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Ornamentos da Casa Estrella

OfíiCinas d'Escultura e Talha f^eligiosa, em madeira, marfim e massa

Fundada em 1874

^2

Pepttna

satalogo

illuntrari-

ôom 1 13
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^rafis.
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Roa do Bomjardlm,

_
_ gs a 89

Km it Santo Åctonlo

§9 63
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Aos ttOSSOS

Irahalltos

foratn

concefiiUos

os tttais

altos pre-

tnios nas

Eæposi-

cúes Mn-

fluslriaes

ã'orfttfjnc-

xas tle 1887

e IS97.

- GUARDA

Representante

CA.SA SUCENA

Rua Heliodoro Salga^e

^S

Specimen d'uma esculptura em niadeira cxecutada nas nosaaĸ ofíicÍDa8

Deposito de imagens. oratorios. castiq-aes, jarras, ramos, custodias, re-
licarios, calice pexides. galhetas. caixas para hostias, campainhas, carilhôes
de campainhas, turibulos e navetas, cruzes processionaes, cirios, lanteroas,
estantes para missaes, livros de missa, lampadas, lustres e todos os mais

aprestes do Culto Divino.

A LASA ESTRELLA e a ftrnecettora rttts principaes casms con

imneres no estrangeir*. e a que tnais Kffrefas forttece no Conli-
nenle, ílhas. Hrazif. ete . . .
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CHRONICA DA SEMANA

Ao sabor da corrente . . .

JÅ
com esta é a terceira vez que encefo a cChronica> . Logo na primeira ella estacou

ante o lango a percorrer, em corcovos de potro rebellão. E por mais que a espo-

reasse sempre se recusava a galopar. Até que exgottados os recursos da pacien-
cia. me decido a publicar-lhe as manhas. suppondo que, envergonhada, ha-de quebrar a

teimosia.

Que isto de escrever chronicas, meus senhores. é de certo modo, um percurso a

fazer no estreito estadio d'uma semana. E facto intercssante: dentro d'elle, os obstaculos

surgem cada vez mais ameúdados. na razão direcla das encrespacôes e emaranhamentos

da sociedade em crise. Julgo que a chronica d'um paiz sem polilicos, sem revolucôes,

sem intrigas, quer ellas se urdam entre musicos, jornalistas. mulheres, esculptores ou pin-
tores, devêra de ser um cantico idylico e suave. quasi bucolico, ainda mesmo que não

se estivesse no campo. nem faunos frauteassem sobre os penedos, nem sob as alfombras

tenras meninas houvesse a fiar, a cantar, e a arrulhar. ..

Não seria este porem, o ideal do chronista . . . pela simples razão de que não exis-

tiria a chronica. O soidoso Bernardim, Rodrigues Lobo seriam mestres. Quas^ todas as

resenhas da vida mensal ou semanal abririam por estas lindas palavras portuguezas que

são como a impressão da lufada de ar fresco que nos banha, ao assomarmos á janella
dos nossos quartos pela manhã rutilante : — Qí/e lindo dia de solf A unica variante das

chronicas seria a exclamacáo:—Que feio dia de chuva . . .

A chronica tem de ir ao sabor da corrente. para onde os factos a encaminham,
como um reporfer aos encontrôes da multidão d um antigo

—ah! bem anfigo ! — comido

republicano de cujo relato tôsse encarregado. E acontece até que muitas vezes a chro-

nica é apenas a impressão do ultimo facto a que se assistiu. Não se admire pois. o lei-

tor de que eu principiasse estes dizeres por mera compara?ão da chronica reluctante em

marchar com um potro ínsoffrido. porque venho de assistir ao concurso hyppico do

Bessa, uma festa de sport, sob a égide d'aquelle general que se desbarreta deante de

AflFonso Costa, quando conversa com elle, uma festa de toileftes de verão nas altas ro-

das, e uma pequena disfraccâo para os olhos que dia a dia mergulham no papel sellado
e nos livros dos lyceus. Mes distraccão bem curta : mal no electrico tomei logar logo
um companheiro me veio perguntar se era cerfo, a offensiva russa esfar detida nas mar-

gens do Styr, lá na Gallifzia. Foi a lembranca d'um mau costume, para mim, esta per-

gunta. Inconscientemente, tirei do bolso o Dia e atasquei-me na politica—o grande vicio

que eu horas depois n'um café inda topei vestido de boato. o ultimo boato em curso:

que o emprestimo se foi por agua abaixo . . . E o alvi^areiro punha-se a coberto:
—E' o que consfa nos meios financeiros...

