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Bordádos

directamento da Suissa,

(ranco de porte a domfcllio !

Pccam lioje mcsmo .1 nossa coll. 9.Ĩ0 contendo 80 figurinos

novos com a nostras bordauas , rcprcs. nlando de modo muito

cxacto a cxc.ufão maravilhos;i dos nossos bordados .if.imados,

assim como os nossos cataiogos dc bordados para roupa branca

c pequenos artigos com verdadiiro bordado suisso.

Esta collcfão c cnviada fraiĸa comra a 1 cmcssa d'um sello

dc 5 centavos.

A escolha comprchcnde blus3s c vcslidos para senlioras,

meiinas e mcninos cm cambraiíi ,
Voilc , Cré| c , Transparcntc, Toile, elc. e-

ooic sedas noviuadcs dcsdc frs. 3.2r). Os nosso* I ordauos, como não são cor-

iados podem scr confcccionados facilmcntc somc lodos os padrbcs.

Ao mcsmo tempo offerecemos a nossa collecão das ultinias novidad. s eu. e.stolos de seda Mra vestidos

e blusas: Crêoe, Duchesse, Tafetás, Foulards, etc,
cambraia su.ssa 120 cm de la.gura d.suc fr.sl.3a o metro.

Grand.ssima escolha sobretudo em preto. meio luto, ass.m como cm branco e côr. Esta collcsao e egual-

mente enviada franca ontra a remessa d'um sello postal de 5 ccntavos.

____^^_____

3cfioeijer&G>. Xucerne, 82 (Suissa).

Na administragão dos ECHOS DO MINHO-Braoa, está

á venda papel para 0 rol da desobriga.

o

Colleg/o Lyceu Português
FIGlIEfRA Î>A FOZ

Director, José Zfuiz Jlíeijc/es Pi/ihej'ro

SituaQâo esplendida.—Magnificas installaQôes construi-
das expressamente para o fim a que se destinam.

Gursos completos de instruccâo primaria e secundaria.
Professores estrangeiros para a ensino das linguas.
Educacão moderna completa sob todos os pontosde

vista.

Enviam-se promptamente programmas e quaesquer

esclarecimentos a quem os pedir ao director.
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■ Le coup de force?>

AL o ar se fornou adusto e secco, sob

um sol de fornalha, roubando ás

ruas da cidade a menor sombra e

aos jardins todas as brisas, mal, emfim, come-

gou de fallar-se com desejos do verão, das

suas amenidades e de uma trovoada que dis-

sipe este ambiente de haustos saccudidos em

que se abafa — o snr. Alpoim paríicipou aos

seus leitores que se ia para debaixo dos co-

padoa da Rêde. O leifor sabe que esfas ville-

giafuras do snr. Alpoim são fão fafaes como

o é fodos os annos, um folhetim da Capilal
em que o snr. Danfas invenfe scenas d'amor

em varios seculos.

Apesar de fafaes, porém, estes dois fa-

cfos não nos lan^am no fédio nem na morfe...

O snr. Alpoim dá-nos repouso nas suas chro-

nicas ; o snr. Danfas passa inoffensivo pela

imprensa onde fodos o conhecemos... mesmo

afravez do seu livro Grandeur ef servilude

milifaires que Vigny tão bem aproveifou para

a sua obra A Pafria Porfugueza, louvada no

Diario do Coverno . . .

Olhando a vida lusa de relance, nada

vemos que dominar possa n'esfe leve apon-

toar de facfos. Apenas colhemos aqui um ar-

ligo de Braz Burify feifo de synonimos horri-

veis e ar zangado, pe^a de effeifo em que

Madureira fenfa passar por Fialho puro ; alli

uma poesia de João Maria Ferreira ; mais

Ialém
um revolfado folo que profesfa confra a

carestia da vida e a bur^uezia no 1." de maio...

Ah ! que paz pôdre ! . . . Se não fôra a

balburdia polifica que augmenfa e mais se

enreda, cerfamenfe, leitor, a vida menfal do

paiz não daria p'ra encher fres quarfos de

columna em elogios.
Os bandos partidarios resolveram afirar

a terra o minisferio a quem já por 'hi apo-
dam de fraidor á Republica. Esfe fifulo infa-

manfe de fraidor á Republica — fem gra^a !

