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Vida Cathohca internacional

Os
echos da pereQnnacão catholica nacional franceza a Lourdes ainda nôo morrcrom.

Come<;ou pela apresenlagão a Nossa Senhora dc uma mensagem de 7000CV>

creancas francezes irnpetrando a paz e a salva«;ão ^lonosa da sua polria! A

seguir houve duranle muilos dias conferencias sacerdotaes e solemnes procissôes com o

Santissimo Sacramento a que assistiram innumeros fieis e grande numero de soldados,

Ao mesmo tempo. sob a presidencia do Bispo de Laval houve prêces publicas.
Uma das principaes notas do dia foi a Communhão Geral de creanc. as. No mesmo dia

a tarde. mais de 2.CW fieis se reuniram no templo. unindo as suas ora^ôes pelo Papa e

pelos exercitos francczes. Dois lactos ainda notaveis na vida cathohca tranceza: a reu-

nião dos fcrro-viarios catholicos em Montmarlre e as manifestacôes piedosas dos soldados

australianos na Picardia Na primeira. antes da missa. em que pre^ou o vigario geral de

Verdun. Mvjr Henry e que foi dicta pelo Cardeal Amette houve uma assembleia de

estudos em que toi lido e discutido o relatorio v;eral da associa^âo. No final das

ceremonias religiosas 2 3CO ferro-viarios fueram de novo a sua Consagragão ao Sagrado
Cora^ão de Jesus A Communhão Geral dos australianos foi edificante. Os soldodos

catholicos são todos praticantes c vieram iuntar-selhes muilos protestantes. Prégou um

padre irlandez e ao som de um orgão tocado por um or^anista de Sidney aquello massa

de soldados crentes ergueu-se a cntoar o Cantico do SoiJodo que o Cardeal Newmana

compoz!

Admiravel povo! Sublime le !

Êm Hespanha. O cnthusiasmo que despertou a Peregrinacão de Setembro ao Pilar.

Begoria e Covadonvja vae-se traduzindo em milhares de adhesôes podendo augurar-se

um vcrdadeiro triumpho affirmado aos pés da Virvjem para d'Ello implorar a paz da

Europa. O Nuncio chegou a Pamplona sendo recebido por muitos prelados e pelas
auctoridadcs Com os pnmeiros tevc larga conferencia. Toma dc cada vez mais vullo a

ideia de clevar no Cerro de los Angeles um grande monumcnto ao Sagrado Corac,âo

dc Jesus. O secrctario geral da commissáo do monumenlo. o P.° ftãradal. Jcsuita,

effectuou em \ iscaia uma proveitosa reuniâo. ficando constituido a Junta de Senhoras

para aquelle^fim. Em Madrid acaba de fundar-se um novo Circulo Catholico de Opera-
rios. E cá? . . .

Italia. Settarismo asceno chama o Osscrvatore á campanha inlame das seitas

ma^onicas— que muitos catholicos fingem não perccbcr— contra o Papa. campanha

que espirrou agora para Portugal. Em Eranga já ella tem decrescido porquc os*hispos
sabem collocar-se no seu logar

A celebragão do X anniversario da associa^ão operaria ftorgo-Prati loi simples-
mente imponente. constatando-se os enormes beneficios operados nas populacôes ruraes

Ac^ão social! Olhemos para ltalia! . . .

A religiêo dos Indios lhe» promette n'eate munJo pro/eres o Jos JuJrus, nquexas; o dcvs Tu rcos, \ioto*

rios; a nosso nos ordeno a pratica das vrtudev e no> ptomet'e o recompenso no cro.

A religião chnsiô não eoiMrede um dia ao odio, e p ometle a fln.i Jade no amor.