A conversa foi alastrando. molháda de cerveja
—

um resaibo prussiano n'esfe paiz
de alliadôphilos!—pelas mezas proximas; e porque alguem olhou para o relogio, logo o

adiantamenfo dos ponteiros entroj em discussão, com piádas muitos profusas ao sr.

Nunes da Matta. lamentacôes dos que vão ao theatro e dos que teem de cêdo erguer

para o trabalho: houve até um de face de cêra. que um monoculo encrespava. que
aventou o problema sociologico: as leis da imitacão, de Tarde.

Pois nôs. os da colonia da Foz—observou estendendo o indicador da luva branca,
um terrivel partidario da realeza snob e ouvinte das conferencias dos integralistas—pois
nôs, os da colonia da Foz, como o protesto immediato contra esta manía de reformas.
mantemos infransigentemente a hora velha...

Alguns frouxos de riso sublinharam a declaracão audaz do peralvilho.
—Olha lá, ô G inquiriu um democrático petulante. porque é que os alfaiates

vos alargam tanto as calcas em cima e vol'as estreitam em baixo. por forma que pare-
ceis encanudados?

O outro levantou-se e reeditou Cambronne em Waterloo. Então a gargalhada esta-
lou como um chicote de sarcasmo: julgando-se victorioso o radical quiz recitar-nos fira-
das de comicio e como todos tinhamos paladar gasto para essas eguarias, nos fomos es-
coando aos pares. deixando-o a sôs com um creado que attento lhe seguira o jacto ver-
borrheico.

Eraja noite epelas ruas. immen?o povclru ?e encaminhava ás Font.iinhas. a dancar



até de madrugada para receber as orvalhadas do S. João. Todos cantavam, em ranchos,

aqui ao som de guitarras. alem ao dos harmoniuns. entre o estampido dos foguêtes e o

estalo secco das bombas carnavalescas. S. João e S. Pedro andavam na bocca e no

coragão do povo que as mette nas quadras de amor e de ironia.

—Hoje vou experimentar tres ovos, dizia uma rapariga, typo de costureirinha com

paixoneta.
Eu recordava aquelle São João da minha linda terra á beira-mar, quando de tarde

os ranchos se dirigiam á praia, e por lá se repartiam os pares e até alta noite se dan-

cava. Cantavam as que ficavam sem par. saudosas dos que andavam longe:

O' rneu S. Joåo Baptista
O meu belío marinheiro

Levae-me na vossa barca

Para o Rio de Janeiro . . .

E o mar, cheio de luar. parecia recolher, abrandar em murmurios os seus rugidos

longos para ouvir melhor a alegria doidejante dos noivados, e a tristeza infinita das

saudades.
F. V.

"V^ícLsl intensa

Mais um. . ,

POR J. DE FARIA MaCHADO.

Oamavel
leitor, ao folhear. no seu dia. as paginas cuidadas d'esta revisfa. que Ihe

fornecem solliciías. nas suas gravuras. nas suas chronicas, nos seus desenhos,

nos seus artigos e nas suas illustracôes, os aspectos mais variados dos succes-

sos da semana. não pode avaliar o quanto foi preciso dispensar d'energia e de tenaci-

dade, de intelligencia e d'esfor^o, para que no seu sabbado Ihe não faltasse. sempre

nova e suggestiva na sua visita, a revista habitual. A vida agitada d'este genero de pu-

blicacôes. é sempre o desenrolar d'um novo e longinquo sudario de canceiras, d'injus-

ticas, dedesgostos e de luctas que sô pode ser apreciado em toda a sua amplitude.

