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directamente da Sulssa, •*

franco de porte a domicljlo!

Pe;am hoje mesmo a nossa collec,âo conlendo

70 figurinos novos com amostras bordadas, representando

de modo muito exacto a execucSo maraviliiosa dos nossos

bordados afamados, assim como os nossos catalogos de bor-

dados para roupa branca, collares e lencos d'assoar com verda-

deiro bordado suisso.

Esta collecão é piviada franoa contra a remessa d'um

sello de 5 ccntavos.

A escolha comprehende blusas e vestidos para senhoras,

meninas • criancas cm Cambcaia, Veo, Crêpe, O.gandie, Linho, etc. e bordado ĸob
n«J«

"ovidade*
rd3"de

frs- 3-9Ú

Os nossos bordados, corrto não sâe, ccrtados, pcdem ser confeccionados facilmente sobre todos os padraoes.

■>?

Ao mesmo tcmpo offerecemos a nossa collecĩo das ultimas novidades

em sedas para vestidos e blusns : Tafeta, Crêpc, Charmeuse, Gabardine,

Eoliense, ralia, Cotele, Veo, ctc, cambraia, suissa 120 c.n de largura dcsde

trtJ _ 5 10 metro. Grandissima escolha sobretudo em preto, meio luto, ass.m

cotwrem branco e cOr. Esta collecão 6 igualmente enviada franca contra

• remessa d'um sello postal de 5 centavos.

3c/ĩcjeije,

Livraria e Papelaria
CRUZ & C0MP.A (Editores)

121, Rlia NoVa de Soiisa, 133^-BRAGA
Telephcne d.° 29 Telegrammas: CRU2 LIVRARIJ*—BRAGA

Casa fundada em IS38

Editora de muitos livros approvados e adoptados em todo

o paiz, para o ensino primario, normal, secundavio e superior e de

muitos volumes religiosos, litterarios, etc. etc.
Remette-se o catalogo a quem o requisitar.

a

a

SÉDE NO PORTO :

46—Rua do Loureiro—48

Oom representagáo em todo o paiz
e no exlrangeiro

b a

Paramentaria, Sirgaria e

Artigos militares
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99, Rus do Souto, IOI
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UEPa.g-i-ri.âS cL'-A-rte

A D6r

Meu Amigo:

NDO seriamenie enleado com a tua grave e inquietante pergunta. Ha pelo me-

nos dois mezes que tento fugir lhe com subterfugios banaes. mas a tua insis-

tencia acabou por me vencer. Hoje que as vidragas estalam sob o chicote da

saraiva e um vento desolador geme lamurias nos pinheiraes da minha terrá,

vou tentar em breves linhas responder-te.
O velho artista, que devia ter feito o primeiro poema de Dôr. foi decerto aquelle

que primeiro soffreu. Imagina um homem das cavernas, rasgando com um estylête bar-

baro o desenho d'uma rénna. Elle havia de sentir um inrwnenso desespêro
—

incapaz de

materialisar o sonho que na sua alma adejava ...

Suppôe um esculptor hellenico ou assyrio curvado sobre um bloco de marmore.

Perante a sua impotencia de crear a vida— elle devia ter amargamente chorado.

A Historia da Arte, meu Amigo. é um longo rosario de tragedias.

Porque um artista soffre o que não soffre nmguem. Quando imagina ter facetado

um diamante, rútilo como uma braza de fogo, o diamanle apaga-se, desfeito em cinza...

Era um'peda^o de carvão!

E ao cabo de alguns annos, n'uma lucta desigual em que empenha toda a sua vida

e todo o seu talento, os nervos lassos, o cerebro fatigado de tantos sonhos irrealisa-

veis . . . succumbe!

E' a historia dos mais fogosos pintores, é o calvario de todos os musicos celebres,

Conheces a vida de Schumann !

Resume-se n'uma palavra;- torture.
Roído de febre. levanta-se de noite para afugentar espectros imaginarios, conversa

mysteriosamente com a alma de Mozart, e escreve sem interrupcão, como um condem-

nado ás galés, as mais soberbas paginas melôdicas. Sentindo a loUcura iovadi-lo Ienta-

mente, como um veneno atroz, solta um grito lancinante de supplica. que ninguem pode
ouvir sem lagrimas nos olhos. E n'uma tarde allucinado. mais roído de febre do que

nunca. causticado de dôres, afogou-se . . .

Ouvi dizer que o primeiro homem, que tinha chorado, íôra um escravo, sob o lá-

tcgo do seu senhor.