Lisboa- A m/siJo Iranccza. Lisboa—A missão ingleza. Snr. Major-general

Snr. Tcnenle-coronel Paris. coronel Ganain dc L ts. erier Barnardifon, lenenle Gonga e alTeres Robinson e o capilão

e fenenle Girandouse e o capilão Malias Casho official ás ordens. Thomaz Fernandes ofíicial ás ørdens.
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Villa do Conoc
— M casa ac correa,vo

O jardim publico no dia da Tesla da Senhora do Carma

A regafa no rio Ave

no dia dos festas.
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i\a praia. A peneaia.

' r*f'\~ C Su 'C--ÍM'^-' 'Cr' ■>■•■■-
~

.

•"
. >. --■>>,-'.,. .í.T' "-*;

.'■' ...

'

,'.C- ''...■' -■"■':.'■ V *:■■'■ Ci i
■

\ *
t*f~' *=" i-

> ■-■"> -j' ■

•_ -í

0 <>^^'#& ■

'■
4

'

1

tĩ

Chegdda é mela.

Um aspeclo da assislencia

IJu-a visía de Villa do'Conae.
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/ — Roma— 0 lemplo
de Nepluno.
2- Victor Manuel III

e Helena de Mcnlenegro,
reis de iLalia.

3—Forum ro-

rnpna e rua Trans-

4 — Fonle di

Trevi.
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V
A. vida d.o

Maffo<~inhos— Cuncerfando as rrdes
Mafioslnhos—Concerfando uma vigia

(Phofs. de Viriafo Silva)

>VW Aputia—A apanha do sarga^o

;Phot. Broî d'Arouio)

Povaa de VarrCun—Apanha <to sargeco

(Pliof. Je J. Gonfolves l.oiiren<,-o)

Peniche— Tirando as lagosíaa dos viveiros

(Phof. J. Ramos) Moledo—Apanhando o sargaco
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'fl taca denunciante

POR J< Sl- .-WîOSTIMI.).

-

f"^ o dobrar d uma esquina. alta a noití, cahindo a neve sobrc aquella aldeiasinha so-

I I litaria. Manuel Thomaz senliu Irez vezes um ferro gelado a penelrar-lhe as coslas,
■ ■

perdeu os senlidos e cahiu. banhado em sangue.

Esleve ínerle uma hora sobre a neve espessa, parecendo morlo. Depois, vollou a

si. e sentiu se inleiri^ado e exhausto. Poz-se a pensar no Ieilo entranho em que cstava,

e julgou tudo um pesadello brutal, exfor<;andc-se por desankilosar os nervos. por palpar
a realidade pura, mas não podendo mover-se, com uma especie de prego ardente a do-

lorir-Ihe as espaduas.
E a procurada realidade impoz-se-lhe.
Continuava nevando. Reconheceu a csquina do pardieiro. alguns melros do pavi-

mento. A temperatura era tão baixa. que julgava ter coalhado todo o sangue. Ao mesmo

lempo, o triplice dôr nas costas ia-lhe lembrando o assallo, o attentado. o crime.

Emfim. viu tudo com nilidez. Cahira alli, apunhalado. ou esfaqueado. Por quem ?

As trevas não fallam. Não conhece inimigos. porque sô fazia o bem. Aggredido talvez

por engano. E poz-se a rezar, pedindo um milagre, um passageiro que affrontasse a es-

curidão e a nevada

•

Deus accudiu-lhe. O moleiro Gaspar ia passando, ouviu gemidos, procurou, cur-

var-se. poz em pezo aquelle corpo sobre o forte macho, e voltou a casa.

Depois. acesa a luz, soltou um griío de espanlo e respeito : — O senhor Manuel

Thomaz !

E. pouco mais. Uma hora depois. o ferido estava em sua casa e. pela madrugada,
o medico verificava que as trez punhaladas não linham ferido os pulmôes . ..,

,

No fim de trez semanas comecava a convalescen^fi Um mez volvido. dava o pri-

meiro passeio.

*

O banquete ia animado, esplendido
O vinho generoso era libado com delicia e gula. Manuel ITiomaz leslejava o onni

versario da sua convalescenga.