por aquelles que algum dia já se tenham dedicado ao triumpho d'uma idêa, ao exito

d'uma causa, á realizacão obstinada d'um sonho. Um anno a mais na existencia d'uma

publicacão illustrada. que para o leitor consíitue um insignifîcante detalhe, um passa-

geiro e desvalorisado incidente, é para aquelles que passaram luctando e sofĩrendo, um

marco de felicidade ao cimo d'um calvario já corrido. um parenthesis d'indescriptivel

alegria no meio das amargas incertezas e decepcôes, que são o negro pão de cada dia.

N'esta crise agudissima. que o terrivel ílagello da guerra determinou a vida dos jornaes.

das Illustracôes e das revistas, tem sido um ininterrupto desencadear de forturas impre-

vistas um amargurado rosario de fadigas. que o leitor não vê,— o grande publico não

chega a distinguir
— mas que sô uma poderosa vontade. sabe e pode dominar. E por

isso que no terceiro anniversario da Illustragâo Catholica não sei francamente que mais

deva admirar se a bizarra galhardia com que o curioso magazine cumpre esta nova

étape de triumpho. se a tenacidade obstinada do seu fundador.

A sua obra que constitue o mais poderoso esforco que se pode conseguir n uma

cidade onde os recursos falham e a inveja medra á farta é o melhor e mais palpitante

testemunho da sua organisacão disciplinada. da sua ousada e tenaz iniciativa N aquelle

como meão abriga-se a mais nervosa e irrequieta vontade. a ousadia emprehendedora

e é a base segura de todas as modernas emprezas no campo economico e industrial.

Fm tres annos elle conseguiu o que raro se consegue no decorrer d'uma vida: fazer pros-

nerar a sua Illustragão, impondo-a ao publico e conquistando-Ihe um logar de destaque

no oenero Pois não parou. não pára a vontade ferrea d esse homem. pequeno de corpo

mas grande na alma e na rasgada iniciativa. que para marcar a nova era da sua rev.sta.

iá annuncia n'esta época anormal para a vida da public.dade noyos
e importanhss.mos

melhoramentos E os triumphos. os loiros colhidos. Ionge de deslumbrarem, sao n este

homem d'arrojados intentos. o mais poderoso e decisivo incitamento.



A Illustragão Cafholica irá pois soffrer novas e importanfes mod.ficacoes conh-

nuará no seu caminho de gloria fiel ao seu credo. o que é sô para louvar-n «t« *POC«

pavorosa de subvertencia. em que tirante tres ou quatro ,ornaes conservadores
de le reos

e inquebranlaveis principios. as outras gazetas vivem não para ^percul.r a .de.as e

os principios. mas as paixôes a.uladas dos homens. os mteresses vi ; do partndo e

das faccôes. Até n'isso. Deus louvado, a nossa Illusfragao venceu com honra a sua ter

ceira jornada . . . E continuará . . .

Ode á mocidade catholica
(FRflGMENTO)

O' juvenfude heroica! Salve mocidadef...

Nôs sômos campeôes na lucta da Verdade.

Paladinos do Idral mais sanfo, nobre e puro:

Deus e Patria!—Nôs /ovensf somos o Futuro.

O Terra Porfuguezaf sômos a alvorada

Do dia d'amanhã... Nás vamos de Jongada

Em busca do feu manfo fu/gido d'outrára...

Ainda hasde ser grandef A Mora Redempfora

Ha de chegar, alfím... 0' Pafria! hasde cingir

Teu mento de tropheus: fu has-de resurgir!

Pelejamos ê sombra mystica da Cruz:

Nôs sômos, Porfugal! soldados de Jesus!...