— ha-de acabar fão desacredifado como o

sol quardo nasce é para fodos que já fugiu
das faboletas das lojas de viveres e de paslo...

Porque vae em caminho de definifiva resolu^ão que a Irai^ão
á Republica implica a maior e leal idenfifica^ão com os de-

sejos da Pafria ; e enfão ficará esfabelecido que enfre esfa

e aquella uma incompafibilidade funda exisíe e que sendo im-

possivel servir ao mesmo fempo a duas senhoras, e fendo

por emquanfo a Pafria a primazia (salvo resposta em con-

trario do Afîonso), vem a Republica a ficar alraigoada como

fanfas que por essa cidade se apresenfam, sob os olhares

minazes da policia.
O minisferio quiz ou quer provar ao paiz que nem fudo,

em Republica é bordoada de cavallo-marinho, ao som dos

beijos de mãe da Porlugueza. penitenciarias dirigidas por

Rodrigues, assalfos a jornaes e vilipendics ; que nem fodos

os republicanos sã:> do esfofo d'aquelles que fomararn a

peifo (senão a esfomago)

defender sua amada da fraicão.

E porque deu liberdade de opinião —

álerta amigos!
— fodos se miram, fodos, desde o snr. Anfo-

nio José, que é como os oufros, ao snr. Sanfos que não

perde a mania de escrever, confra o governo que nos garanfe
as vidas e fazendas e aboliu as licencas p'ra fallar.

No fundo, é a fome pavorosa a roer, a roer as gargan-
fas e as pansas, orgãos essenciaes aos fribunos do povo e

aos estadistas do povo. Liberdade é coisa que esquece, uma

ideia incommoda que sô serve para as rajadas comicieiras,
mas que se deve meffer na gavefa . . . emquanfo se janfa.

Não se sabe bem o que o snr. general irá fazer. De-
miffe-se? Será — não haja duvida — a mais abjecfa queda
de minisfro que ha quafro annos femos visfo, se, como af(e-

nuanfe de culpas, não vier declarar a publico que ingressa
nas fileiras da realeza por não se poder fazer denfro do que
está, coisa de geifo. A demissão não será apenas o medo, é

a deslealdade, o abandono de fodos nôs á sanha brufa das
hordas demagogicas, soprada e alenfada pelo silencio de

cumplices miserrimos dos oufros bandos.

Mas resisfir, mas ficar, mas não cahir, arrostando com

a onda assalfanfe, é ter da nacão porfugueza n'esta hora, o
mais vivo e quenfe applauso, porque ella fem sido desampa-
rada e vê no presidenfe do conselho falvez o unico homem

capaz de a defender e salvar custe o que cusfe.

E fudo depende, general . . . do coup de force.
. . . E aprenda de cor estas linhas de M. de Luz-Saluces,

narrando um episodio sugesfivo :

«Nos fins de 1899, quando o general Chanoine se de-

miffiu, um venfo de revolu?ão passou na capifal (Paris). O
povo, fremenfe. prompfo para as amofinacôes liberfadoras,
cobria foda a praca da Concordia. Tropas por foda a parte;
mas nem esfas mesmas esfavam solidas, senfiam-se em infi-

ma communicacão com os patriofas que as rodeavam.
Um general passou deanfe de um regimenfo que barrava

a ponte da Concordia. E o coronel disse-lhe mostrando a

Camara dos Depufados :

— Mcu general, enfra-se? Vae emfim mandar marchar?
— Marchar, disse-lhe o general. e por quem?
O coronel não respondeu, o regimenfo não marchou ;

a Franq:a perdêra o jogo- .

Quererá o snr. Pimenfa de Casfro que o Porfugal que
o applaude, perca fambem a parfida. elle cuja indignacão de

hoje não é menor que a da Fran?a nas horas fragicas e su-

premas do Panamá e de Dreyfus. da podridão e da deshon-
ra, — de Ambaca e de Naulila ? . . .

F. V.
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^EITORA amiga: A' hora religiosa
do entardecer, á janella do meu

quarto. que olha a planicie ador-

mecida na meia penumbra enternecedora do crepusculo, releio com-

movido a sua ultima carta, toda agitada de capricho, palpitando de

nervos e d'espirito, rabujando ingenuamente das minhas palavras
sinceras.