Amiudaram-se os brindes, em prolestos de lealdade e devogão. Nem um sô deixou

de saudar Manuel Thomaz.

Fallava apenas um, que vacillava. entaramellado, da lingua com os olhos injcda-

dos de sangue.

— Não brindas? pergunlou o amphylrião com galanlaria.

E o oulro. rouquejando. ergueu-se, levantou a ta<;a. mas logo um estranho fragor .

o deteve. A taga partira-se em tres grandcs peda<;os. e o vinho alagava-o, como se fôsse

um ria de sanguc.

E o desgra^ado ajoelhou. confessando. livido, supersticioso :

—Tres peda^os . . . as Ires punhaladas!

Mas. no meio d'aquella humilhagâo e do silencio allonito de todos, Manuel Tho- ■

maz exclamou.de lagrimas nos olhos:

—A' tua saude. desgra?ado amigo !

E abra?ou o, radioso de indulgencia e magnanima generoîidade. o outrø, hirlo de

vergonha e espanlo. 9
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Hinduslão—A eslafua a ĩ.ord Roberls na cidade de Kolak

:. ^: --.:;. ■•■>•• 'Jfí

Jorge V essisiindo å aberíura dc Irincheiras por
soldados ausfralianos, duranfe a sua ullima visila ás linhas

do norfe de Franco
%
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Jorge V assislindo a uma cerempnia reliyiosa no lemplo
protestaníe d'um acampame'nto dc fropas ingiezas
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Salonica — A chegada de contingcnles russos

L'ma tvpica Landa uc musîca ras lin/us francezas

( m aeampamenlo ĩnqiez em S>aionica
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A oelebre heroina franceza Emilia Moreau, no dia do

í.° anniversario da sua victoría confra os allemães

Um novo lypo de dirigiv,~is inglezes
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Mr. Carlos E. Hctfies
Cdndidalo á prcíidcmia dos E. Lnĸlos

Mr. Hughes. rival de Wilson,

o presidenfe acluol, é um franco

parfidario da Enfenfe, c na pro-

paganda elciforal fem-se maniíes-

fado confre o c?pec!aliva com quc

o seu paiz considera o conflĸfo

europeu. sem sc decidir a opoiar
com facfos as palavras da diplo-
macia.

Na sua viagem pelo Ocsfe,

Esfreifo e Chicego, afacou a po-

lifica exferna do aclual presidenfe,

qualificando-o de polifica deb'-l no

que respeifa á defesa dos direifos

americonos, pisados pela Allemo-

nho e pelo germanismo.

1. M . Wilson, aclual presidente
da Republica dos Fsfados

Unidos.

2. Carlos F.. Huglies. candidalo
á prcsidencia dos Eslados Unidos

5. Lauro Muller, ministro

dos cztrangeiros do Brazti, a

quem e á sua conducfa

;.• ic-a imprensa sc tem reTerido.

i. Marrocos. O gcneral Trancez

Lyantay condecorando

a/guns soldados no dia da Tesla
nrtr'nn^ /

Esfa opinião de Hughes afi.
nal represenfa o senfir dos Esfa.
dos Unidos. posfo que Mr. Vjlson
responde a lacs manifesfa?ôes
com um progromma dc consliur-

côes navaes que fornarão a cs-

quadra norfc americana superior
a fodas as esquailras. c somenlc

inferior é esquadra brifannica.

Os polMicos americanos, com

previsão nofavel, femem que a Al-

lemanha fenfe recuperar as suas

perdas nos ferriforios do Nascen-

le e é assim que preparam for^as
navaes que possom compefir com

os do Imperio germanico.

