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Na administracâo dos' ECfiOS D0 MINHO-Bra<sâ, estå

a venda papel para o rol da desobriga,

Acaba de sep posto á venda o

lĩîanual 9e flfloracão ao SS. Sacramenío

DO PADRE A. TESNIERE Traduc<;ão do P. José A. d'Oliveira

S

Magnifica edigão. Prego, 300 réis. Pelo correio, 330 rcis.

Quem comprar 12 exemplares ou mais, tem o abatimento de 20 p. c, mandando-os procu-

rar ao respectivo deposito, n'esta administragão.
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Oleiiids dc esculnlura c cuíalliadoi1
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47, Rua da Fabrica, 49— PORTO

Deposito de imageus, sancluarios, banquetas
e todos os mais artigos e aprcstos religiosos.
Execucũo de encommcndaspara. as Proviucias,
— Ilhas, Ultramar e Brazil. =====

■ PRECOS E ÎODAS (AS INFORMACÔES

II

)))

ft Pereira dlbrenTFĨÍhos fcfCEf^g José da Silva Franca

CALL so ©s tesw auzm OS OUER!

0 Callicida Dias faz cabir os callos por mais antigos que sejam.

E' a melhor descoberta da actuaiidade porque os tira pela raiz.

Preco, pelo correio, 25 centavos. Restitne-se o dinheiro a quem provar

a fallibiiidade.

Pedidos a Manuel Joaquim Dias— VFRMOIM— FAMAUCAO

Modo de ajudar á Missa segundo o rito romano. Em latim e português, intercalado de explicagOes

Catecheses da Doutrina Christa (Por um presbytero)
E DESTINADO AS

(2.* edigão). Prcgo 20 réis. A' venda n'esta Administragão.
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A FESTA DOS LOUCOS

Fôra a mascara ! bradava oulro dia na

folha. encolerisado, com enlacrado rubor nas fa-

ces impurissimas, um jornalisfa que o parfido

dcmocralico alimenfa, como defensor dos seus

desmandos, e que considera o governo ainda re-

bucado no dominô pardo dos hesifanfes. Fôra a

mascara !

Longe, os sinos plangiam bronzeos no ar

de cinza, rememoracôes chrisfãs sobre opoeo

nada humano.

E o Carnaval morreu . . .

Morreu assim, afurdido a um fempo com o

vozear da po'itica encrespada e o soído longo

cahindo das forres das egrejas, doloroso grofesco

d'esfa vida, cheia de mascaras. onde a luxuria e

o escandalo passam em fraje de demonios face-

ciosos, como visôes macabras de Callof, fallando

dos casos quofidianos, sem disfar^ar a voz . . .

— Ronda de loucos! Ronda de loucos !

O Carnaval d'esfe anno surgiu por essas

ruas n'um fregeifear desharmonico, como um

desespero, e as palavras das mascaras em fal-

sete, como nunca puzeram em fudo um esfribilho

secco de burla e desengano. Irrifavam. Parecia

que fodo o povo queria represenfar na ferra

porfugueza, volvida em palco, á luz vermelha das

gambiarras, a far?a horrenda da sua fragica fa-

talidade que Beughel falvez anteviu nas contor-

sôes das suas figuras de pandemonio barbaro!

Ainda alguem clamou que tinha tanfo de in-

dignidade como de vergonha ir foliar quando o sangue empas-

tava já chão que é nosso ; quando a fome rolava e resequia as

gargantas por essas ilhas lobregas das cidades ; quando fudo

indicava que a reflexão e o inlimo exame comecasse na con-

sciencia nacional, como base d'um resurgimento necessario e

forte; quando a incerfeza do fufuro se fornava maior e mais ne-

gra como um presagio mau que enregela as almas, como uma

aza de corvo no azul da noite alfa dos cemiferios.

Mas tudo isfo, que era feifo de sensafez, passou como in-

opporfuno, e fodos baferam dancas até de madrugada, solfando

dos labios quasi brancos e dos olhos febris a alegria fafua das

fesfan^as ou os risos de saliros lascivos

—

que não era cabido levar á farandola

dos demenfes a frieza d'uma ideia aus-

fera e nobilifanfe.

