luz modera-se, subtilisa-se na sym-

MONSÃO— Chafariz ou fonfe de Deu la dcu: á direifa a

Camara Municipai e ao fundo a anfiga capella do Loreto

que a republica mandou demolir fazendo no mesmo logar um

pequeno j'ardim
(Cliché do phot. ym. snr. Lenios

—Oleiros

phonia romantica do roxo. E a quaresma enternecedora das

arvores e das flores, com esses poentes sangrentos, infinitos, epicos,
de longes esbatidos na massa confusa das nuvens sanguineas tam-

bem, dispostas n 'uma scenographia oplica, de castellos em ruinas,

Sabbats, tragicos, cavalgadas mysteriosas e phantasticas, áquella
hora infinitamente bella mas infinifamente friste, do entardecer.

São os poentes do outomno, a derradeira companhia dos tisi-

cos, a ultima esperan^a dos que soffrem. que longe, circumscreven-

do em luz, a meia tinfa do enfardecer, semelham o vitral phanfastico
duma ogiva collosso.

E logo, quando o sol me apparecer na sua agonia sangrenta, ma-

cabro, tresloucado. n'esse Va/purgio de nuvens e de côres, d'esta

ANNO II l/Iustracão Catho/ica PAG. 211



Wanuel Joaquim Qomes
(Nasceu a 26 de outubro de 1840 e falleceu a 29 de setembro de 1893)

Homem de lavga iniciativa a quem Braga deve importantes
melhoramentos. A lllnstrnr.no ('utholicn, na passagem do vigesimo primeiro

anniversario da sua morte, presta-lhe a sua mais
sentida homenagem
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mesma janella, que olhar mais tranquillo n'um

enternecimento de noiva, hei-de admirar a natu-

reza vestida de crepusculo e de visão, ter o pri-
meiro rebate de penitencia e caminhar contricta,

amargurada, para receber o oufomno que se

avisinha, arripiado, sonhador, triste na luz dis-

creta e admiravel do crepusculo. E animando

a phantasia, ligando-a á amargura do mundo

em guerra, pela amargura do mundo em som-

bras, lá longe, entre o sangue e o oiro velho

do poente que esbraseia n'um rescaldo sinistro,

eu verei, corporisar-se entre as nuvens, uma

figura macabra, de Loenghrin tragico, o casco

resplandecente, mordido por uma aguia d'oiro,

que despede faiscas, a cota rebrilhando, os bra-

cos abertos sobre a terra n'uma maldigão,
mãos de dedos contrahidos, sangrando enclavi-

nhados com raiva, a cobrirem aquelle immenso

poente, n'uma ancia de vinganga de morte, de

pavor, de desfruicão emquanto a minha phan-
fasia, faz desfilar pelos pés d'essa figura sinis-

tra o mundo em guerra, semeado de cadaveres,

cortado de suspiros, de gritos, — pragas das

almas, pragas dos canhôes, — n'esse horrivel

scenario de chammas e de nuvens, que parecem

o symbolo do mundo desvastado pela aza sinis-

tra da guerra deshumana. horrivel e desfruidora.

O guerreiro avoluma, ergue agora o mon-

tante que flammeja e como empunhasse o vaso

Iendario que o fanatisa, olhando o sol como o

Graal da lenda, despede em furia um sorri-

so diabolico, que cobre a terra inteira. um sor-

riso que gela e estruge como um halalih de

a
morte e maldi^ão, revoluciona, agita aquelle
mar de nuvens, que bailam ao derredor emquan-

to a natureza, resignada e contricta, tem o pri-
meiro rebate de penitencia pela voz do sino sof-

fredor e longinquo, que plangeia as Ave-Marias

e na meia tinta do entardecer, vestida de mys-

terio e de sombra, bafe no peifo a culpa origi-
nal de sua grandeza...

E' que o outomno vae chegar!...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

0 segredo da flllemanha
ooo

historia de uma carteira de

marroquim

VA noite de 15 de Dezembro de 1913.