— -r
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POR J. DE FARIA MaCHADO

Ao sol

NJ
um dos altivos bastiôes do velho castro feudal. desmoronados restos de perdido
senhorio mourisco, esculpe se em pedra. o palmo rodado d'um sendal. com a

imagem da Virgem sobrepujando as tres estrellas em facha do campo d oiro

d'um cavalleiro. Enlre silvas e penhascos. abra?ada d'heras, mordida de musgos e de

limos. a velha lorre solarenga tombou sobre a poterna da barbacã e como envergonhada
de seu miseravel fim d abandono e fraqueza, deixou-se cobrir de ramagem bravia, d'her-

vas e giestaes. Desmoronadas as muralhas, atulhados os fossos, o castello infan^ão. foi-se

soterrando e perdendo. entre as fraguas e as urzes. canijado d'uma existencia farla de

dominio e valor. O tempo batera feroz as paredes, rasgára as tape<;arias e os paineis

descal<;ara os muros. varrera desvastador e cruel, todo o resto de grandeza, n aquellas
sinislras muralhas em montão. A montanha escarvada inculta, quebrou de vez sua es-

crava vassallagem e foi-se ousadamente cobrindo de ramarias. que altivas e sobranceiras

subiam até ao castello de seu velho senhor. E tivera historia de facanhas andantes o

desmantelado castello abandonado. Dominara feroz leguas e leguas em redor, enchera-se

de sangue e de gloria, em batalhas e fossadas, ouvira menestreis carpindo trovas. escu-

tara, indifferente, lagrimas de castellãs, supplicas de donzellas. pragas de desespero, halalis

de gloria, como em seus muros guardara e honrara, o valor d'uma ra?a. que em extre-

mados leitos se nobilitara e erguera. E agora em ruinas. esquecido entre fragôes. —

coito pavoroso de feras, d aves sinislras,— cada pedra desmoronada parecia cantar em

noites tenebrosas do inverno. a macabra lamuria da miseria e da paixão.
Fôra erguido n'aquelle monte. por certo senhor mourisco, que alli vivera vexando,

opprimindo, as vastas terras de seu senhorio, todo entregue a uma paixão desesperada

por certa moc,a christã, que sempre o desprezard e que o seu amor desattendido e leroz.

fizera encarcerar no mais sinistro covil dos seus fôssos.

Uma madrugada que a mesnada d'um senhor visinho. rico-homem christão, se alar-

gou na fossada, sahiu com suas hostes a bate-la e depois d'encarnicada lucta. houve

morte violenla ás mãos vingadoras de seu inimigo mortal. Dizimadas as genles, subiu o

vencedor ao castello e d'elle se apossou, segundo os usos de guerra, com todas as suas

riquezas e valores. Seus homens d'armas entregaram-se á pilhagem e á deshonra, e des-

vairados entre sangue e supplicas, calcando cadaveres, arrombando arcas, chegaram ao

escuro carcere. onde a pobre capliva soffrin e penava por sua honra.

Espantados de tanta belleza, que tão admiravel formosura possuia a rapariga. resol-

veram leva-la como melhor prenda do saque, a seu amo e senhor. e alli, aos pés do

rico-homem. ella contou entre lagrimas e prolestos seu prolongado captiveiro.
—Pois Deus seja comtigo— tornou Ihe o castellâo e tomando-lhe a mão para a

conduzir fôra do castello. desceu da torre e veio até fôra da porta senhorial. Despedi-

ram-se. Em lagrimas. ella quiz compor um sorriso para o seu libertador. que tamanha e

tão misericordiosa mercê Ihe fizera. Anoitecia.

A' luz discreta do crepusculo. aquella belleza fulgia. fascinava. irradiava seduccão

e o mo?o extremece. Estavam sôs.

A pilhagem, a orgia, entretinha lá dentro. os homens d'armas. A donzella então

quiz beijar-lhe as mãos, mas o casteilão tomado de subito desejo desvairou, encostou a

lanca á pedra do bastião. t tomou-a nos bragos enlouquecido.
— 'Senhor. não! Soffri tanto! Por piedade. Annos de prisão para manter-me digna

supportei .. e sois vos. senhor. que liberdade me déstes . . Vôs?!. Debatia-se sem lo-

grar ser attendida.