Não acredites, meu pobre amigo. O escravo dobrou o tronco ensanguentaclo e

sorriu . . . Porque naquelle sorriso irônico estava o fermento da liberdade e da vinganca.
Quem primeiro chorou foi o primeiro artista. E nas suas lagrimas havia um deses-

pêro immenso ... /
>

O escravo humilhou-se com a revolta no peito. scnlindo-se tão forte como o seu

senhor. Mas o artista succumbiu; porque a chamma que Ihe vinha do Alto. apagavd-se
nas suas mãos.

E todas es lentativas para a reaccendêr foram inuteis...

Aboliram a trágica escravidão dos homens; mas a cscravatura do genio continua. Ain-

da ha pouco, nesie triste século vinte, appartceu numa estrada itaJiana, inanimado, um

mendigo. com um Stradivárío na mão... Fôra um grand-prix de Roma—e succumbira

na miscria! Queres mais exemplos? Para quê?
A Dôr é inseparavel da Arte. São duas irmãs gémeas que choram a mesma or-

phandade e que vestem o mesmo lucto . . .

JVlANOEL SEMBLANO
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Fnconlram-se já cm

Franca, preparados pa-

ra enlrer aclivamente no

confliclo curopeu, nume-

rosos militares porlu-

guezes, que hão de alh

manter mlcmeralas as

gloriosas Iredi^ôes do

exercilo poriuguez, cos

tumado a conquisiar
louros, desde os cho-

ques de Ourique, até

ás ultimas campanhas
de Africa.

Os nossos bnosos

miiitare. foram recebi

dos em Franca muito

carinhosamente, como

era de esperar, Ira'an-

do-se de nacôes amigas
e camaradas. Mas á

compita lcem andado

n esse fes.emunho de

sympalliia militares e ci-

vis, fiancezcs e ingle-
zes.

Alguns capcllãe^ bel-

gas e francezes, reco-

nhcccndo o pouco nu

mcrosos quc são os

nossos, tecm já esluda-

do al^uma coisa o por-

lugucz, afim de screm

ulcis aos nossos com-

palriolas. L de esperar

que o governo de Por-

lugal dê cm brcve or-

dem de morcha a nu-

mero sufficiente de ca-

pcllãcs, cntre os offere-

cidos. havendo sempre

o bom cuidado que com

os primeiios houve, de

verificar se eslão muni-

dos da competente au-

clorisacão dos seus Pre-

lados.

Aos nossos compa-

friotas no exlranjeiro
saudamos com affecto

Ccmprando laranjas antes de emliarcar

L'm comboio com fropa.s chcgaihío ao cue.s </<_• embiirquc
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Chegjndo ao ca~s de embirquc para irem para bordo

commovido de irmãos. desejando-lhes a maior felicidade: que em breve regressem, incolumes e vi-

ctoriosos, á Patria, cujo nome esfão sublimando co.ti o scu valor e com a sua já dcmonsfrada

illustracão technica. a ponto de ter sido convidado um portuguez paro o mais a!to cargo de direc-

?ão na artilharia britenica.

Caes de embarque. Esperando a vez de embarcar
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Embdrcando pnrct /.ui/.á

(Pubikj^âo .iijcturibddd pelo -Winislerio da Guerra).

F)r. Mal>*ieI d'^rriaila

O primriro Prcsidcnle

da Republi.a Porlugueza

morreu no dia 5 do corr<-n-

le. quasi oelogen_.no. clieio

de amarguras e laKcz de ar-

rependimentos pungenles.

Nem Ihe co'iipreliende-

ram os sonhos afiníil chi-

mericos na palria porlu'_»ue-

za — nem elle \iu de peilo.

com reali íade pura, a íilm'i

nacional, tra dicioníil --tn por

excellencia.

Confundiu a pcilm ici.i

da ulopio com o vôo do

pensador. Julgou que o sen-

limenl.ilismo roiianesco ero

poesia viva e fecunda. pre-

ludio mesmo d'uma epopeia

nova. Adrilfiu cmfim quc a

euphonia de principios in-

consistenles faria brolar ho-

mens radiosos de virtude e

a respeilo de si mesmo e dos

oulros, e lanloque firn.ouleis

incompolivcis com o seu ro-

manlismo nalivo, c não leve

sequer coragrm par.i punir

homens que. nos aclos, es-

cnrneci m brulalinenfe da

nebulosidnde dos seus prin-

cipios.