O' Filhos de Nun'A/vares: povo heroico e creníe,

Recorda o feu Passado, a fua gloria ingente

E a Fé de feus avôs;

—Lá vâo as caravelas

Desafíando os venlos, vagas e procellas,
Em busca d'oufros mundos...—

Raga Lusitanal

Que (e imporfa o mar bravo e a sua ira insana,

Se fens no peilo heroico a luz que te alumia

As sendas do Porvir em noifes d'invernia?!

Avanfc por fuguezes! Lêde a vossa Hisforia

Escripla com o sangue c'o fogo da vicforía!...

Olhae e5.se guerreiro: fílho de Mavorfe

Cov pirlsos de Sansãof Quem foi que o fez forfe?
—Por ^ ão Jorge!—bradava, em sanha denodada,

Beijândo, confíado, a cruz da sua espada!.,.
O' juvenfude, á lucfa! guerra á Impiedade!
Abaixo o atheismo! Viva a Mocidade!

Que imporla que Maraf se ría ás gargalhadas?!
—Os fílhos de Volfaire são feras desdentados!...

Adriano Fernandes Azevêdo.
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Nas ultimas semanas. o illustre Primaz das

Hespanhas. fez a sua visita pastoral, ás paro-

chias do Arcypresfado de Caminha

Durante essa visita o Ex."10 e Rev.™" Sr.

D. Manoel Vieira de Mallos. foi alvo das mais

affectuosas demonsfracôes de alta estima e con-

sideracão não sô pelo clero como pelo povo.

E' digno de todas essas demonslracôes o

inclictoPrelado. que com grande acerfo preside

k vastissima Archidiocese Bracarense.
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Villar de Mouros—Solar do Snr. Dr. Cuerreiro

que serviu de residencia bo Ex.mo Snr. Arcebispo Primax

durante a visila pasioral ao Arcyprestao de Caminha.
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.5. ZJa.'' A>e.'.m'1 fazendo a sua enlrada so/emne na freguezia de Gondarem

A capella onde o Snr. Arcebispo separamenhu
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/—Gondarem. S. Ex.a Rev.m*

COltl as creancas da pri-

meira communhâo.

2—Villar de Mouros. O Se-

nhor Arcebispo Primaz

ocompanhado por varías

persona/idades tfaquelle
concelho, apoz o almoeo

de despedida por ellas

offerecido a S. Ex.ã Rev.mt

3 — A partida do Senhor

Arcebispo Prímaz.

(Clichés da phot. Belleu)
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Excursâo a Braga
da J. C. de Guimarãcs

/—Åspeclo da assisfencia, duranle

o conccrlo realizado na Creche-

da Associacão Catholica, pela

tuna da mesma J. C de Cuima-

rães.

•2— A tuna e o grupo scenico apds o

concerfo.

3—Outro aspecto da assislencia.
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Geruães—Grando wwMã ao Bomdespaiho

Fronteira do templo de N. Senhura

do Bomdespacho, onde se dirigiu uma grande
peregrinacão no dia 12 do mez findo

Crupo dos promolores da peregrinacâo do dia 12. cooperadores e amigosi

Rev." Capellêo do Bomdespacho. abbade de Cervães, Padre J. Bacellan

Padre Roberlo Maciel. dr. Candido Bacellar, Padre Ribeiro Braga,

Uavid Bacellar, abbades de Qleiros. Escariz. Roriz. Egrcja Nova e Cafim;

Padres Fonloura. C. da Cosla l'into. Hilario e .loão Oliveira e A. C. Esfrada.

Um aspeclo da peregrinacão á Senhora do Bomdespacho (Phols. AllianîaJ-

S. Romão do Coronado—Grupo de meninos e meninas da primeira
communhão, com seu pastor Rev." Joaquim de Souza Ferreira e Silva. 5. Romão do Coronado— Um aspecto da prodssâo

Ô ILLUSTRAQAO CATHOLICA



Egreja de S. Romão do Coronado

I— l izeu— A 5 Iropas desfilando, na par-

lida para Tancos, pela frenle do snr. mi-

nislro cia guerra 1 ) e general da divisão{2).