O comboyo internacional acaba de

transpor a fronteira franco-prussia-
na entre Straburgo e Luneville.

Sobre as almofadas de um compartimenfo
de l.a classe, alguem deixou poisada uma car-

teira de marroquim atada por uma dupla cor-

reia de coiro com frisos metallicos e um fecho

de cobre.

De repente a portinhola abre-se, um passa-

SEIXAS— Vista parcial
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geiro salta para dentro do compartimenlo, agar-
ra na carteira e desapparece com ella. E o com-

boyo continua a sua marcha vertiginosa, col-

leando ji pelas derradeiras cordilheiras dos Vo-

ges, em cujos pendores o inverno eslcnclcra

O
mentaram as revclacôes a que não negavam

alé valor cslralcgico.
Todavia a hisloria da cartcira de marro-

quim abandonada cnirc Straburgo e Luneville

n'equella noile dc Dczembro. sobrc a almofada

V

Lrf*0

■:i(-v.:X

fc'-WK*
•'AiiaHii

fl

ores o ínverno esicncicia
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O j.
,,m rnmDarlimenlo dc pnmeira classe, pare

lencoes de nevoa. e das arvores da monlnnha «= de um compctiuu.t

iam tombando gottas crystallinas de or-

valho...

Eu estava d'ahi a dias em Reims.

Uma manhã, a noticia de um jornal fez-

me impressão... Fallava-se do desap-

parecimento myslerioso de uns docu-

mentos secretos da Allemanha. Além

do Rheno o patriotismo germanico
alarmava-se. Depois, a avalanche rude

de novas noticias menos vagas do que

a d'aquelle jornal que eu tinha lido,

fez esquecer o boato. Andava toda a

gente canc^ada de ouvir palrar de pla-
nos militares roubados por espiôes,

quer nos folhetins das gazêtas quer nas

pelliculas dos cynes.

Dois mezes depois, um official íran-

cez publicava um livro assim intifula-

do:

—A concentragão allemã. segundo
um documenfo enconfrado n um com-

partimenfo d'uma carruagem de caminho

de ferro.

Quando li este titulo no mostrua-

rio de uma livraria, reencadeei a me-

moria e approximei aquellas palavras
das outras tão alarmanfes dos jornaes

prussianos e da revelacão da gazêta de

Reims. E durante a noile, uma noite de

janeiro, fria, muiío fria, ao pé do fogão,
devorei o volume.

0 auclor explicava com toda a mi-

nucia de detalhes o plano de ataque
dos exercifos allemães contra a Fran-

qa e a Russia. Crificos militares com-

SE/XAS—
"

Vi/Ia ídalina,, propriedade do capifalisfa
snr. Joaquim dos Anjos Cosfa

(l'.lichés do jiliol. am. í-r. Luiz Terra)

SE/XAS—Casa de liabilagão do sr. Alfredo Nogueira

CC PAG. 214

cia romance... e não faltava quem

prevenisse cautelloso, que ella fe-

ria sido falvez perdida de propo-

sito para desorienfar o Estado-

Maior francez — um drama de

cynemafographo em frez actos e

tão complicado como os dédalos

dc um labyrintho phantaslico!
Quantas vezes me debruco so-

bre os mappas seguindo as ope-

racôes allemãs em Franqia e na

Russia, lembro-me da carteira de

marroquim, e reconheco que ella

encerrava a horrorosa rcalidade

de hoje !...

Desde o comego da guerra, a

Allemanha tem procedido, politica
c militarmente, em perfeito accor-

do com aquelles planos de que

um official francez se apoderara,

lilustracão Catholica ANNO II



do a ala que avanca, e a esquerda, ainda que
não immovel, servindo de eixo. Na Alsacia e

nos Voges economisaremos as nossas for?as
fodo o possivel .. .»