E. assim nem loi alto

pensador, nem allo poela,

nem verdadeiro polilico. dei-

xando apenas um echo dc

enlhusiasmo Iribunicio, fatuo

verbalisla.

Ideahsla com facil pas-

sagem para o empedernid0

e I<jIso livre-pensamento,

deixou, comludo, na quadra

que compoz para o seu se-

pulcro, uni brado da infor-

tunada consciencia em lor-

lura.

genio, crenles heroes e redcmptores. Enganou-se, pois, Com essa quadra fechamos estas linhas.

Aslros sem fim ! O' sôes que esfåes por cima,

Longe da teira, em regiâo mals pura,-

Deixac que o corpo desca á sepu/lura,
E a vôs se eleve o espirilo que o amma !

IL-USTRAQÁO CATHOLICA 495



I, Paoir^as da Gaerra fcuropeia
[fg^ ø 0 0 0 0 0 0~ 0 0 O 0 ®J^j!j

<sX

A bengâo d'uma bandeira ilaliana anles da parlida para a frenle de batalhí

O dormilorio dos prisioneiros turcos na Mesopof,amia

-lOn •LLUSTRACÃO CATHOLICA



(.'.< so/Ja.los belgas apoz uma reprcsenlacSJo ihcilral n'um acampamenlo

Nas fabricas de municocs. Conslruindo um torpedo

construcão dos fnrpedos. Os ulfimos loques
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Pfl|ESTRA5 DEA_RTE (tlf^lSSA
XI .—Technica da p ntura—Pinturas a tempera, a oleo etc,

modo dc pinlar n'uma camada de e (uque já sê ca, em labua ou (c!o, com côrcs dissolvidfis em

agua mislurada de goinma orabica ou o'ilra subslcmc'm vi'cosa comû a geinma de ovo, latlex da fi-

gueira elc, diz-se pinlura a tempera- (Grussi Gondi -Su/le Soglie dell Arle—pg. 210 .

Na arle christã parece quc ella 'jã conheci.la dos gregosi foi resuscilada por Ciinabuc cere i

do anno 1252. Giotto fomou a dessc s< u anteccssor nr-i copia clos pinlores chrislãos primilivos.

Tambem n'esíe genero. a superíîc'e, onde

n pintura, precisa de preparacão
Na pinlura mural n prepTac;ão con-

dcve ficar

cuida losa.

eisle em dar á parede já sêcca uma camada de

gcmma de o\o diluida em agua. As pranchas ou

Inbuas cram cuidadosameiile polidas. calefelon

do-se as junlures com fios ou band.is finissimas

de panno. Depois de sêcces cxtendia se ume

camada de gcsso dos doiradores; repelmdo-se
u operac.ão alc ÍS vezes. Tornova-se a polir alé
Ihe dar o brilho dc marfim. Enlôo o orlisla de-

buxnva com carvão o quadro ihleiro. sonibrean-

do o roslo c vtslidos e oulras parliculeridedes.
Limpeva em seguidn o quadro com um espana-

dor de plumas dclicedas e reforcnva os conlornos

com o pincel dc linta diluida na agua, acccn'uan-

do ligeiraiTenle as sombras com a^uarella da

mesma (int<. Se houvesse alguma coisa que doi-

rar, fazia se agora. No lim comeca^a a colo-

racão

\ preparac;ão da tela, geralmenle de linho,

é egualmenle complicada. Depois de secca o pn-

meira mão de colla, dá-se-lhe uma camada de

gesso e colla, ainda quentes; a superficie é por

fim pulida com papel esmerilado. Sc, cnrolando

a tela ou aperfando-a entre os dedos o ges.--o

não se despcgar, é signal de estar bem prepa-

rada. Modernamente o tempera prepara-se com

colla de peixe; a gemma de ovo já quasi se não

emprega como dissolvenle.

A lechnica dn pintura a oleo parece daf'.r

do seculo XV. Vasari attribue a sua invencão ao

famoso pintor flamengo João Van Eych, nalurnl

de Bruges. Oulros julgam que Van der Wezden,

Memling ou Antonello de Messina teriam fido a

prioridade. O cerfo é que Van Eych morreu em

1441, porfanlo antes dos oulros tres, que forem

seus confeinporaneos.
O nome de pintura a oleo, indica sufficien-

fcmenfe n nntu-rzi da sua fechnica. O oleo em-

A adoracão do Cordeiro {Triplycho a oleo de Van Eych)
fCafhedral de S. Bavon-Gand.)