Um amigo me confou, porém, que a frisfeza era frans-

parenfe, como a luz amorfecida dos poenfes n'um vifral cheio

de côres.

— O desanimo anda por foda a parfe. Recordo que

um grupo de foliôes cessou os grifos e escarcalhadas quan-

do o enterro da formiga, essa parodia mordaz da polifica,

percorreu a cidade enfre um resmuneio de canfochão fro-

cisfa. Volfaram de repenfe ao espirifo fodos os pensamenfos

obsedianfes de desgraca, c foda a expia^ão do fado mau que

nos persegue, desceu, como funebre painel, deanfe de nôs.

Digo-fe isfo : o Carnaval d'esfe anno feve para mim esfa

revelacão das gargalhadas com lagrimas nos olhos . . .

E o meu amigo finha um ar nosfalgico de verdadeiro

preso polilico, depois de passar pelos fribunaes milifares.

Mas as suas impressôes são vivas de verdade. E quem

quizésse analysar com paciencia o que o Carnaval escon-

deu, feria percebido falvez mais de mefade dos nossos ma-

les. Afé a descrenca popular nos symbolos se poderia en-

frever, por exemplo, na pequenissima por^ão de bébés ves-

lidos de republica, que appareceram nas pracas pela mão

dos papás, chefes de choca.

Nos passados enfrudos era cerfo que desde manhã

até depois da ceia, alravessavam as ruas esfes meninos,

symbolos precoces d'um ideal macrobio, com seu barrete

phrygio reforcido á maneira de frompa ou de chifre sobre

os cabellos loiros, e sua tunica verde e rubicunda onde a

esphera armilar se riscava em amarello berranfe ahi por al-

turas do esfomago, falvez vazio. Havia aqui e além um cor-

religionario que felicitava o pae da victima infanfil pela
ideia luminosa que fivera, e qualquer exaltado que focado

na fibra do senfimento refinado, dava dois vivas á repu-

blica.

Hoje, nem isso. Os bébés vesfidos de republica ra-

reiam mais e mais, não sei se por aborrecimenfo das crean-

?as, se por desalenfo dos progenilores. Em fodo o caso o

fer acabado a lasfima inquietanle que causavam, pode bem

ser um symptomo nofavel de que isfo agora é oufra

coisa

F. V.
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carnaval liquidou, morreu. A au-

ctoridade ainda tentou resuscita-

lo prohibindo-o, mas Deus, lou-
vado, nem mesmo como fruclo prohibido, que sempre agula
o appetite, conseguiu interessar. Morreu e morreu de vez.

O que era afinal o carnaval?

Tres dias d'insultos, de grosserias, de pequeninas infamias im-

punes . . . Tres dias, revoltos, foliôes, insipidos á margem das con-

veniencias e da boa educacão . . . Um mascarado nunca é um ho-

mem de espirito ; é sempre um homem malcreado . . . A loup lenda-

ria da colombina secia já não tinha poesia, tinha a conveniencia

da mascara do gatuno . . . Collocava-se pelo mesmo criminoso mo-

tivo de amparar a impunidade. O que fazia o mascarado? Insulta-

va. N'um salão ou no meio da rua, n'um baile, ou no theatro; o do-

miná folião tinha um unico fim:--ferir. Servia-se da mascara como

uma garantia e o espirito, se
o tinha, manejava-o sempre

como um punhal . . .

O homem mais inoffen-

sivo do mundo, mascarado,
deante d'um amigo ou d'um

conhecido, tem apenas um

desejo
—remecher-Ihe os pô-

dres, assoalhar-lhe os defei-

tos, mexericar-lhe as intimi-

dades . . . Årlequim. creiam,

não fustigava com rajadas
d'espirito. empurrava, feria

com insolencias. A mascara

impersonalisava-o, defendia-

o. encerrava-o no anonyma-

to cobarde, e assim garan-

tido, seguro, espalhava la-

nl^%

Cardeal Tecchi

Fallecido recenfemente em Roma.
d|

| 1 ŨIICLIUU 1 Ct-CllldlldllC Clll IMJIIIQ.

o a lenda preten- Nasceu a 26 de Junho de lô36 Era ]icenceado

dia ainda que elle semeava em philosophia e direifo canonico

sorrisos.