Assim dizia o livro, acolhido enlão por
sorrisos de descrenga, ou por apprehensôes.
Hoje ao desenrolar da batalha ensina e conven-

ce os criticos militares de que o segredo da

SEIXAS— Egreja parochial

em tão folhetinesco lance. O auctor annunciavo

já a invasão da Belgica e do Luxemburgo,
afasfando por completo a hypolhese da Suissa.

"Ao terceiro dia de mobilisa<;ão — dizia o

livro que se apresentava sob a forma de Iraclu-

c;ão do documento encontrado na carleira — o

nosso representante em Bruxellas entregará ao

governo belga uma nota preparada de aníe-

mão. A Belgica será advertida da invasão no

proprio dia em que entrarmos no seu territorio.»

A rapida, fulminante offensiva, da quasi to-

talidade das forcas allemãs, contra a Franga,

com o fim de logo obter uma victoria decisiva

no fheafro occidenfal das operagôes, lá esfava

nos suppostos planos do Eslado-Maior, perfei-
tamenfe defalhada. O

8Dos nossos vinfe e cinco corpos de cxcr-
a

cito — dizia o livro — dirigir-sc-
hão contra a Franca vinte e dois» .

Exactamente os que foram diri-

gidos.
"A' defcnsiva contra a Rus-

sia — accrescentava-se — serãu

consagrados tres corpos do exer-

cito activo.» Os mesmos que

para tal fim foram consagrados.
A factica envolvenfe iniciada

epi Franga pelos exercitos do

Kaiser apparencia tambem minu-

ciosamente descripta no livro do

mysterioso official francez. «Toda

a nossa acgão offensiva deve

consistir n'um vasfo movimento

de conversão; a direifa forman- SE/XAS— Romaría de S. Benlo. Um aspecto do arraial

SE/XAS— Egreja de S. Benfo

Allemanha— o segredo da victoria ou o segre-

do da sua morte !—estava em verdade n'aquel-
Ia carfeira de marroquim que alguem abando-

nára em cima da almofada de um compartimen-
to de primeira classe do comboyo de Strasbur-

go a Luneville!...
F. d'Almeirim.

e dgfr -o
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SEIXAS— Egreja de S. Bento

Allemanha— o segredo da victoria ou o segre-

do da sua morte !—estava em verdade n'aquel-
Ia carfeira de marroquim que alguem abando-

nára em cima da almofada de um compartimen-
to de primeira classe do comboyo de Strasbur-

go a Luneville!...
F. d'Almeirim.

e d$p -o

— Romaria de S. Benlo. Um aspecto do arraial
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FIGURAS

DA BEIRA
(SEGUNDA serie)

ono

Visconde de Gued

Teixeira

V

vAMEGO — Deus me

perdôe!
—

era uma ci-

dade horrorosa. Não

tinha ruas, tinha turtuosos corre-

dores. A gente vinha á janella e

precisava de prudencia para não

bater com o nariz nos amoraveis

olhos dos visinhos. Estar de ja-

nella aberta no nosso quarto e

estar dentro da casa fronteira,

era quasi a mesma coisa.

Os telhados tocavam-se, como se estivessem

alliados contra o ar e contra o sol. Passava-se

em baixo n'uma especie de rofa de mina, mas,

se chovia, o transeunte recebia no hombro direito

a torrente dos calleiros da direita e no hombro

esquerdo a torrente dos da esquerda, flanquea-
do irremediavelmente por aquellas duas cordas

d'agua que sô se evitavam lugindo para casa.

O
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SEIXAS—Oufro aspecfo do mesmo arraial

vagabundos que o saudavam com grunhidos
colericos.

Era uma cidade muito pacifica... mas na

qual fudo guerreava o desditoso habitante. As

calgadas quebravam-lhe as pernas e a cabega,

Das janellas mandavam-lhe pneumonias e ty-

phos. Se queria ar e sol, tinha de ir para os ar-

rabaldes. Mas como ? aos trambolhôes, porque

não havia estradas, havia azinhagas perigosas,
barrancos em que se cahia sem

remedio.