A /mmaculada Conceicão (quadro a fempera de Murillo)

(Y.useu do Louvre. Paris)

pregado como dissolvenle era o de linhac;a, no-

gueiro, ctc. juntando-se-lhe um pouco de cepa-

rosa branca calcinada para o tornar mais sec-

canle.

A c?c«)la llamenga adoplou a tabua pera

(undo das suas pinluras; os ilalianos, e em espe-

cial os vcnezic.nos prtfcriram a tela. A tabua era

preparada com uma cninada de gesso; n'ella cal-

cava-se o carlão: os conlornos e sombras erem

esbogados com u;n lapis; cobria-se ludo coin

uma levissima cama .a vermelha, que não cscon-

dia o desenho; sobrc esta é que se applicavam
as cores dissolvidas em oleo.

Os italianos u=avam de tinlas mais gros-

sas, que depois aperfeigoavam dar.do-lhes uma

caniada de cores fransparentes (gomma lacca,
verdefe etc. ) as quaes sem encobrirem o desenho

Ihe dão o brilho, tão peculiar dos quadros ve-

nezianos.

Nas aguarellas, as côres ou tintas são

dissolvidas em agua, e o fundo branco do papel
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c nproveitado p.ira os cl.iros. Pnra inipcdir a Iraclura das côres jund.-se <'. solucão um pouco de goinma arabica
e glveerina.

I:m qunsi lo los esles gencros, como ja indieamos .iliĸiz, o arlislci prepara o esboro n'um carlão, o qual
c depois Iransporlado e cilcodo no lundo convenienlcmenlc disposlo. Já se vê. procura-se sempre execulor o

Irabalho com luz apropriado. mnis ou menos analoga n quc hade lir o quadro no silio onde deve ser collocedo.
E Inmbem c'. illum'miĸĩo d es|- silio que se proeura adaplar a illuminacão do quadro. Os pinlorcs dns cala-
cumbns nã'i livcram lul csci'.ha; lolis <is suas iihros rescnlcin se d'esto l.ill.i, por terein sido, couio dissc, exe-

culados d'i lu/ liru\ole nlc dc ikp.i cnĸlci.i.

.A GNUS.

-De les at les - _ „

Vida catholica internacional

A5S0U em Franga, enlre saudades e enfhusiasmos, mais um anniversario, o

segundo, da batalha do Marne. Os templos encheram-se de fieis e a Santa

Genoveva. a Joanna d'Arc, a S. /V'iguel, em todo o paiz se levanfaram préces

pela victoria e se tribufou gratidão pela do Marne. Em Paris, á sahida da

egreja da Padroeira, o cardeal Amefte. uma das grandes fîguras da Franca, da guerra,

teve uma acclamagão estrondosissima. Ao mesmo em Badouvillers, povoagão que conta já
1 58 bombardeamentos, celebraram-se exequias pelas victimas do combate de 1 2 d agosto no

fim do qual a mulfidáo a caminho do cemiferio entoou. sob o chicoteio das ballas (pois a

povoagão fica no ironf) o Hymno aos Heroes de Victor Hugo. Como sempre, os sol-

dados associaram-se a esta piedosa commemoragão Duas dactas celebres: 3 de setem-

bro de 1532. 3 de setembro de 1916, accordaram mais a fé dos habitantes de Verdun,

sob as abobadas da egreja de Nossa Senhora das Chaves, a protecfora da cidade. O

bispo de Verdun não quiz deixar de solemnisar a daclci em que, como oufrora confra

D5 huguenotes, Nossa Senhora novamente protegeu a cidade contra os allcmães. E as

ordens oo dia lá continuam citando padres e jovens calhnlicos na fi!a dos grandes he-

roes. Que g.ande excmplo o da Franca! A festa de S. Migue! promette str uma apo-

Iheose !

Em Roma. cslá chamando cada vez mais as attencôes o monumento a Pio X. E' uma

magnifica obra de arte que pcrpelúa aos olhos humanos a gloriosa e santa figura do

Pap5. da F.ucharislia que morreu implorcindo a paz. As ceremonias funebres realisadas

em Sanlo Apolinario por alma do grande Ponlifice foram concorridissimas. tendo cele-

brado a missa Mgr. Besssu. conego da Archibasilica Lateranense.