Não me comprehendeu ou não quiz comprehender-me o que me

desgosta mais. Para que insiste por essa philosophia amarga, irreal,

dominadora, que a sua amiga lhe impingiu? E decerto, tem esqueci-
das no jardim, aquellas lindas flôres, que eu tanto amo e que tantas

vezes já lenho encontrado tristes, condoidas, na viuvez inconsolavel

das caricias leves das suas mãos . . . Porque não voltou a mandar-

m'as? As ultimas envelheceram e murcharam n 'este canto da janella
onde todas as tardes me debru^o para a paisagem e para a vida-

BRAGA—Um grupo de bons amigos e socios da J. C

por occasiâo d um passeio aos arrabaldes da cidade

E, no emtanto, creia, emquanto viveram foram a alegria da minha

casa, encheram de perfume os meu serôes e de reconhecimento o

meu coracão. Vê como é bom ter cabellos brancosl? E' que já se

pode dizer a uma rapariga sem perigo d'um f/irt estes devaneios

casquilhos! . . . E' assim, que é agradavel envelhecer, é assim mes-

mo, que correndo os annos, a gente se vae gradualmente infantili-

sando, até chegar a essa situacão consoladora para os velhos de

creancas grandes.
E' o que todos somos afinal

Mas deixemos estas lamentacôes

livro que ha pouco recebi e que

nervoso, feito d'amargura e de rea

ANNO II lllustracão Catho/ica PAG. 707



losophia doentia. mas ao mesmo tempo tão huma-

no, tão sentido, tão cheio de coracão e de vida,

que penetra a alma d um suave enternecimento.

E' o livro d um novo mas é a obra d um velho. E

um romance d'amargura, extranho, intelligivel pa-
ra a multidão, irritante para o convencionalismo

burguez, mas adoravel para todos os que amaram

e soffreram. E uma pequena biblia d amor e de

soffrimento, a eclosão tragica d 'uma paixão de-

voradora, absorvente, doentia, detalhada n uma

linguagem musical e intensa. artisticamente cui-

dada n'uma religiosidade paciente d'illuminura.

E' o amor em toda a plenitude d uma alma que

O

Cobre-o uma philosophia amarga, irritante,

morbida, mas no fundo é de vida e de saude,

de fecundidade e de grandeza, o enquadre sen-

timental d'essas almas extranhas. E' como se

alguem cobrisse com um veu negro um dos qua-

dros illuminados de Malhôa. Como se alguem

visse uma manhã de sol atravez d'uns oculos

fumados . . .

Leia-o. Ha-de entende-lo. Ha-de chorar as

suas îagrimas, viver as suas alegrias, commun-

gar d essa ancia indefinida de vida, que gerou

aquelle pequeno fio d accão que uma mão ins-

pirada de mestre dramatisou tão intensamente.

BRAGA— Inauguragão da -Juvenfude Cafho/ica Nun A/vares* na \isinha freguezia de Lomar.

Grupo firado depois de realizada a sessão solemne

ama, inconsciente. brutal n'uma romantica re-

beldia. que não raciocina, que não pensa, por-

que ama, a agitar uma personalidade morbida.

Mas no meio dessa cegueira, d essa passivida-

defde sentimentos. um pensamento domina, uma

sô aspiragão absorve remechendo essa perso-

nalidade superior que deseja cantar pela bocca

d'um filho a natureza madrasta que o condem-

nou. Apparentemente é uma obra, nervosa,

doentia, cortada de presagios, de arripios tra-

gicos, de mysterioso sentimentos, vellados de

sombra, que fazem calafrios, que perturbam, um

pouco da bizarria extranha de Wilde atravez

d'uma sentimentalidade ardente do sul.

6 PÃG. 708

q Agora reparo, ainda lhe não disse o nome

d'esse romance admiravel. E' Pedra d'Agfha e

o seu auctor é Alvaro d'Hogan. Conhece ?

Talvez não. E um novo que apparece. mas um

novo que fica, um novo que marca desde já e

que com o seu livro, que é o mais admiravel

romance dos ultimos tempos, vem galhardamen-
te occupar a cathedra vaga de romancista na

moderna geragão. . .