Com os aspectos lôbregos
da cidade, desprovida de todo o

servico policial, coincidiam as

batalhas rijas do rapazio, á pe-

drada por aquelles corredores,

ou antes canaes de fragas que

acertavam facilmente nos tran-

seuntes inoffensivos.

Guedes Teixeira era um bom

filho de Lamego. Venerava-lhe

os monumenfos, o Castello, a

Sé, Almacave, tudo que a boa

cidade encerra de preciosamente
historico. Mas tambem pensava

Não havia um largo ou, pelo
menos, os chamados largos ape-

nas o eram no nome pomposo,

porque não chegavam a fer a lar-

gura d uma rua mediocre,

O pavimenfo era caprichoso
demais: pedras e buracos n'uma

alternativa que, nos dias de chu-

va, obrigava a uma faligante gy-

mnasfica.

Não raro, o transeunte era

brindado com despejos pouco aro-

maficos, principalmente de noite,

succedendo-lhe, muitas vezes, ao

fugir horrorisado, fropecar em

bandos de gallinhas e em porcos

WÊffî*W$$åKSÊ$%%

'WW'':'~0:&:

SEIXAS— Visfas tiradas d'uma das margens do rio Minho

(Clichés do pbot. ara. snr. Alherto Marreca)
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Vianna do Castello-As festas d'Agonia o

A capel/a de Nossa Senhora dAgonia
no dia da fesfa annuaJ

Foi fundada esía capella em 1663 pelo rev. João Jacome

do Lago, oriundo de Vianna

(Cliché do phot. am. snr. Manocl Atíonso)

que a cidade, sem destruir as reli-

quias venerandas do seu glorioso

passado, podia e devia libertar-se

da acanhada monotonia mourisca

que a enchera de ruellas com raros

vestigios de arte. Era justo e sensato

alargar velhas ruas, construir pra-

gas, calcetar com solidez e bom

gosto. arejar, caiar, policiar. cm-

fim, dar accesso a Lamego por

estradas commodas e bellas.

E Guedes Teixeira não hesitou.

Com grande rasgo. rejuvenesccu a

velha e humida Corredoura, hoje

rua Cardoso Ave/ino, tragou a

bella rua Visconde Guedes Tcixei-

O

ra. o formoso arruamento de Macario de Cas-

fro. a linda transversal D. Luiz Primeiro, e

ampliou citadinamente a Praga do Commercio.

N'um golpe mais ousado, cingia o melhor

de Lamego com a grande Avenida Maria Pia.

Icvando-a ao Passeio Publico desde o largo do

Espirilo Santo, e enfretanto desappareciam o

hediondo e insalubre bairro dos Fornos, beccos

delcterios como o do Monturo. viellas fetidas,

e até sinistras, como a dos Frades.

O Ramal da Boavisfa. dava entrada pitto-
resca e luminosa pelo norte, communicando a

Pra<;a do Commercio com a boa entrada de

Lamego á Regoa.
E rasgaram-se amplas e grandes estradas:

a de Trancoso e Moimenta da Beira, cortando

Lamego pela ponle de S. Lazaro e seguindo a

Regoa pelo Rocio, a estrada de Vizeu, passan-
do em Castro Daire, descendo do alto de Pe-

nude, e flanqueando a collina dos Remedios

até enfrentar a rua Visconde de Guedes; a es-

trada dc Castello de Paiva, servindo os vinhe-

dos e culluras deliciosas de Samodães e Pena-

joia; emfim, a torcicolosa e poetica estrada que

conduz ao Sanctuario dos Remedios.

Uma nova Lamego, mas Guedes Teixeira

ainda não estava satisfeifo.

Apezar das hostilidades dos polilicos, o seu

amor patrio pedia-lhe ainda mais obras, mais

melhoramentos, mais rasgos de vida

nova.