A J. C itjliana realisou em Assis o sua festa da Porciuncula. Um manifeslo do

presidentc Paolo Pericoli. que é um granclc advogado, salientou os beneficios do Jubi-

leu. Associaram se á fesla os jovcns calholicos soldados pedindo a Deus "todo o vigor

da sua bella juvcnlude nas santas balalhas da religião e dos ideaes chrisfãos.» A morte

do P. Mauro Kaiser enlulou a Ordem dos Prégadcres. Era homem de notavel talento

e virtuosissimo, fendo-se tornado proverbial a sua carĩdade. Os anticlericaes quizeram

tecer novu cnredo intrigantc entrc o ministro catholico Meda, da pasta das lînangas e a

Santa Sé. mas o Osservato'c Romfino pôz as coisas no seu logar dando ao homem de

governo. e illustre financciro. o quc llic compefr, e ao catholico o que Ihe pertence. E

a calumnia c<:hiu pcla base.

Hespanha. O Syndicato Ferro vi.irio Calholico de Irun celebrou a bencão da sua

bandeira. tendo concorrido ao aclo muitãs representagôcs. e presidindo o sr. bispo de

Vicloria que î^z. a ûpologia dos Cenlros da Acqão Social. A ideia da Federacão dos

Syndicatos ganha dia a dia mais tcrreno. Os catholicos acham-se empenhados na lucla

em prol da neutralidade que se enconlra ameacada pelas habilidades do governo, e isto

revela sômente quc é sempre intensa a vitalidade dos cafholicos do reino visi.iho. Quan-

do nos resolveremos nôs a seguir-lhe as pisadas ! . . .

Justus.
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VícLsl intensa

POIV 1 l; \KIA MaCHADo

Esquisso

no.sso Mercedes: businava feroz subindo anceado n exfensa ladeira. Sacudi i-se n'um res"

egnr possanle lazendo (remer os metaes brunidos onde o sol llamejava eni chapadas de luz e

n'um arr.meo d; destspero gulgou veloz o reslo da subida. Entravamos na chã, varrida de ca-

sas. sem ervore-, ■-■em frngas, um immenso oceano de verduici m insa, que o vcnto agifava suave

III 3--^3s4Jem ondas infantis de scenographica maré. Batia o sol de chapa, esbiasctdo, quente, e logo

do oulro lado, em bai.xo, n'um pequeno degrau de vcrdure, onde esplendia já o verde queimado dos laleiros, a

pequena aldeia espanejada e aiegre, repoisava fehz, nos seus humildes casaes ac ommodados ao derredor da

pequena cnpella xaiada, que alvejava senhorial e feliz, por enfre a renda funebre das oliveiras do passal. A

urze polvilhado de sol, scintillava como uma joia de fogo e no amarello negro das medas pareciam repoisar

lislrôes immensos d'oiro primilivo, como se aquella nesga de ferra, aquelle recoile admiravel de paisfgem que

faria a gloria d'um impressionista que em duas pincelladas de luz fixasse íodo o oiro d'aquelle dia respirando

fartura, tranquilidade, vida, fosse a rpotheose exuberante, a nalureza epico e fecunda, longe um vivo zagal de

rosfo tisnado, pascia indolente virgilianos rebanhos d'ecloga e pelas leiras socalcadas vinham subindo frescas e

visfosas nas côres >_>arridas das saias e dos lenc;os, fres forfes arregagadas raparigas, cantando, rindo. O espe-

cfaculo deslumbrava. Toda a montanha semeada de ermidas, de logarejos, de pequenas aldeias franquillas onde

negrejavam infancôcs, solercs medievos descia mensa em ondulaqôes e degraus de ferra amanhada, afé ao fundo

do valle onde o rio espadenova feliz nas ctehoeiras e levadas por enlre milheiraes doirados boucpes floridas e

discrefas devezas. O aulo descia deva-^ar, mofores apagados, silencioso, apenas levado do declive, a exfensa

esfrada serpenfeando caprichosa o dorso da monfanha severa, apenas aqui, alli, corfada d'alegria pelo branco

d'algum casal, dono e senhor d'uma oliveira e d'um palmo rodado d'horfo, mes alfivo na sua felicidade humilde

orgulhoso da sua pobreza limpa, o janello esfreilo onde um craveiro floria olhando a estrada, a fifa immensa de

poeira que era o unieo rasfo. a uniea ligi<;ão ao mundo longinquo, complicado e fenebroso, onde as paixôes do-

minavam, o odio saccu.Jia as nlmas, onde se desenrolava essa vida de lumulto, de confusão e de fragedia, ape-

nas piesenliJ.i na siin jliciJalc enfernecida d'aquella viJa feliz. E os mil janellos floridos, d'aquelles mil casebres,