Leia-o e cuide muito das suas lindas fiôres

porque é assim, que se aprende a cuidar das

almas dos outros. E' uma doce e sentimental

jardinagem que a sua alma deve comprehender.

José de Faria Machado.
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POEMAS

JESUS E MftRIA

Digo teu Nome em extase: Maria!

. . . E sinto que esta dôr que me consome

Se fica sem alento, na atonia

Gracas á santa Graca do teu Nome !

E fico-me a rezar baixo : Bemdito

E o Fructo do teu ventre, o bom Jesus . . .>

Digo Jesus . . . e ascendo ao Infinito . . .

Ao gozo de outra Vida . . . a eterna Luz!

—Abencoada a hora em que tu. mãe,

O meu olhar guiaste para além

D esta noife sem sôes, d este escarceu !

E assim, assim a dôr já não me aterra . . .

Digo: Maria!.. . e alo-me da Terra I

Reso : Jesus ! — e abre-se-me o Ceu!

Paredes de Coura. TEIXEIRA PlNTO.

IMIizi.lũ_a arv^ô

Æj^

Minha avô é tão velhinha

Que mal pôde já andar,

Leva os dias a rezar

A' Virgem sua madrinha.

Quando a vejo sentadinha

Em cadeira de espaldar,
O meu enlêvo é fitar,

Então, aquella santinha,

A's vezes, inda faz meia,

A' frouxa luz da candeia,
— E que malha bem tecida

Tão vélhinha . . . e o seu

Como um pallido luar,

E a luz da minha vida.

olh

Francisco Sequeira
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BRAGA — A Communhão aos enfermos da freguezia da Sé

A procissão alravessando o Largo de Sanfo Agostinho em direcgâo á rua da Boa Visfa

que esiava bellamcnte ornamentada

O Senhor Arcebispo Primaz conduz sob o pallio a SS. Eucharisfia

acompanhado do Cabido e muifo povo

<3" PAG. 710 /l/ustracão Catholica ANNO II "^



FUNCHAL- lmponentissima~recepQão ao novo Prelado da

Diocese o Ex. Senhor D. Antonio Manuel Pereira Ribeiro

Sua Ex.a Rev.IIU7 subindo a Avenida de Gongalves Zarco, em direcgão á Cathedral.

enfre duas a/as compacfas de povo

•

.<•_, -VI

A enfrada solemne de Sua Ex* Rev.m* o Senhor Bispo. D. Anfonio. na Sé Cafhedral

Q5 ANNO IĨ lllustracão Catholica PAG. 711 ®



Impressíes do íheatro dã

gnerra
i

(N'um hospital de sangue)

ooo

STAVA em La Panne

quando se annuncia-

va a queda de An-

vers. Dias depois o exercito al-

lemão avancava sobre Bruges e

Ostende. O canhoneio violento

por mar e terra fazia estremecer

continuamente a povoacão.
Alfim punha-se um dique ao

invasor e esse dique era ... de

agua. O Yser e os campos visi-

nhos alagados eram a melhor mu-

ralha que os belgas podiam op-

pôr aos exercitos do Kaiser. Ca-

vallos e canhôes atolavam-se, o

FUNCHAL—1) O Pago Episcopal,
á rua dos Netfos. offerecido pelos
cafholicos da diocese ao seu no-

vo Prelado.

2) A sala de recepgão do Pago Epis-

copal.

3) A capella do Pago Episcopal.

4) Os snrs. conselheiro dr. João

Bapfisfa de Freitas Leai e dr. Ju-

venal Henrique d Araujo, presi-
denfes da Associagão Catholica e

Juvenfude Cafholica do Funchal,

anfes de lerem as suas mensa-

gens de congrafulagão ao novo

Prelado no dia da sua chegada.

(Clichés da phot. dos snrs. Vicentes)

lencol de agua delinha os peôes, as pontes im-

provisadas, bateis e jangadas, destruia-os a ar-

iilharia belga postada nas dunas. Iniciava-se a

batalha do Yser, ou antes a serie de combates

diarios, (serie longa pois vem do meiado d Ou-

6" PAG. 712 lliustracão Catholica ANNO II



tubro até hoje) no ultimo palmo de terra ainda

livre na heroica Belgica.
Como pertencia á Cruz Vermelha de Bru-

xellas apresentei-me no Hospital organizado em

La Panne por um grupo de senhoras belgas.
Trabalharam n'elle sobretudo enfermeiras reli-

0

La Panne

giosas das diversas congregacôes ahi residentes.