Era uma selvageria irritante sô com uma vantagem— definir ca-

racteres. O Xéxé alfacinha das ruas e o dominá galanle dos bailes,

tinham os mesmos processos, os mesmos fins.

Ambos exploravam ignobilmente . . .

Um, explorava com os ridiculos, as dôres, as miserias dos ou-

tros e insultava; outro, explorava com a bolsa e pedia esmola . . .

E o carnaval vivia d'essas duas figuras, que se o completavam,
unificavam para o mesmo fim. O mais inoffensivo sachef de bon-

bons era sempre jogado com a violencia d'um murro . . .

Amarrotava-se um chapeu não por divertimento (triste diversão)
mas por vinganca, para magoar . . . Entre os conféftis iam sempre

pedras para ferir.. . O carnaval era a brutalidade consentida, a insolen-

cia, a offensa, impunes . . .
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O carnaval era aquillo tudo: insultos, in-

solencias, grosserias ... ora aquillo é que não

pode nem deve resuscitar . . .

JOSÊ DE FARIA MACHADO.

Monumenfo a Camôes em París

Di/ferenfes projecfos apresenfados a

concurso e que obfiveram premios: 1° premio
do snr. Antonio dos Anj'os Teixeira

N'aquelles tres dias, fôra de tudo que era ra-

zoavel e que era decente,

permittia-se tudo . . . A co-

bardia estava garantida. o

insulto estava sancciona-

do . . . A mascara, cobrin-

do ás vezes bellezas

amaveis, tinha sempre a

mesma expressão de rai-

va, de insolencia. de sar-

casmo. A mão enluvada

apertava sempre theatral-

mente, a bisnaga do vene-

no . . . Um ramo de flô-

res levava sempre um in-

sulto . . .

Mas . . . morreu como

não podia deixar de mor-

rer pela indifferenca, pelo

nôjo ... E não tornará

a resuscitar. Civilisem-o,

eduquem-o e não terão

mais carnaval. Terão tres

dias insipidos de loucura

auctorisada mas não se-

rão tres dias de entrudo. 3° premio do snr. Diogo de Macedo

2.° premio do snr. Simôes d Almeida

Affonso Henriques da Silva Moreira
ooo

OR mais que isso pese aos grosseiros
materialistas da epocha, a morte

não acaba tudo—e ainda bem.

De que serviria a vida se o fim ultimo do

homem fôsse. . . o pô do tumulo?

Quem. como Affonso

Henriques da Silva Mo-

reira. ha pouco fallecido

no Porto. tiver dado os

mais bellos e fecundos

exemplos de civismo e de

preclaras virtudes. não

ha de. ao deixar a vida,

encontrar n'um mundo

melhor uma justica inde-

fectivel que premeie o

bem aqui praticado?
Certamente, do con-

trario o mundo seria um

absurdo e os bons— uns

sublimes loucos.

E. firmes n'esta cren-

ga, entendemos ser dever

nosso, n'uma epocha de

costumes faceis e de ca-

racteres fallidos e derran-

cados e n'uma sociedade

de indifferentes e de refi-

nados egoistas, pôr de

manifesto as qualidades,
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uma sô fé, Affonso Henriques da Silva Moreira,

que fôra sempre um monarchico convicto, não

se deshonrou, proclamada a republica, com uma

adhesivagem que repugnava á sua delicada

consciencia.

Servidor do Estado, como chefe, aliás dis-

tinctissimo e zelosissimo da 3.a Reparlicão do

Governo Civil do Porto. continuou a prestar
ao mesmo Estado os mais relevantes servigos
mas sem adorar o sol nascente.

Nobre procedimento o seu, tanto mais para

admirar quanto é certo ser esla uma epocha
tristissima de vergonhosas defeccôes.

Affonso Henriques da Silva Moreira era

oriundo da illustre casa da Ramada, Lousada,

que hoje pertence a seu irmão e nosso amigo,
Exc.mo Snr. Anthero Augusto da Silva Moreira

que soffreu um grande e profundo abalo com

este doloroso golpe.
Affonso Henriques da Silva Moreira des-

ccndia de Affonso Furtado que, segundo resa

a chronica, foi capitão-môr de mar no tempo
do senhor rei D. João I.