que se iom cspalhando na piysdgcm pareciam lallar. uizer, grifar a poesia simples e commovida d'aquelles lares

onde (anfos di_is lullava o pão uns onde jámais escasseara a chamma viva do amor, n'aquellas casas que de

olha las a nossa alna eslremecia n'umi suave conimo<;5o de fcrnura, n'uma visão esplendente de cerinlnso con-

chego e d esperanca, ondc os dias eorrem ligeiros. certos sempre eguaes e sempre felizes n'essa franquilla

egualdade sem reeeios c sem dôres. E para aôs exlranhos romeiros d'avenlura, invejosos d'essa franquilla exis-

lencia, mas escravos d e-*la vida tlescoual e inrerh, inesperada, conlusa aquelles romanlicos janellos onde uma

vida loda se debru.a e assolha. eram a mais viva nofa d'enlernecimenfo c de prazer, Vinha anoifecendo e cru-

zavamos ag-ra uma extensfi planicie inculta que ia perder-se n'um monticulo pedregoso onde negrejavam des-

moronadas as ruinas do ve'ho caslro feudal. Aqui, além uina cruz de peJra fosca orlava a esfrada a relembrar

accidentes e crimes. hislorias sinistras de bandidos. ou pimponices de cachopo ardido e desordeiro. Depois da

fé no ler a lé em Deus e aquellas cruzes aben<;oando ampmrudo
—

marcos da vida, élapes incerfas da exisfencia

eram lanibem conn os janellos ;_< n refianos onJe os cravos esmoret \im o mofe senlimenlal n'aquella vida, a pon-

luar;ão amavcl d'aquella exislcrcia.

Ualgado o morro, o 'Mercedes- d slisou veloz por uina estrada chã já orlada de casas arrebicadas pre-

sentindo a cidade. frescas lafadas, hortos mansos e a garridice d'algum jardim na Ironleira d'alguma mais abas-

tada moradia e f i correndo, correndo enlre uma nuvcm de po e o ruido monosonico dos motores. Longe scin-

lillavam as primeira- lu^es, ergnia se sobre a missa negra do cnsario uma nevô 1 illuminada, essa nevôa que

coroa loJas ,-.s ciJades, o funio das mil boccas que respiram o bafo das mil paixôes que se enlrechocam e so

ella domimva. imperava sobre ludo e sobre toJos, sem uma nota dc saudade, s.-m um detalhc de senliinenfo,

u;n ai d_- carinho e de ternura coni) aq lelles dôees e (loridos j inellos que a ahna não esquece ia rnais e que os

olhos obstina Jamenle viam ainJa. alrnvez da cidade já.

O aulo pjrou ; o ru;J >, u lu/_, a conlusão, ch-ini

fadora que era rreciso janfarse . . . fomos janlar.

iram-nos cí realidade e n realidade diz-nos garrida e fen-

•»•♦ ++•<
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Em Christo!
^ ^

IV

Mos como é que se sente o Amor Elerno,

Se a vida foi fremenda safurnal?

Åcaso vem da argila o bom crysfal ?

Pôde o Céo dar-nos luz em pleno inferno ?

Pôde haver alma no viver moderno,

Blasphemia a uivar na lingua d'um punhal?

Como surge a bonanga friumphal,
Se fudo é gelo, ou impelos de inverno?

Ignoro. Apenas sinto que é a Dor

Quem nos liberta o espirifo algemado,
Quem nos fraz um sorriso do Senhor .

Apenas sei que a algema do Peccado

E' converlida n'um Eferno Amor

Pela angusfia de Deus Crucificado.

k.
José A~\osti

Z=^^r'-

inho. II

&?

flVante !
(A's .luvenludes Calholica^J

Nunca, nunca ô aposfaías da cruz

Vosso odio e vossas vis perseguiq-ôes
Farão calar em nossos coracôes

As sagradas doufrinas de Jesus !

»

E se o julgaes, que puras illusôes! . . .

Por venfura ousareis turvar a luz

Brilhante do dogma, que nos conduz

A affronfar vossos odios e fraicôes!

Embora, p'lo nosso idea! morreremos

Mas nunca avilfá-lo nôs deixaremos

Inda que isso nos cusfe o que cusfar.

Pois seja a lucta visão muifo embora,

Seja grande o odio que vos devora,

A crenca não morre, ha de friuirphar!

Paulo Lopes da Silva.

=^9kf

^D

Qoraqåo de Jesiis
Cor Jesu, in quo Paler sibi

bene complacuil.

Por esfe Coragão deixei e pisei fudo !