2— Vizeu— foa parada do quartel de in-

faniaria 14 o povo e os soldados antes da

parlida para Tancos.

ILLUSTRAQAO CATHOLICA 9
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Vizeu—Grupo das Filhas de Maria que canfarem durante o mez de Maria e na fesfa da encerracão na Sé.

fiuerra uanhee-meHiiana

Depois de ter tido o appoio dos

"Esfados-Unidos. o grande factor da

permanencia de Carranza á frente

dos negocios mexicanos, surgiram

desintelligencias enfre os governos

de Casa Branca e do Mexico. dan-

do em resultado mutuas hostilida-

xlesjnas povoacôes fronteiri^as.
. A artilharia mexicano em marcna n'uma grande parada mililar realizada no Mexitø

Em Torreôn foi queimado o

consulado americano e as costas do

Mexico estão bloqueadas pelos nar

vios da União.

0 embarque de fropas de infanfaria americana em Philadelphia
com destino ao Mexico

10 ILLUSTRAQAO CATHOLICA



BRAGA E © BOM JESUS

Um aspecfo da nova Avenida ,

Bom Jesus— O lago grande

ILLUSTRAQAO CATHOLICA 11



Qeneral Moltke

A Allemanha ptrdeu mais um illuslre e

valioso general do seu Estado-Maior. 0

general Moltke alem de ser estimado e

respeitado por todo o exercito allemão, ti-

nha sympathia em fodos os recanfos do im-

perio.

Os allemães quando o ouviam enthusias-

mavamse.

Quando a guerra e^talou, Moltke era

chefe do Estado Maior allemão e quando a

morte o roubou á sua brilhante carreira tni-

litar. era chefe do Estado Maior Central.

Morreu victimado por uma appoplexia,

quando assistia ás exequias do seu compa-

nheiro d'armas, morto na Turquia. Marechal

Von der Goltz.

Ccneral Moltke,

fallecido na dia 18 do mez passado

O principe Arthur de Connaughl, condecorando alguns officiaes ifalianos na sua ultima eslada em Italia

12 ILLUSTRAQAO CATHOLICA



HUTT7ANITAF^IA INICIATIVA PONTIFICIA

O castello d'Oese na Suissa. aonde foram Irocados por allemá>\s o_ pi isioneiros brilannicos invalidos
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As operacôes da esquadra italiana no Adriafico.—O porlo de Durazzo defendido pelos austriacos
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Am igos i33.-bim.os

—No dia dos meus annos o Carlos deu-me tantas rosas quantos os annos que eu fazia.

Mas que enorme ramo devia serl...

i4 ILLUSTRAQAO CATHOLICA



AJDZEIN"

por Eduardo^de Noronha.

[~\ manhecer fundeado em Aden, apoz uma calmosa e demorada viagem pelo mar Ver.

f 1 melho. causa a mesma impressão que adormecer a meio d uma magica fatigante
■

e acordar quando o panno se levanta sobre um quadro inesperado.
Com o toque duro de um scenographo audacioso. as descladas rochas vulcanicas,

que se esfendem por cinco milhas de leste a oeste, destacam-se do horizonte em fogo

como uma payzagem maldita de Deus, onde nunca a paleta de um pintor réprobo tivesse

podido fornecer qualquer tenue gradacão de verdura, Na arida e calcinada peninsula,

ligada ao continente por um rasteiro isthmo de incandescente areia, o Jebel Shaurshan,

com os seus 1775 pés de allura. surge como o monte de detrictos de uma enorme pilha

de Ienha, meio queimada por carvoeircs apressados. As consfruccôes da cidade, peza-

das, cubos immensos de côr pardacenta, de eirados prestes a receber a pouca chuva

que so cae de sete em sete annos e a servir de alcova nas noites esbrazeantes e de es-

trellas tão vivas e tremeluzentes como pyrilampos nas tardes de primavera, arqueiam-se

na costa oriental, esteril e bronzea cratera de um vulcão extincto, rodeada por fragas

de cobre em braza, precipicios que nunca Lucifer sonhou para o seu Averno, mura-

Iha natural e inaccessivei que os inglezes aproveitam para defeza d esse ninho de abutres.