Um membro dos mais benemerilos da sua

familia foi o notavel licenceado dr. Amaro Mo-

reira que fundou a Misericordia de Penafiel.

O saudoso exlincto era cunhado da Exc.ma

Snr.a D. Maria do Carmo de Caldas Franca

Pitta e Vasconcellos que na sua ascendencia

A expulsão d'um cullualisfa

VILLA NOVA DE GA YA—Um grupo de cafholicos da freguezia de S. Felix da Marinha.

acompanhados do seu parocho o rev. Augusfo Ramos dos Sanfos, depois de

expulsar o padre cultualisfa José da Cruz. Caso narrado na carla do Porfo para o Jornal de Lisboa

€A Nagão* de 10 do correnfe
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na verdade rarissimas e preexcelsas que exorna-

vam a alma de Affonso Henriques da Silva Mo-

reira que a morte, em momentos e á traicão,

implacavelmente roubou aos affectos da fami-

lia e dos amigos.
Homem energico. decidido, firme, não conhe-

cendo nunca a côr ao medo nem á cobardia,

jámais recuando deante do cumprimento do de-

ver, Affonso Henriques podia, ao tombar no

Affonso Henriques da Silva Moreira

tumulo, dizer como Bayard: Le chevalier sans

peur ef sans reproche— 'morro como um ho-

mem de bem que sempre fui».

Homem de um sá parecer, um sá rosfo.



conta tambem varôes que muito lustre deram á
q

Patria. Um d'elles, o capitão Manuel Fernan-

des de Caldas, que morreu em Ormuz, foi o

fundador da capella do Carmo, da cidade do Por-

to, onde era recebido com honras especiaes. De

todas essas figuras eminentes, de todas essas

grandezas do passado sô resta hoje uma triste

recordacão que mais triste se torna quando ve-

mos desapparecer da scena da vida algum —

raro — vulto com o sangue e com o porte dos

porluguezes d'outras eras, d aquelles que fize-

ram brilhar intensamente no mundo o nome

de Portugal, d'aquelles que deixaram na histo-

ria um sulco luminoso e fundo.

A.

:||:

O

f\ Virgem d'Alabastro
000

A tempos vi no salão d um miliona-

rio americano, rico de moveis d arte

e de bibelots raros, onde as tape-

:W wt: t-fø.ú&.k. ■

■ ■■"*■■
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<m:

: >:^$M%,

BRAGA—Os alumnos do curso fheologico do Seminario Conciliar em passeio ao Sameiro,

n'um dia de neve

Ao cenfro o Ex.mo Vicc-Reitor e perfeifos. (I de fevereiro de 1915)

Carias do Oriente e os bro-

cados de ouro, as faiancas de

Capo di Monte. Diephes e

Hamadot se confundem com

os crystaes de Veneza e da

Bohemia, com as porcelanas
de Saxe ou Sévres, onde os

quadros.as illuminuras.osbron-
zes cinzelados e as esculptu-
ras se confundem n'um mara-

vilhoso e artistico pêle mêle,
uma vitrine onde jaz. como que

profanada em semelhante reli-

cario, alheia á atmosphera de

esse muzeu sumptuoso, uma

reliquia, um fragmento d'ala-

bastro junto do qual a mão

attenta do colleccionador ins-

creveu: 'Fragmento de uma

Virgem d alabasfro, enconfra-
do nas ruinas do Carmo, em

Lisboa, apoz o ferramofo de

1755.»

Grupo de ferceiranisfas do curso fheologico do Seminarío Conciliar

fClichcs do seminarista sr. .losé Magalhães Alves Costa)

& PAG. 550 l/iustracão Catho/ica anno ii
■^)



A Virgem d'alabaslro! curiosa transferen-

cia! Sic fransiif!— A Virgem d'alabaslrô onde

ella vem parar! Reminiscencias da minha hislo-

ria patria m'a recordam ; foi esta Yirgem um

objecto d arte, Virgem milagrosa offerecida por

D. João I ao mosteiro do Carmo, homenagem

O

o

CABECEIRAS DE BASTO-Unw grande nevada.