Que lucfes, que fraifôes me salfearam o peifo!

Que vaias não ouvi . . . que risos de despeilo,

Mais feroz e morfaes do que um punhal agudo !

Hoje, sou pobre e humildee, quanfas vezes mudo...

Tudo para ganhar o aeu amor perfeilo,

Buscar hnmilhagôes, alegre e safisfeifo,

Eis fodo o meu viver e (odo o meu esfudo !

Calquei íudo
—da gloria o mais formoso escrjnio.

Por esfe Ccracão—o supremo dominio—

0 Encanto lirial, que sempre nos afrae . . .

N'Elle o meu coracão gosa, vive e descansa...

Sem medos nem lemor— em célica bonanca...

Oh! n'Elle se compraz o seu eferno Pae.

k

Francisco Sequeira,

Rv ^íte

\Jii) ai}i\o depois!

^TĨ^/sáP
J

A Mademoiselle
M. da C V. de Azevedo

Esquecer-fe não posso ! Almn perjura...

No ramo d esle amor. fão desolado !

Por quem na vida hej aformentado,

Meu pobre coracão á desvenfura !

Se, eelesfe visão, foda ventura !...

Julguei em li sonhar,—por meu peccado !-

Bem depressa o meu sonho auroreado,

Immerso de trisfezo e, de indoc,ura !..,

E as horas do passado tão saudoso...

N'esfe ermo solifario angustioso,

Revendo o leu amor,
—

pura illusão ! —

Eu fico medifando largas horas...

Porque fosfe fraidora, e porque choras,

Percorrendo esses tempos que lá vão !...

L

Covas- 1 4-julho-91 6.

zXc^^ÍJ

A. Ribeiro de Cårvelho. I

J
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2>/Yoj e pensanjentos

Pedra de escandalo

'iante do grande portico do Capi-

itolio. na antiga Roma. havia uma

>pedra levantada, na qual estava

esculpida a figura d'um leão. Toda a pessoa

que se via na necessidade de abandonar os

seus bens aos credores, devia ir alli, e com

a cabe?a des coberta e nadegas nuas as-

sentarse na dita pedra e dando sobre ella

tres bate-cús exclaniava ao mesmo lem-

po:
— Cedo bonis ! Cedo de meus bens.

O devedor não podia ser mais inquieta-
do pelos crédores, mas ficava infamado e

inhabil para testar e ser testemunha.

Um amigo de Cesar perguntou Ihe por-

que instituia este coslume.

—E' para abrogar o barbaro artigo da

lei das doze taboas pelo qual é licito aos

crédores fazerem o devedor seu escravo ou

mata-Io quando se manifeste n elle intencão

dolosa.

Âs més linguas

Fallecendo D. Henrique de Menezes,

que governera a India com valor e pruden-
cia, e fallando-se d'elle n'uma roda de fidal-

gos. sahiu um notando-lhe certo defeito.

Heitor da Silveira, senhor das Sarzedas e

de Sovereira e varão insigne, acudiu dizendo:

—Outro defeito maior teve D. Henrique
de Menezes, foi não desterrar da India as

más linguas.

Esperteza de Talleyrand

Cerla senhora pediu ao sagaz minislro

que puzesse o seu nome n um album qUe

ella possuia. Como Talleyrand comecasse

escrevendo uma poesia, a dona do album

acudiu rapidamente :

—Não, para um homem da vossa enver-

gadura bastará apenas a assignaiura.
O esperto politico olhou um pouco o

formoso rosto da dama e escreveu o nome. . .

no alto d 'uma pagina.
Todos em Paris riram da forma habil

como elle se furtara a ver o seu nome assi-

gnado n'uma declaracão de divida de dez

ou vinte mil francos.

Amortalhado em vida

David Beck, celebre discipulo de Van

Dick, atravessando a Allemanha adoeceu

repentinamente e morreu. Os seus creados

choraram copiosamente em torno do seu ca-

daver e para se consolarem beberam garra-

fas de vinho velho até dan?arem. Um d'elles

berrou aos outros :

— Calem-se todos. O nosso amo era

doudo pela pinga, pois então que beba mais

um copo para a longa jornada em que vae.

Levantou-Ihe a cabeca, abriu-lhe a bocca

e despejou-lhe um copo. Com grande espan-

to de todos David Beck descerrou os olhos

e ergueu-se no caixão.

Resa a tradicão que tinha sido victima

de veneno mandado dar pela rainha Chris-

tina da Suecia.