O chumbo derretido do sol quasi liquefaz o europeu. A agua estagna-se em redor :

dir-se-hia um novo mar Morto sem ondulacão nem correnfe. Em redor do paquete pul-

lulam pequenas embarca^ôes a regorgitar de moleques, á guisa de moscas em redor de

um colossal pudim escocez de boda : outros escarrancham se em negros froncos de ar-

vore que mareiam com um curto remo de duas pás; outros sobem como agilissimos sa-

guis pelo costado acima, pela mais insignificante saliencia. a despeiío de todos os exforcos

dos lascaris da tripulacão para lhe vedar o accesso.

Invade o convez uma horda cosmopolita. Judeus. musulmanos. domalis. quantas

ragas e quantas castas se agglomeram e se empurram no vaslissimo Oriente, querem

vender pennas de avestruz e ainda outros producfos, dos mais esfranhos e singulares.

a grande maioria das vezes falsificados. Que serie de trajos polychromos. garridos uns,

miseraveis outros, e isfo acompanhado por uma lamuria, uma litania plangente, rouca,

aspera, guttural, desconhecida da gamma mais fanhosa descripta pelo biblico artista da

forre de Babel!

De ora em quando os passageiros, para se verem livres da exfenuante insistencia

dos negros atiram á agua com tres pence. A quasi microscopica moeda de prata de-

senha na poeira luminosa do ar uma trajectoria rapida de scintila?ôes fulvas. incide na

superficie glauca e severa, quasi não espadana uma gotta e desce vagarosa na massa

fluida e transparente. Os pretos cá em cima. na amurada. ou lá em baixo, nas embar-

cacôes multiformes, retrahem os musculos das pernas n'um agachar de sapo em perspe-

ctiva de preza, dilatam-nos n'um movimento de panthera esfaimada. cortam o espaco

com o perfil esbelto n'um quarto de circulo irreprehensivemente geometrico e mergulham

em busca do exiguo disco. sem se importar com o tubarão. sempre de atalaya e que a

miude os traca a meio ou os mutilla horrorosamente.

*

Sem agua e com uma femperatura que Iembra com saudades a dos dominios de

Plutão. Aden. é saudavel. Qs inglezes. com o seu espirito methodico de organisacão

de ôrdem. modificaram n nafureza na medida do possivel. Desembarcamos. Distin-



guem-se aqui e alli indigenas fortes e espadaudos. embrulhados n'uma especie de tunica

encarnada. manchando de um tom ainda mais vermelho, de rubro deslumbrante. o incen-

dido quadro. Os novos foliam nas viellas estreitas. escurecidas por uma nesga de som-

bra. á moda de corcas a pular em barrancos sem vegetacão; o resfo. arabes ou africa-

nos. dos territorios proximos do estreito de Bub-al-Mandeb, cabeceiam acocorados. ta-

ramelam nas lojitas, com o mento fincado nos joelhos. procuram com indolencia os

diminutos ilhotes do chão que o sol não fustiga e afogueia

Mais adeante. na Praca Grande. uma antecamara do deserlo. algumas dezenas de

camellos. de ossos salientes. dando-nos a impressão que a pelle não páde resistir por

mais tempo á pressão incessante da ossada que deseja libertar-se de tão escalvado cou-

ro. ou se baloucam em cima das pernas vacillantes, com as cabecas a agitarem-se indo-

lentemente em oscillacôes isochrones de pendula. ou ajoelham com doce resignacão na

areia a escaldar, com os beicos flacidos. com o olhar meigo de creatura que não busca

fugir ao seu destino. Com o menear philosophico de um conselheiro, sempre disposto a

concordar com a opinião antecipada de quem finge pedir a sua. Ao lado. varias récuas

de mulas pouco corpulentas, da raca que conduziu a Virgem na sua fuga para o Egypto

ruminam menos tranquillas e magestosas que os camellos, e todo este quasi biblico con-

juncto espera que o crepusculo desca e lhes permitta iniciar a jornada atravez dos

torrados e arenosos oceanos em direccão do Yemen. de Meca. de Medina.