O snr. Eugenio Camello guiando o seu automovel afravez da neve

acompanhado de seus amigos José Pires. Arnaldo Basto.

Adelio Carvalho e Eduardo d'Azevedo

(Cliché elo dist. pl ot. an. sr. Jnlio Oarroso)

o

d El-Rei ao seu amigo D. Nuno Alvares Perei-

ra, já então Frei Nuno de Santa Maria.

Foi nas mãos d'essa Virgem que o vence-

dor d'Aljubarrota e Valverde depoz a sua es-

pada, foi aos pés d'essa Virgem que elle tro-

cou pelo aspero burel da camarra ° aC° bri-

lhante do seu arnez, foi aos

pés d'Ella que recebeu das

mãos do superior da Ordem

esse habito de Donato que co-

brira até á morte os seus hom-

bros vergados pelo pezo das

luctas e dos annos, e que no

seu moco tempo envergaram

das mãos da linda e perfi-
da D. Leonor Telles a cotta

que o armava cavalleiro; alli

deixou o seu nome de guer-

reiro e d 'heroe por o humilde

nome de Donato Frei Nuno

de Santa Maria! Foi alli, á

sombra do olhar translucido

da Virgem d'alabastro, que

decorreram mansos e serenos

os ultimos annos da sua vida

quão agitados foram os pri-
meiros pelas luctas sangren-

tas, pelos odios de racas, pe-

los rancôres, pelas ambicôes
e pela gloria ; alli immolou

tudo, tudo, quanto de huma-

no Ihe reslava ainda.

Na lage fiia do claustro, durante a fria ge-

lidão das noiles, á luz oscillante d'uma candeia,

ou illuminado pela luz argentea do luar, rno si-

POVOA DE LANHOSO (Egre/a Nova) — Um

aspecfo das ornamenfagôes da egrej'a

parochial por occasião das solemnes exequias

por SS. Pio X, mandadas celebrar pe/o
c/ero da Povoa e Vieira em 23 de janeiro

(Cliché do phot. am. snr. JoSo Barbosa)

__ j amtsm:

63% r^ i"

_
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BRA GA (Tenôes)
— O pa/acefe do nosso amigo

snr. Ildefonso da Cruz Faría, bello edifício

de muito gosto arfisfico. sifuado n 'um

dos melhores pontos da estrada que Iiga
1 Braga com o Bom Jesus do Monte
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lencio e no isolamento dos

claustros Frei Nuno, prostra-
do em terra, a face livida de

jejuns, macerada pelas vigilias
e penitencias, passava horas

d'extasis e então a Virgem d'a-

labastro. commovida, baixava

do seu pedestal, e vinha em

longos colloquios nocturnos

conforta-lo e acaricia-lo; ini-

ciando-o ás delicias da vida

d'além-tumulo. pela qual elle

suspirava ardentemente.

Nada mais d'humano res-

tava n'elle, sô as lagrimas de

saudade intensa pela perda de

uma filha amada, que era o

enlevo de toda a sua vida,

e que Deus chamara a Si no

melhor dos seus annos, lagri-
mas essas que a Virgem trans-

lucida e illuminada, vinha en-

xugar com ternura e confôr-

to, fazendo sorrir aquella fa-

ce d'asceta d'onde o riso ha

muito desapparecêra mostran-

fl "Illiisîracão faîholica,, do Brazil

RIO DE JANEIRO— Umn primeira communhão na capella
de Nossa Senhora das Dôres. na Cascadura. Ao lado o padre

porluguez e emigrado polilico rev. José d'Annunciagão Malheiro

tre extasis mysticos e visôes

épicas, revivia o passado na

persistencia do presente, na

esperanga d'uma vida futura;

e mais tarde. quando o corpo

do heroe alli repousava, de-

baixo do seu olhar, descia

ainda do pedestal, como nas

noites d'extasis do santo, qui-

gá . . . como um branco phan-
lasma viria abencoar o seu

tumulo com a sombra do seu

alvo manto . . .

Tuy, 1 de fevereiro

de 1915. •

ALMAFALLA.