O Passeio Publico, magestosa-
mente ladeado, ao oriente, pelos
Pacos do Concelho, ao norte pelo
convento e templo das Chagas, ao

sul pelo palacete que depois alojou

o Lyceu, e recebendo ao sul o ras-

gão da Avenida Maria Pia, era

asymetrico em extremo. Guedes

Teixeira quadriculou-o, esmerando-

2) Å ornamenfagão da rua Candido

dos Reis.

3) O chafariz da Praga da Repu-
blica ornamenfado.
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Ihe o ajardinamento e, da Alameda, que, a se-

guir, em suave plano inclinado, offerece um dos

mais bellos passeios citadinos do norte do paiz,
fez um parque cheio de regularidade e ao mes-

mo tempo de captivante poesia, ampliando as-

sim a bella obra de José Isidoro Guedes.

E não se pense que Guedes Tei-

xeira gisava de afogadilho os scus

planos. Jaz na camara de Lamego
a planta geral da cidadc, enrique-

O

O

E, enlretanto, Guedes Teixeira não abria mão

de dois sonhos ardenfes e predileclos : cingir

toda a cidade com uma avenida colossal que, ao

norte c ao sul, continuasse a de Maria Pia, e

restaurar a vida industrial que com o andar

dos tcrnpos se abysmara tão profundamente.

:id fhod icos projecloscida com os me

dos quaes, infelizmente, nem todos

se realisaram.

Junto a essa planta, dcixou

Guedes Teixeira, como diz o sr.

Antonio Albino d'Andrade, uma

memoria jusfiíicaf/va. dos melhora-

menfos projecfados, que corre im-

pressa. e que evidencia, a foda a

luz da posferidade, o ousado inno-

vador e fransformador de Lamego.
A Guedes Teixeira se deve o

magestoso hospital civil D. I.uiz.

Primeiro, ao norte da cidadc, no

campo da Certã, planaltosinho que

domina a Alameda e a casaria da

Lamego septemtrional.

Um aspccfo da illuminagão

O velho hospilal hca\a no Rocio, no

coracão de Lamego mcridional, n'um pala-
cete vasto, mas desconfortavel, regado pelo
Coura, mais dcspcjo do quc curso d'agua.

Guedes Tcixcira deu ao novo hospital
uma situacão magnifica, ares purissimos,
vindos direcfamcnte da serra, e ficando

a poucas dezenas dc melros do Passeio

Publico. O cdificio, modclar cm tudo,

exposfo com um criterio cxcellenle, sorri

de longe a quem se approxima de Lame-

go, vindo do sul ou do poenlc.
Foi inaugurado por D. Luiz Primeiro

a 1 5 de Agosto de 1802, com a solemne

assistencia da familia real c, cntre oufros

minisfros, do ministro do reino Thomaz

Ribeiro.

VIANNA DO CASTELLO- Festas d'Agonia. Um artistico

corefo col/ocado na Praga da Republica
(<:iii'lir> ecdidii.- |vl , sr. lUilnrlo d"E.s|iiT^iiL'ini Mcndes)

Nem todos os

seus conferraneos

comprehenderam,
porém, a grandeza
de tão generosos

planos. Algunsdos
seus correligiona-
rios mesmo julga-
ram devaneio o

que sô podia, para
ser um facto, um

movimento de boa

e intclligente soli-

daricdade.

Lamego, pelo
menos as suas

classcs laboriosas,
no Jardim do Mercurio

lCli li.' • I . j -r. ÍIiiiim.I .lii;u|ii ui C.ii v.ill o Vii'ira)

Um aspeclo das cor/czias na segunda lourada
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não viu com justica e bom-senso a grandiosa D de quedar-se quanto a melhoramentos materiaes,

obra. A pequena polifica envenenou tudo, ta- devotou-se a curar das condicôes economicas

lhando ao mesmo tempo muitos dos que, a □ e financeiras da sua querida terra natal, e con-

seguiu melhora-las com efficacia e

pro fund eza.