Havia-as tambem portuguezas da preclara Or-

dem de S, Domingos. Era portanto profunda-
mente catholico o ambiente, admiravel a dedica-

cão e paciencia carinhosa das enfermeiras.

Vi passar pela casa mais de fres mil feri-

dos no curto espaco de seis semanas; dez mor-

reram; outros muitos terão ido acabar nos hos-

pitaes da Franca e Inglaterra para onde eram

transportados constantemente os nossos doentes.

Todos os dias, de manhã e á noife, chega-
vam dezenas de feridos nos carros das ambu-

lancias militares; os mais graves estendidos em

macas.

Esse aspecto era desoladoramente lastimoso:

Cobertos de pô e lama, ensanguentados,

queimados pela polvora, exgotados pela fadiga,

quasi sem accordo. A primeira operacão era

despir o ferido. operacão melindrosa pelas dô-

res que poderia causar ao infeliz.

Cortava-se o fato sujo. empastado, algumas
vezes collado á pelle, lavava-se o doente e met-

tia-se na cama. O medico examinava o doente

e dictava o tratamento. Se o caso era grave

elle proprio o dirigia, os ferimenfos Ieves dei-

xava-os aos enfermeiros.

A maior parte dos casos eram relativamen-

te ligeiros: fragmentos de schrapnells no braco

ou perna. esmagamento de dedos, contusôes

no corpo e sobretudo feridas nos pés, prove-

nientes das longas marchas por caminhos aspe-

ros e mau calgado. Imagine-se o estado d'esses

pés que não tinham visto agua nem descal?ado

as piugas e botas havia um mez ou mais!

Aquellas estavam desfeitas em fragmentos pu-

trefactos. estas endurecidas como se foram de

ferro. Tres, quatro aguas não bastavam para

limpar esses pés, operacão nauseabunda a que

se prestavam tão generosamente as dedicadas

enfermeiras.

E os soldados reconheciam

esses sacrificios. venerando as

mãos amorosas que os trata-

vam e vencendo-se para repri-
mir os ais que as dôres das fe-

ridas lhes poderiam arrancar.

Quanfos heroismos mudos!.. .

Os casos mais graves eram

as gangrenas e os tétanos. Das

victimas d'estes nenhum esca-

pou. As gangrenas geralmente
puderam ser vencidas quer por

amputacôes opportunas, quer

pelo trafamento intenso com

agua oxygenada, injecfada nas

feridas duas e mais vezes por

dia. As feridas das balas, me-

nos numerosas que as dos es-

tilhacos dos obuzes eram faceis

de curar excepto quando atra-

vessavam o abdomen. Tarde

A 'équipe bruxellois- da Cruz Vermelha em

La Panne
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de Christo. deseja minorar os soffrimentos. Den-

tro do hospital não ha inimigos.
— E de facto

era assim.

Ninguem cuidava se era amigo ou inimigo

o pobre ferido, ninguem ia averiguar a sua

crenca ou nacionalidade; tratava-se a todos com

egual carinho. A todos, porém, se offereciam li-

vremente os soccorros espirituaes. que nunca

eram desdenhados. Tivemos até a consolacão

de baptisar um joven israelita russo, que dois

dias antes de morrer recebeu a graca baptis-
mal, o Viatico e os Santos Oleos. Os proprios

socialistas belgas e francezes perdiam no cam-

po da batalha todo o seu anti-clericalismo e se

alguma preferencia mostravam era a de os seus

pensos serem feitos pelas religiosas.
Além dos militares, tivemos no hospital al-

gumas victimas innocentes da guerra, victimas

casuaes do bombardeamento das cidades.

Uma creancinha de 9 annos morreu-me nos

bracos com uma meningite, consequencia d uma

ferida na cabeca, causada por um estilhago de

lanfernêta.