Quasi não se transpira. O suor sécca logo apenas desponta nos pôros. Todas as

bebidas. todos os refrescos contidos nos cafés, restaurantes e hoteis do Sleamer-Toint

não apagam a pavorosa sede que de nôs se apossa. Receia-se que o bronze da estatua

da rainha Victoria se funda sob a accão d'aquella cupula enorme, tão branca, tão dia-

phana que nem com vidros fumados se pôde encarar e onde a offuscante rodela solar

desempenha o papel de formidavel holophote. De ora em quando desfilam. ás parelhas,

diversos militares britannicos, em uniforme klaki, com grevas da mesma fazenda. irre-

prehensivelmente asseados com as suas cpattes» de lawn-fennis. Jogar o lawn-fenms

com trinta e oito graus de madrugada é proeza superior a qualquer dos doze trabalhos

de Hercules!

No meio d'esta estonteante exhuberancia de luz a nossa rotina ainda apprehende
differentes panejamentos com que se ataviam alguns edificios para uma fesfa de occa-

sião, e em que predominam a côr de rosa accenfuada e o verde esmeralda. No meio do

silencio peculiar ás cidades muito casfigadas pelo calor. chega alé nôs o cantarolar de

irrequiefos moleques e os seus grifos e guinchos penefrantes, agudissimos, manifestacôes

que suppôem inexcediveis requintes na sua roufenha arte do bel canfo.

Agora um rapido passeio pela cidade, mesmo com risco de completa e absoluta

reductão de todo o tecido adiposo. Por aqui andaram os nossos antepassados e tal

somma de vestigios deixaram e tão indestrucfivelmente gravaram n'essas crestadas pene-

dias o nome de Portugal. que não visitar o theatro de tão immarcessiveis glorias seria

culposa omissão.

O ind.fferenfe na accepcao pol.tica não sô não conhece o pafriofismo. mas Ihe cusfa a crêr que haja quem
o tenha; o ind.fferenfe na accepcão moral e religiosa não se lembra da morle.que marcha sempre ao seu lado- da
efern.dade. que o espera no fim da sua carreira; vixe como se não fivecse de morrer,- morre como se não tivcsse
que desejar, ou que recear oufra vida.

O esfado da indifferenfa é peor. que o das paixôes exalfadas; não é o do febricifanfe que'delira- é o do
entermo, cu)o pulso cessou de bater. e a quem o frio da morfe accommeffeu o coracão.



Monte Pio do Clero Seciilar

Portuguez
iuccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

© clerlgo d'ordens "sacras, que desejar ali>t;ir-sc n'este ,\U>nte

'lo, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro di>s S.int"-. moratK.r

a Avenida Fontes Pereira de .Wello. 41, Lisbiu. os se_.un>U docu-

lentos:
— 1." Certidâo d'edade, devidamente reconhecida pt>r nota io.

-2. Dois attestados, ou declar.n,>>es medicas jiir.iii.is e recĸiihecĸt.is

or notario, em o>i»>o não softre de molestin actual. ou habitual (pa-
ívras textuaes).—3.' Attestado, ou declaraciio jurada, do secretario

a Camara Ecclesiastica respectiva. ou do Yitjariu da Y.ira, Arci-

reste, ou Ouvidor. em como est.i no le^itimo exercicio d.is sna> or-

ens, e.xerce o cargo de... e não e~tá uĸurso em processo al»um

cclesi.ist'co ou civil.

Os documentos podem ser ''m papel commum.
Se ii cleriyo residir na Archidiocese de Braga deve diri^ir-se"ao

!ev. P.ĸire Antonio José de Carvalho. residente na rua de Santa

largarida, 9, em Brat;a. ou ao Padre Leonel Ar.u;_io Dantas de Sou-

a, morador em Laranjeira, Munsãu; ambos s.'io Socios correspon-
entes do Monte Pio.