V/ANNA DO CASTELLO—Um aspccto da sombra

n'uma das fouradas

haver um esclarecido amor patrio, apoia-
riam valiosamente, quasi invencivelmenfe,

o grande trabalhador e patriofa.
Mas, se isto desajudava Guedes Tei-

xeira, tornando-lhe difficil e nobre tarefa,

elle é que não repoisava e antes, depois
de fugitivos desalentos, reservava para

mais tarde o que se tornava por emquanfo

impraticavel, e arrojava-se a novos e fe-

cundos commetfimentos.

Já lhe sangrava muito o cora<;ão

com ingrafidôes e decep^ôes. Já o em-

polgava o desespero de não interessar

bastantc os capitaes e fambem os senti-

mentos de lamecenses de bom valor maíe-

rial e menfal.

Mas a ta?a do fel convertia-se-lhe

sempre em amphora de mel ao lembrar-

Ihe qualquer nova obra e assim, tendo

José Agostinho.

Fastos do Catholicismo

0O0

0 sacerdote soldado

O padre Rin, prolessor no Se-

minario de Perpignan. scrvia como

lenente no 253.° regimento de infan-

bria. Reccbcu um liro que lhe atra-

v.ssou a cabcga n'um dos ultimos

rjnhidos combates da fronteira. No

entanto ha espcranca de o salvar.

O scu capilão escreveu ao director

d<> Seminario de Perpignan a dizer

Os "Zés Pereiras_, deliciando o publico

(Clichés do snr. Manoel .ĩoaqiiim de Carvnlho Vieira)

Um grupo de camponezas no /oca/ cla feira

que aquelle sacerdote se porlou como um

heroe, e que foi proposto para a Legião
d'Honra.

A uma missa celebrada na Cathcdral de

Besancon, assistiram 6C0 soldados. Ofliciou

um sacerdote-sargento, assislido por dois

seminaristas de uniforme.

As ultimas palavras

do Cardeal de 13olonha

Antes do Em™
'

Cardeal D. Thiago Del-

la Chiesa sair do seu Arcebispado de Bolo-

nha para tomar paríe no Conclavc que o

elegeu Papa, communicou aos fieis da sua

Archidiocese a morte de S. S. Pio X, n uma

sentidissima circular que foi o seu ultimo
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VIANNA DO CASTELLO—Os *Zés Pereiras*

na Praga da Republica
(Clichês do phot. am. snr. Manoi-l Atîonso)

documento pastoral ao seu clero e

fieis.

Dizia elle que 'todos os fieis

devem chorar a inesperada morfe

do Pontifice, que na Hisforia da

Santa Sé perdurará gloriosamente,

pela constancia com que exaltou a

verdadeira doufrina, pelo zelo com

que promoveu o culto da Eucharis-

tia e pela caridade com que abra-

gou todos os christãos, e, como

verdadeiro pae, a todos os seus fi-

lhos soccorreu.

O luto que a morfe de Pio X

produz na Santa Sé, parece accres-

centar-se por causa da actual situa-

gão politica, que cobre de ancias e

angustias toda a Europa. N'esfa

hora ferrivel julgamos encontrar a melhor

consolacão err) esperar que depressa seja

occupada a Santa Sé por um novo pae,

que, como o defuncto. saiba guiar os

seus filhos pelo caminho da sabedoria e

da virtude» .

E terminava pedindo que todos unam

as suas oracôes *para que a entristecida

Egreja torne a ser alegrada com a eleicão

d'um Pontifice, em que se admire. não sô

a grande auctoridade, mas tambem as

bellas virtudes de Pio X.

Especfaculo consolador

Em Mines foram tão numerosos os

soldados que se approximaram da Sa-

COV/LHÃ— Visfa da cidade

grada Meza antes de parlir para a guerra, que

muitos não poderam commungar antes do meio

dia. Um sacerdofe relata commovidamente que foi

chamado por um grupo de soldados que estavam

acampados nos arredores da cidade, para que
lhes desse a Communhão, e alli, — diz— sem

mais alfar do que as minhas mãos, sem outras

luzes senão o asfro do dia que illuminava aquel-
la scena, que vinte dias antes pareceria impos-
sivel, administrei a Sagrada Communhão, que

para muifos serviria de Viatico, a 400 jovens,
chcios de fé, piedade e pafriotismo.