Houve alguns casos de typho, mas os afa-

cados foram immediafamenfe recolhidos n'uma

casa isolada, distante da ambulancia, e entre-

gue ao cuidado de religiosas.
Na immensa quanfidade de feridos de que

venho fallando nunca vi uma sô bala dum-dum,

nem um caso sequer de atrocidades voluntarias

(olhos vasados, mãos decepadas, narizes corfa-

dos, etc.) commetfidas por qualquer dos parfi-
dos. Das balas empregadas pelos diversos exer-

citos as mais perigosas eram as francezas, por

serem de cobre, com ponta fina que facilmen-

te se recurvava em anzol ao penetrar n'um osso,

as mais inocuas [fallo medicalmente] eram as

allemãs.

O espirito dos soldados belgas era bom;

BRAGA—Mofocyclisfas poríuenses que ha dias visitaram a cidade e o Bom Jesus do Monfe
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Illusfrado sacerdofe e um dos exilados polificos beneficiados

pela ulfima amnisfia.

Ao regressar a Vieira, ferra da sua naturalidade, foi

recebido pelos seus conferraneos com uma

imponente manifesfa<^ão de sympafhia

ou cedo vinha a peritonite e o doente estava

perdido. Mesmo as feridas nos pulmôes eram

susceptiveis de cura, quasi nunca as dos intes-

tinos.

Tivemos lá soldados belgas, francezes, alle-

mães e até russos (voluntarios do exercito bel-

ga). Lembra-me que um dia, fratando d um al-

lemão, estudante da Universidade de Berlim,

perguntou-me este: 'Que ideia fazem v. v. aqui
dos allemães ?»—Respondi-lhe: 'Olhe, meu ca-

ro, aqui não temo5 ideia alguma sobre allemães

ou russos, aqui so vêmos corpos feridos e al- [
mas tristes a quem a Cruz Vermelha, a Cruz Q



todos confiavam na victoria final, encontrando

todos no seu Rei, o modelo do soldado. cheio

de coragem e amor da Patria. persuadido da

justica da nobre causa que defende.

V. A. C.

^^ ø e^

3 Uma festa nacional
ooo

iniciativa da Liga Naval promovendo
uma festa nacional do Condestavel

Dom Nuno Alvares Pereira produziu
O boa impressão, enconfrando echo em todos os

BRAGA—THEA TRO-CIRCO

Fachada principa! do bello edificio ulfimamenfe inaugurado

Theafro-Circo— Grande afrio

coracôes e na maioria d elles

satisfa^ão e enthusiasmo.

A crise que atravessamos

é uma crise de caracteres, cri-

se de Ideal ; urge remediar

esse mal que nos tem arrasta-

do á inaccão, á inepcia, á rui-

na e á morte. E a hora de um

resurgimenfo e as glorias do

passado dão animo para ar-

rostar com os infortunios do

presente; a energia e o herois-

mo dos nossos ante-passados
são o antidoto para os males

da actualidade, para essa so-

mnolencia e cobardia que nos

tem enforpecido. Esses heroes

do passado são os nossos mo-

delos; é uma pleiade d'elles,

desde a lealdade e a honra

de Egas Moniz, desde o he-

roismo em Nun Alvares, até
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BRAGA (Theatro-Circo)— Um aspecfo da esplendida sala de especfaculos

aos martyres do 1 .° de fevereiro, de 5 d'oufu- g peia sonhada e esbocada até aos vinfe annos

bro, de Chaves e de Vinhaes, e Ramiro Pin-

fo, heroes d opinião, alé esses martyres d'um

dever, heroes sem nome quc morrem sem con-

ta n'essas campanhas d'Africa.

O heroismo não está sô n esses campos de

batalha mas na lucta da

vida, no cumprimento
d um Dever com honra

e Energia; o marfyrio
não esfá sô na arena ou

no patibulo mas onde

se soffre ou se morre

pela verdade e pela Fé

no cumprimenlo d um

Dever nobre e imperio-
so.

Nun Alvares foi guer-
reiro e sanfo, heroe e

marfyr: marlyrio d'annos

na expiagão de crimes

que não commetteu, na

penitencia e na abnega-
cão do claustro, foi san-

to n 'esses longos annos

de preces e de jejuns,
n uma vida d'immolacão

e de caridade; foi heroe

n esses campos de ba-

talha onde se desenrolou

o scenario d essa vida

gigantesca, d'essa epo-
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nos Pa^os de uma côrte agitada, e nos encan-

tos d um lar do qual elle mal conheceu a paz

e a docura.