-'Senhor. por vossa honra. por vossa fé ! . . . Luctou. chorou, mas as torgas lal-

tavam-lhe e não poderia resistir. Então. como levada por extranho estimulo. vendo no

sendal do cavalleiro. a imagem da Virgem gritou com todas as for<;as.

— «Por aquella Virgem que trazeis bordada em vosso sendal não me percaes se-

nhor.» Logo o cavalleiro a deixou e ajoelhando verteu amargo pranto.

—Vae, vae . . . perdão . . .



A donzella desceu então o monte e sumiu-se por entre a ramaria dos ouleiros.

sempre seguida da vista anciosa do cavalleiro. que alli ficou emmudecido, trisle, roido
de remorsos. e de pavores. Muito tempo passou e já alvoreava quando resolveu vollar
á torre. Ergueu-se e foi até ao bastião buscar a lan?a quando com indiscriplivel surpre-
za. a viu na pedra esculpida. esculpido o sendal onde a Virgem fulgia em mysieriosa
luz. E alli ficou gravada a eternisar o miiagre, na pedra negra do bastião. a lan^a do
rico homem. com o palmo rodado d'um sendal a imagem da Virgem sobrepujando as

Ires estrellas em facha do campo d'oiro dum cavalleiro.

O castellão dias depois trocou a sua cofa d'armas de guerreiro, pelo humilde bu-
rel d'um frade. e abandonou o castello fatal, que o tempo foi arruinando e desfazendo,
tudo, tudo consumindo, apenas deixando como alegre padrão de poder a lan?a e o sen-

dal esculpidos no velho bastião feudal . . .

A lenda reza assim.

0 fructo prohibido
POR GOMES LEAL.

■Senlior ! padecer e ser alormenfado por amor de vds, é muile

proveiloso
'

minha alma.

Kempis. Imitncêo dt Chrislo,

Se a minha alma nasceu por noife densa,

nasceu a fua por manhã de flores! . . .

Se a minhn nlmo nasceu sô para dôres,

Nasceu o luo para o Bem propense.

Cahe d'esses olhos a meiguice infensa,

Olhos ardendo em lumes como andores,

n'elles vejo azas, palmas, resplendores,

que vônm alfo pela Curva Immensa.

Teu corpo mois genlil do que a palmeira,

perfenc;a embora a oufro! Deus não queira

que eu pouse n'elle uns olhos de Kaim.

Eu quero ofasfar sempre os maus abrolhos

dos feus prs lão mimosos e bonilos,

sô dignos de pisor jnrdins dos ceus.

E com lagrimas, salfando-me dos olhos,

lagrimas e ois! beijnr feus pequeniíos,
—

pois são d essn almn uns pedacinhos feus.

III

Podes fingir por mim lédio ou desdem,

qual dengos Sinhá por seu muléque,
podes mofar de mim junfo ao feu bem,

rindo-me e espreilando-me afravez do léque.

Da fua alma é que eu esfou enamorado

Quero ser denfro d'ella embalsamado,

como em caixão forrado de sefim.

Que imporfa ao Trisfe que o não ame alguem!
Que imporfa ao Trisle que o inlorfunio o séquel
se o seu ûmor, que é a ideal Jerusolem,

Ihe enche n almi de sô;;, e sem que pé |ue!

Eu fenho perpassado eni noi*e morfa,

o olhor a luz da fua lamparine,
eu fenho-me deitado ô fua porla,

como um cão véla um somno de menina.

L omo os myslicos ais de Palesfrina,

que um orgão vibra e os cora<;ôes conforta,

n uma ermida ao sol pôr, ou voz que exorla,

lenho-fe ouvido assim, alma diviria.

Não amo a fun earne côr de roso.