A Fran^a, ferida pelo a^oife de Deus, volta

consoladoramente para Christo. Catholicos

sempre fiveram o seu exercifo e a sua marinha,
mas o respeifo humano não deixava manifestar-

se o espirito religioso, que agora collectivamente

se manifesta. Os catholicos tem mesmo conse-

guido memoraveis concessôes.

A instancias do almirante Bienaimé, depu-
tado catholico por Paris. o ministro da Mari-

CO V/LHA — Imagem de Nossa Senhora da

Assumpgão que se venera no alfar-môr

da egrej'a de Sanfa Maria
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CO VILHA — Padre José Fino Bej'a
Director do jornal a «Democracia» e regente do orpheon

nha, de Fran^a, restabeleceu o servi^o de ca-

pellães da esquadra em tempo de guerra, aos

quaes se concedeu o soldo de tenente de mari-

nha com quatro annos de servi^o.

Gracas, pois, ao almirante cafholico Bien-

aimé, as familias dos que vão expor a sua

vida em defeza da Fran^a, poderão ter a tran-

quillidade de que, se morrerem, não lhes falta-

rão, nos seus ultimos momentos, os auxilios da

Religião.

Enfre a mobilizagio franceza

A mobilizacão franceza tem dado logar a

episodios commoventes. Eis um d elles :

COVILHÃ — Padre José da Cosfa Tavares

Muifo digno parocho de Santa Maria

q
Um joven soldado, que fazia servigo n'um

deposito de fardamentos narrava aos seus com-

panheiros :

'Como desejava confessar-me e encontrei

na rua um sacerdote, manifestei-lhe o meu de-

sejo. — Sinto muifo. respondeu-me, mas sou

preceptor e não tenho licen^as para confes-

sar.»

— O que ? interrompeu o capitão da com-

panhia que estava presente. — N'esse caso vem

aqui, que satisfarei o feu desejo. Eu tenho as

minhas licengas de ordem em regra.

O capitão era parocho d'uma freguezia vi-

sinha.

ANNO II

CO VILHÃ — Inferíor da egreja de Santa María Maior
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COV/LHÅ — Orpheon infanti/ que execufa írechos de musica sacra nas principaes
fesfas da Egreja de Sanfa Maria

(( lichés do rev. I'ino Beja)

Na Rochelle os confessionarios foram asse-

diados por officiaes e soldados, sendo dis-

fribuidos aos reservistas mais de 5.C00 rr.eda-

Ihas e escapularios.
Dir-se-hia uma Missão n'um povo de arden-

te fé religiosa.

O
'E quem sabe— diz a Semaine Cafholique

de Tou/ouse a este proposifo— se a guerra

aclual não é, com effeito, para a nossa patria
a missão providencial que Deus tinha reserva-

do como supremo meio de salvacão ?

R. C.

o
CZI q^^3)

i

Q <S"^

CERVEIRA — Os proíessores de Inslrucgío
Primaria em exercicio de gymnasiica sueca CERVEIRA — Ouiro aspeclo da gymnastica sueca

minisírada pelo snr. capitão Barreiros (Clichés do snr. Alhcrto Marrcca)
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f\ Querra Europeia

i

Canhôes fomados aos al/emães pelos francezes na A/sacia e expostos em Belforf deante

do monumenfo de Mercier

Hydroaviôes allemâes que vigiam os movimentos da esquadra ingleza no Mar do Norte
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í/ma co/umna franceza dirigindo-se á fronfeira

■■&___$&■■■■ •'•>■:..:-' '■■
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Uma pega em perigo

31

Um soídado francez ferido em campanha

ĨCh

Í//77 projecfor e/ecfncfo francez installado em um automovel provido de uma pega de arfilharia
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