O epilogo d'esfa vida escreveu-se n esse

mosteiro do Carmo, fundado por elle, como ex-

voto de Valverde, epo-

peia em pedra. que o

terramoto de 1755 não

respeitou. Alli veio Nu-

no Alvares enterrar o

heroe e resuscitar o San-

to, o monge ; deixar o

seu nome por o de Frei

Nuno de Santa Maria,

desprezando as grande-
zas da Côrte pela nudez

d'um cafre e a humida-

de d'um convento de car-

melifas descalcos! Alli

desciam á paz do tumu-

lo, vivos. todos aquelles
que já na vida dormiam

o somno eferno para o

mundo, sacrificios d'al-

ma, reparacôes since-

ras, expiacôes abencoa-

das no silencio e na

medifacão. immolacôes

sangrentas para o cora-

Cão, vidas de prece e de

penitencia, mysterios. . .

Peristilo da escada principal

(Clichcs do dist. phot. snr. A. Soucasaux)
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BRAGA — Grupo de professores e alumnos da Escola Luso-Brazileira

que quem vê nada comprehende. nada penetra

d'essa linguagem muda d almas cheias de vida

em corpos já amorfalhados; so vagamente o

adivinham aquelles eleitos do mysficismo que...

n'uraa cura d Ideal. atravessaram uma Trappa
ou uma Cartuxa.

E' no desfiar imponente e silencioso d'esses

seres humanos, envoltos n uma gamarra e n um

capuz que vimos seculos lá ao longe passar a

figura epica do Condestavel; é esse heroe gi-

gantesco que Portugal n'uma apotheose (que

já tardava . ..) vae fazer resuscitar do olvido e

do silencio; é essa figura prestigiosa d'um Por-

tuguez que vae desperfar do somno esta nacão

que dorme; é ella que vae resuscitar essa al-

ma nacional que Elle em feitos heroicos e fra-

dicôes gloriosas engrandeceu. E' Elle que esse

Portugal inteiro vae acclamar no raiar d'uma

aurora de luz e desperanca, no resurgir da Fé

e da Victoria.
Almafalla.

As virfudes d'aquelle, que não ama a Deus, são nullas;

e as suas melhores obras são, como os frucfos d'aquellas
arvores que se enconfram junfo ao mar morfo, bellos á visfa,

mas que, ao colherem-se, se não acha enfre as mãos senão

um pô ligeiro e negro que o venfo Ieva.

Fastos do Catholicismo
000

f\ vicla religiosa na Allemanha

Segundo se deduz dos dados confidos no

ullimo Annuario Ecc/esiasfico publicado pelo
rev.° Padre Krose, ha na Allemanha 25:600

sacerdotes e 7:081 conventos com 70:204 re-

ligiosos, classificados da seguinte maneira: 325

conventos de homens com 7:206 religiosos,
6:756 conventos de mulheres com 63:070 reli-

giosas.
Esta exuberancia de vida religiosa parece

que não impede a prosperidade do imperio,
como todo o mundo tem visto e os aliados

têem sentido n'estes ultimos sete mezes da guerra.

Uma protestante convertida em Lourdes

Uma senhora de Berlim, chamada Gertru-

des Kastner. que seguia a religião protestante
lutherana, acaba de converter-se ao catholicis-

mo, depois de presenciar os admiraveis prodi-

gios que a Santissima Virgem todos os dias

realisa em beneficio dos pobres peccadores que,
verdadeiramente contrictos, se aproximam da

gruta bemdita em Lourdes. Depois de abjurar
os erros do protestantismo, recebeu os Sacra-

mentos do Baptismo, a Communhão e a Con-

firma^ão.
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f\ Guerra Europeia
^^ =^ tT

Dois prisioneiros francczes lavando as suas roupas nãs dependcncias do acampamenfo

4 cidade de Dardanos visfa do mar

e
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Bocanegra.— Em campo d'ouro uma barra de BocarrO.—Em campo azul uma cruz e orla san-

Suineas e no meio da cruz uma cara de sua cor. ■M
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flnecdotas historicas Ifeg
Ditos e pensamentos

.5^r

Marido ideal

ILTON, o celebre aucfor do Pa-

raizo Perdido, cegou ao mes-

mo tempo que enviuvou. mas

passados poucos mezes fornou a casar. Um

dos seus amigos admirou-se de que encontras-

se mulher sendo cego e doente.
— Admiraes-vos? Sou um bom partido,

mas se tambem fosse surdo seria o melhor ca-

samento da Inglaterra.