Sogrophobia

—Ouvi dizer que vaes casar

noiva é rica?

—Não é.

—Então porque a escolheste?
—

Porque é orphã . . . de mãe!
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MonlB-Pîo do Clero Secular Porluoue.
_ uccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerigo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'este Monta
_»lo, deve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dos Santos, morador
ĩa Avenlda Pontes Perelra de Mello. 41, Lisboa, os seguinte docu-
centos:

—1." Certldão d'edade, devidamente reconhecida por notario.
—2.' Oois attestados, ou declara;5es medicas juradas e reconhecidas
oor notarlo, em como não soffre de molestla actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario
la Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vira, Arci-

preste, ou Ouvidor, em como está no legitlma exerciclo da suas or-

dens, exerce o cargo de...e não está incurso em processo a'guni
ecclesiastico ou clvil,

Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

no concelho de Braga, dcve dirigir-se ao Rev. Pâdre Antonio José
de Carvalho, residente na rua de Santa Margarida. 9, l.o em Bra-
ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em
Laranjeira, Moncão, se residir no concelho de Moncão; ao Rev. Pa-
dre Domingos Affonso do Dago, capellão da Misericordia de Vian-
na do Castello, se residir no concelho de Vianna do Castello; ao

Rev. Padre Mnnuel do Costa Freitas Ribeiro, se residir no conce-

Iho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior. parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir __o concelho
de Alcobaca.

Os referidos Revs. Padres são socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esclarecimentos, faciiitam as admis-

sfles, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
Este concede subsidio na doemja, suspensão e falta de colloca-

;Io; paga visltas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-
ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para opera^ôes cirur-

glcas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxllio das despe-
ías com processos ecclesiasricos ou civis; todos podem celebrar na
:anella do jazigo sito na rua numero .">, do cemiterio do Alto de S.
loão; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

llreíto a comprar para si e para as suas familias medicainentos me-
fhores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Usboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

lo ]azigo, etc.
Concede o subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

f Jneral dos socios residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

fun»ral dos socios resHentes fôrĩ d? Lisbia.

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

Gasa do Catjtitjfjo

CASADAS FRIGIDEIRAS 00 CANTINHO

--^V if^s^C- =5"ã »r— "■""-

bargo de S. }oão do Souto

BRA6A

Esíabelecimento mais anîigo
e acrediîado n'este genero

A. d IVI

MJIIIUAL DAS FILHAS DE MARIA (GongregaQôes mariaaas)
Pregos:—Encadernado em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

MAMUAL DOS CONGREGADOS D£ N. SENHORA
Pregos:—Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; eoa chagrin, corte doirado, 540 réis.

Novas edÍQôes, feitas por A. de Menezes, em harmonia com as ultimas regras publicadas.
Francos de porte. Para registo, mais 50 réis por pacote. Os pedidos, acompanhados da respectiva importancia

liTem ser feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA., Calle San Telmo, 21—TUY.

BRAOA-Na administraQão da «Illustragão Catholica. rua dos Martyres da Repubhca.
NO PORTO-Joaquim da Silva e Melo & C.a—rua do Corpoda Guarda, 19 a 21.

f>--

b

Arte eHeligiãe
OfBcinas de escmDtara 6 entalhador

47—*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

e Brazil.

Pre^os e todas as informagôes

Pereira d'Abreu & Filhos
STÎCCESSOR

JosédaSilva Franpa

^

j

(F>ara 1917)

Está publicado este excellente AL-

MANAQUE.
A' venda nas principaes livrarias e

na administra<íão do BOLETIM MENSAL

Brochado, 250

PREQOS Cartonado, 320

^

TEIXEIRÂdeANDRÅDE
Professor da Escola Academica

Rua de S. Marcos, 46

Ensina linguas para o Lyceu.

Escola Normal e Commercio.



Escriptorio de Negocios Ecclesisticos
DO

Padre ^illela $ Irmão

Qoaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis, encarrega-se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
e de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras e seus

respectivos Breves, licencas para casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificagôes _.

de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduccão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios depenilentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em re.acão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado
com sunma brevidade e maxima economia.

•T

Vem aneæan ao mesmo escriplow-io uma lypoffpaphia
a vapov, denominada dos -Echos do åÊinho*, e oflicina

de encadernacão onde sûo eæeculados

quaesquer Irabalhos, com a maæima rapidez, perfeicão
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

V: ^illela b) Irmão

83—RUA DOS MARTVRES DA REPUBLICA—91

(AntigaRua da Rainha)
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