2.— Visfa de Caffete,- ao fun-

do o Pão d Assucar.

3.—Praia de Icaraby, em Ni-

fheroy.

do-lhe risonha, linda e loira,

a sua Izabelinha, a neta va-

lida *a flôr primaveril no in-

verno da sua vida. > Confiou-a

á Virgem e descan^ou.
Era ella a Virgem translu-

cida, alva de neve, que nas

noites sem lua, como uma mi-

ragem luminosa suavemente

illuminava os claustros onde

o vencedor de Valverde, en-

6" PAG. 552 lllustracao Catholĸa ANNO II
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RIO DE JANEIRO— Avenida do Caes do Porto

^I^ISGOS...
ooo

AHI do baile, afordoado e chtio de fédio. Na minha

face a camada de pô de que a cobrira, devia fer ca-

hido já, porque todas as mascaras apodrecem, e o

bistre com que ensombrara os meus olhos já fão frisfes e

ensombrados devia dar a côr das pisaduras. Grofesco arle-

quim que eu fui, pois nem sequer o meu corpo esfremeceu

aos compassos das valsas d'opereffa . . .

Foi já ha muifos annos ! Á minha dôr, a amarga dôr de

a haver perdido, fanfo me desesperou que julguei — ai de

mim ! — que a esfusiante gra^a d'oufras mulheres e o rumor

das folias passageiras e os risos a esfalar por enfre as facas,

a deliriam por momenfos da minha alma de esfudanfe . . .

Foi já ha muifos annos ! A' sahida do salão illuminado,

d'onde a cidade em travesti golphava em onda, ouvi casqui-

nadas remordenfes ao meu pobre fafo enlameado. Circumva-

guei nas ruas, solifario, ora arrasfando-me lenfo como quem

não fem abrigo, ora correndo, se me assalfava o bando dos

remorsos cru:ianfes por não haver respeifado a memoria

d'ella.

E enfre as flambagens do gaz que a neblina arroxeava,

uma evoca^ão mysferiosa me surprehendeu, das vozes que

lhe ouvira, e como rumorejos de vaga espadanando no gra-

nifo desperfavam em mim, longinquamenfe, as saudades dos

idylios extincfos, e senfia a adolescencia a tombár como a

luz dos poenfes, canfando a ballada das felicidades que

morreram ao nascer . . .

Foi já ha muifos annos . . . N'aquella noife errante e

dolorosa, pela derradeira vez, eu five a visão d'ella cami-

nhando, como um frémulo do violino, olhos descidos, com

uma aurora de pallidez que era a sua melancholia de impas-

sivel esfafua de inforfunio . . .

FRANZ.
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(Clichés de José Carvalho, phol. do <Jornal do Cemmercio*)
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Padre José Fernandes d'Araujo
ooo

Nasceu a 25 de novembro de 1072 na fre-

guezia de Santa Maria do Souto, concelho de

Guimarães, onde falleceu, a 23 de Janeiro do

anno corrente.

Parochiou as freguezias de Gonca e Gon-

domar no mesmo concelho.

A sua morle foi amargamente sentida por

quantos sabiam apreciar as qualidades invulga-

res do seu formosissimo coracão.
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PEQDENINOS

Amôr! eu sinlo-o bem. mas defini-lo

Difficil se me torna; é-me impossive
Não pôde descrever-se o indescriptiv
Amôr! nada mais sei senão senti-lc

Amôr! consigo ás vezes distingui-lo;
Nos olhos da innocencia é tão visivel

Que eu pasmo quando dizem ser possivel
\7er breve adulfera-lo e confundi-lo!

Amôr! sei que é do lar a grande luz!

Amôr! é morrer Deus, por nôs. na Cruz!

Amôr! o doce beijo maternal!

Amôr! és fu camena agradecida,
Innundando d'esp'ranca a minha vida

Com teu sorriso casto e virginal.

DURO DA Silva (Rubo)

No ioVerijo
Manhã de inverno. Que frio! . .

O nordeste corta e gela
E vem quebrar-se bravio

Na vidraca da janella.

Por enfre o espago sombrio,
Lá se vê alguma esfrella,
Como um clarão fugidio . . .