Os minisfros de Henrique IV

Um embaixador de Hespanha, conversando
com Henrique IV de Franca, disse-lhe que de-

sejava conhecer os seus minisfros para a cada
um d'elles se dirigir segundo o seu caracfer,

— Ides conhece-los sem sair d'esfa sala.
Ao tempo os ministros esperavam n'uma

sala proxima. O rei mandou enfrar o chanceler
de Sillery e disse-lhe :

— Senhor chanceler, estou com muifo cui-

dado no tecto d'esta sala que me parece amea-

ear ruina. Receio a todo o momenfo que me

caia sobre a cabeca.

Que vos parece ?

— Senhor, respondeu o chanceler, é verda-
de que esfá velho. mas... no emtanto consulfa-
se o architecto, é bom examinar e ponderar to-
das as circumsfancias... se fôr preciso chamar-
se-ão os obreiros... mas em todo o caso con-

vem não precipifar as coisas.

Retirado o chanceler entrou o duque de
ViIIeroi, a quem formulou egual pergunta.

O duque, sem olhar para o tecto, respon-
deu logo :

— Tem V. M. muita razão ; ha todo o mo-

tivo para temer e já vou dar as ordens precisas.
Seguidamente entrou o presidenfe Jeannin,

que propondo-se-lhe a mesma questão. respon-
deu :

— Não posso comprehender d'onde nas?am
vossos receios. o tecto está segurissimo. Dur-
ma V. M. descancado e na cerfeza de que o

fecto ainda ha-de durar mais que V. M.

Logo que se viu sô com o embaixador, dis-
se o rei :

— Deveis já conhece-los. O chanceler nun-

ca resolve o que se deve fazer. Villeroi diz sem-
pre que eu tenho razão, e Jeannin diz fudo o

que pensa e pensa sempre bem. Mas d'esfes
ha poucos. O

o
Sabe fiar?

A James I de Inglaferra apresentaram uma

rapariga como o maior prodigio d'aquelles
tempos.

— Asseguro a V. Magesfade que ella falla

e escreve o lafim, o grego e o hebraico.

— São excellentes prendas. respondeu o

rei, mas, dizei-me, ella sabe fiar?

Os protestantes

No tempo em que os profestanfes eram

perseguidos em Franca, o embaixador da In-

glaterra pediu a Luiz XIV a liberdade dos que

estavam nas galés.
— O que diria o rei da Gran-Brefanha,

perguntou Luiz XIV, se eu lhe mandasse pedir
fodos os presos de Newgafe?

Era a prisão dos malfeifores de Londres.

Respondeu o embaixador:
—O rei, meu amo. vo-los concederia se

V. M. os reclamasse como seus irmãos.

Morra mais barato . . .

Estava na tribuna um deputado que honra-

damente fôra eleito, mas a quem pretendiam
furtar a candidatura. Na desconfianca de que a

justi^a Ihe fosse madrasfa, come^ou assim o

discurso :

— Sei que vou morrer, porém quero mor-

rer como Mirabeau, ouvindo as musicas mais

bellas e melhor concertadas, aspirando os per-

fumes mais raros, vendo em riquissimos vasos

de alabastro as flôres mais exquisitas . . .

Não pôde José Estevão conservar-se calado

por mais fempo, e trovejou :

— Se o illustre deputado quer morrer, oue

morra mais barafo, que no orcamento não ha

verba para tanto.

O deputado desceu da tribune corrido dos

risos geraes.

Os que obedecem ao estomago não são

homens, mas animaes. — Seneca.
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Quem possue a abundancia tambem com-

bate a pobreza. — Horacio.

TiTO Flavio.
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