Amo essa almn de seda melodioso,

Musico, Aroma, Sonho, Echo d'um oi.

Mas se um diri manchar's essa almo pura.

eu grilarei: Abre-fe 6 sepulluro!
—Pr.inlos meus correi ! Coro^ão eslaloi ! .



Monte Pio do Clero Secolar

Portuguez
kiccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

• derlgo d'ordent sacras, que desejar allstar-se n'este Monte

Me, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos. morador

ni Avenida Foites Pereira de Mello. 41. Lisboa, os seguinte docu-

ontos:

—1.' Ccrtidâo d'edade, devldaaiente reconhecida por notario.

—2.' Oois attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

90r notario, cm como nåo sofire de molestia actual, ou hsfcltual (pa-
(avras textuaes).—3.' Attcstado, ou declaraqSo jurada, do secretario
ta Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

ereste, ou Ouvidor. em como cstá no legitimo exercicio das suas or-

ilens, exerce o cargo de . . . e nâo eeti Incurso em processo al«um

ecdesiastico ou civll.

Os documentos podem ser em papel commum.
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga devc dlrigir-se ao

'Xvf. Padre Antonio José de Carvalho, residente na rua de Santa

Margarida, 9, em Braga, ou ao Padre Leonel Aragão Dantas de Sou-

la, morador em Laranjeira, Monsâo; ambos são socios corrcspon-
leites do Monte Pio.

Este concede subsldlo na docn^a, suspensão e falta de colloca-

;io; paga visitas medicas aos socios residentes cm Lisboa e nas ter-

rasem que residirem 20 socíqs; dá 10 escudos para operagôes cirur-

iicas, ou conferendas medicas e 10 escudos para auxllio das despe-
las com processos eccleslasticos ou civis ; todos podcm celelirar na

•apella ao iazigo sito na rua numero 5, do cemiterio do Alto de S.

|olo; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

fireito a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Usboa; todoí têm dlreito a ser sepultados ou depositados no reíerl-

lo lazifro, etc.
Concede • subsldio dc vinte e cinco escudos e mortalha para o

fH'iral dos todos res dentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

i-n -ral dos socios residentes fôra de Lisboa-

Frigideiras e Restanrante

CASA DO CANTINHO

bargo de S. Joåo do Souto
BRA6A

Esfabelecinienfo mais anîigo
e acreditado n'esfe genero

A. do Monezes

B8ASUAL DAS FiLHAS UE KIARiA (Congregacôes inarianas)
Pregos:—Encademado em catn^iia, 490; era chagrin, corte doirado, 540 réis.

MâNUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA

Pregos:—Encademado em percalina, 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 rm.

Novas edÍQôes, feitas por A. de Menezes em bannonia com as ultimas repras publicadas.
Fvancos de porte. Para repisto, mais 50 réis por pacote. Os peddos, acompanhados da respectiva importaneU

l9T4« set feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TUY.

*= ■■<*>

l

Arie m Religião
Offlcíaas ée tscuJDtara c entálhador

*7—*Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa

ra as Provincias, llhas, Ultramar
t Brazil.

Pregos e (orfas «s Ínforma^ôes

Fereira d'Abreu & Filhos

SWCCESSOI

JosédaSilva Franga

v

Ie

■■■â

VIZELLA
1

Este afamado hotel e.-tá si-

tuado no centro da povoa<jão e

muito perto do estabeleciinento
dos banhos.

Bom e limpo servico de me-

sa, quartos arejados e luxuosos.
Seriedade em todos os seus

contractos. (80)

Dirigir ao proprietario

dosé Garrido 1/asqiies



I

Ãs Egrejas
Firirai-n Um

Monteiro Bopges

'

fl rRais compleîa d? Porttigal em îodo o genero
de orDarneDîapes d'^greja. ggg Grades iDsíalIa^i

RUAS 00 SOL e BATALHA—PORTO.

lá

=íi
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