Que mais Iembra o de uma vela

Silencio profundo e enorme!

A esta hora ainda se dorme,
Que mal despontou a aurora.

No emtanto, já o operario,
Como um vulfo legendario,
Trabalha e súa a esta hora.

Francisco Sequeira



f\ Guerra Europeia

Esfado em que fícou uma linda imagem de Jesus Crucifícado da Cafhedra/ de Reims

depois de um dos afaques á referída praga

Ruinas de um cemiferío em uma cidade de F/andres depois de soffrer os ferriveis effeifos

d um bombardeamenfo allemão
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Feridos da guerra n'um hospilal de Pau e as damas da Cruz Verme/ha que os frafam,

vendo-se enfre ellas a Snr.a D. Izabel de Lima, filha do Snr. Conse/heho Wenceslau de Lima

YARMOUTH— Procurando eníre os escombros as victimas do bombardcomcnlo

^T^
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Aufo-capella consfruida por iniciafiva

do cardeal Hartman

CARDEAL MERCIER

Arcebispo de Malines e pri-

maz da Belgica, uma das maio-

res glorias do clero contempo-

raneo.

Nasceu em Braine, diocese

de Malines, a 21 de novembro

de 1851. Entrou no Seminario

de Malines em 1 de outubro

de 1870 e ordenou-se de pres-

bytero em 4 de abril de 1874.

Fez os seus estudos na Uni-

versidade de Lovaina e em se-

guida foi nomeado professor do
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DR. HELFERICH

Direcíor do Banco Allemâo e

ultimamenfe chamado para

assumir a direcgão do Thesouro

do Imperío Allemão

Seminario e depois da Universi

dade. Nomeado, em 7 de feve-

reiro de 1906. arcebispo de Ma-

lines, foi creado cardeal presby-

tero no Consistorio de 1 5 d'abril

de 1907, recebendo o chapeu

cardinalicio e o titulo de S. Pe-

dro ad Vincula em 18 de abril.

O alfar col/ocado na parfe superíor
da auto-capella

Soldados aquecendo-se em volta d'uma fogueira Conducgâo de feridos em frenôs
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Garicatliras ii}terijacioi}aes da gUerra

Noíicias da guerra

Curiosissima caricatura, a proposito das

transferencias do exercifo allemão do theafro

occidental para o oriental e vice-versa.

Note o leitor que as iniciaes dos 4 pontos
cardeaes N. E. W. S. (North, Easf. Wesf. South)
formam a palavra News.- noticias!

(Do Evening News, inglez)

Caricatura americana, do Chicago Daily
Tribune. allusiva ao effeito dos ataques allemães
ás cidades e villas indefezas da cosfa de Ingla-
terra. Intitula-se: Era o que nôs precisavamos.
Em cima, John Bull, gritando á esquadra alle-

mã : Eh ! vocês não sabem lêr? E aponta para

o annuncio: Brifannia rules fhe waves: a In-

glaterra domina as ondas. Em baixo: Em todo

o caso esfe raid animará o recrufamento— e

vê-se a estacão do recrutamenfo invadida por

voluntarios que vão vingar as victimas dos

allemães.

O barbaro do seculo XX

Lovaina. Rheims, Ypres!

(Do Secolo, italiano)

fímaafi^

Tu lio. fPrredamento pe
lo Oua trom mlle6timiúmiHifâ3
"Vli Tbamo 58- COB-\oly£nMnuti.t, 20

Caricatura publicada, como annuncio d'uma

loja, n'um jornal italiano: Um bersagliere (infan.
taria italiana) bayonetando um allemão. Mostra

o estado da opinião publica ifaliana!

Caricafura a'lennã, represenfnndo dois soldodos russos.

Um esfá dizendo : Tenho um plano de guerra maravilhoso:

afiro fora a espingarda, corro para a frenfe. fa^o-me pren-

der e . . . mato a fome ! O peor é que a realidade, na Polo-

nia, na Prussia e nos Carpathos, é differenfe da phanfasia
do caricafurisfa allemão.
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Exp/osão d'uma granada em um hospita/ de sangue anglo-francez estabelecido n'uma propriedade das margens do Aisne
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