Este concede subsidio na doenc.a, suspensã" e falta de colloca-

îo; paga visitas medieas aos socios residentes em Lisboa e nas Ur-

is em que residirem 20 soci>_>s, da 10 escudns para operatũes cirur-

icas, ou conferencias medicas e 10escud>>s para auxilio das despe-
ascora processos ecclesiasticos ou civis; todos podem celebrar na

apella do jazigo sito na rua > i >■ a>> 5, do cemiterio do Alto de S.
3ão; faculta a livraria a>_>s soeios. que a itesejarem consultar; tem
ireito a comprar para si e para as suas fannlias medicamentos me-

íores e com abat.mento de 2o p. c. nas pharmacias mutualistas de
isboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

0 ]azi_-._>, etc.

Concede e subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

Jneral dos socios resdentes em Lisboa, e o de ~\ <■■. escudos para o

ineral dos socios residentes fora de Lisboa.

Luneia díe Ouro

Offlcinas de enculptura, encaderna<;ão e coi>

certo» de imagens, batinat* e venten aacerdotaes,

Artigon religionoĸ, imagens, paramentos,
Harmoniun*, oculon, pincenez, binoculoa, cute-
laria, optica c artigos de phantaaia.

Aurelio ĨTîonteiro & C.a
Rua do Ouwidor, n.° 123

Caixa postal 1588—RIO DE JANEIRO

Telephone ôôí/.î, Xorte

«lllustraq:ão Catholica > vende-se n'esta casa.

Numero avulso ,'ioo rs. (moeda brazileira).

Offlcio de Nossâ Senhora
EM PORTUGUEZ

Com as novas modifîcacôes inlroduzidas pele
Bulla •Divino Afflictus.

Lom as novas modiíica^ôes introduzidas pela Bulli

•Divino Afflalum*.

Precos : brochado. ÍSO réis: encadernado em percallina,
130 e 17 0: Pelo correio mais 10 reis.

A venda na administrai;ão do bolelim Mensal— Bragi

A. de Menezes

MAftåUAL DAS FILHAS DE MARIA (Congrega<;ûes marianas)
Preco-:—Eneadernado em rarneira, í-'.Mi; um chajM'in, corte doirad<>, ai-u réis.

MANUAL DOS CONGRLGADOS DE N. SENHORA

Pre','0-:- -Encailerna>l<> ern prrealin;i, 4-í-U; ern carneira, i'.Mi; t>m rliaunn. curte doirado, ."> Í0 réis.

N'ovas edicũes. luitas por A. i1e Meeozes cin harmonia com as iiltinias reuras jmlilirailas.
Francos de j>orti-\ l'ara rt'iri-tũ. mais :.u rei- jmr pacote. <_>s prdidns, acomj>anlia>l<>- da ivspectiva iniportaneia.

evem ser feitos a A.M'u.Ml.i i.O.MES 1'EIIEIIIA, C.alle San Telmo, 21 TUY.

^

Arte e tteligiáo
OfflciHas de escnJDtura e entdlhaaor

47
—

ua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Proyincias, llhas, Ultramar

e Brazil.

Pregos e fodas as informagôes

Pereira d'Abreu & Filhos

SWCCESSOR

JosédaSilva Franca

Oolel e le

-*a

VIZELLA
♦ ♦ •

Kste afamado hotel está si-

tuado 110 centro da povoacão e

muito jierto do estabelecimento

dos banhos.

Bom e limpo servÍQO de me-

sa, quartos arejados e luxuosos.

Seriedade em todos os seus

coLitractos. (80)

Diiigirao proprietario

José Garrido Uasqiies
sb
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Casa do Cantintĸ

argo ile 8. Mo do Souto

!A

Esîabelecimepto nrøis aniigo

e acr?ditado nesĩ? genero
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