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CAPAS PA-HA 0. COLLECIONADHRES

Di .LLUSTfliClO CiTHOLICA,,
Temo-las já impressas, a 440 réis

___ic_es8cr da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerfgo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n 'ete Monte

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

m Avenida Fontes Pereira de Mello. 41, Lisboa. os seguintes docu-

nentos :

—1.' Certldão d'edade, devidamente reconhedda por notarlo

—2.' Dois attestados, ou declara;ôes medicas juradas e reconhecidas

fior
notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-

avras textuats. .- 3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretarío

da Camara Eccĩesiastlca respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvidor. em como está no legitimo exercicio das suas or-
'

dens, exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo algum
eeclesiastico ou civii.

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

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n.' 80 em Bra-

Ía,
ou ao Rev. Padre Leonel Aragåo Dantas de Sousa, morador em

aranjeira, Moncâo, se residir no concelho de Mon<;ão; ao Kev. Pa-

dre Domingos Affonso do PafO, capellão da Misericordia de Via-

na do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castello; ao

Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

|ho de Famallcao ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir í.o concelho

de Alcobaca.
OS referidos Revs. Padres são socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esdarecimentos, facilitam as admis-

>Ses, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
Este concede subsidlo na doen<;a, suspensåo e falta de colioca-

(lo; paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para opera;des drur-

gicas. ou conferendas medfcas e 10 escudos para auxllio das despe-
tM com processos ecclesiasticos ou c vis ; todos podem celebrar na

caoella do jazigo slto na rua numeio 5, do cemlterio do Alto de S,

)oio; faculta a llvraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

dlreito a comprar para si e para as suas familias medlcamentos me-

Ibores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmaclas mutnalistas de
Ur boa ; todos t ím direito a scr sepultados ou depositados no referi-

do jazigo, etc.
Concede o subsldio de vinte e dnco escudos e moitalha para o

fnnorai dos socios res dentes em Lisboa. e o de vinte escudos para o

aaeral dos sodos residen.es fôra de Lisboa-
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CHRONICA DA SEMANA

Os cyprestes riem . .

S eleicnes feitas. eu passo hoje, por > ima d'ellas, attento que os apuramentos nfto termi-

naram á hora .1 que estou a escrever. E coiijo ainda não se mc dissipou a grave im-

pressão íunebre que do quadro da vida nacional se desagrega
— escuros tons de mau

presagio. afogando a massa estupida dos decrépitos d'alma e dos negociadores sem

ella — d'ahi venho a cahir n'um outro scenario, funehre na significaQão e no rôtulo,
muito emhora com 0 seu quê de ridiculo gritante !

Sexta-feira á tarde, os dois grandes cemiterios da cidade á cunha. Sei-o, não porque os visi-

tasse n'esse dia, mas porquc vi cá de fôra os seus largos portôes gradeados deglutindo a onda he-

terogenea do anojo publico. Era nm hello dia d'outono. Sol vivo n'um céo de 'limpidissimo azul,
muito lavado pela frescura das brisas, como siíe escrever-se á respeito d'estes céos em casos taes.

i»s cyprestes perfilavam se distinctamente nas paysagens, com toda a sua seriedaile de arvore lu-

ctuosa, 011, talve/. melhor, com a sua verticalidade de sobrecasaca vérde-escura le convidado a en-

terro de honrado capitalista ou barão de qualquer coisa. Quem trouxe 0 cypreste para os cemiterios
—não ha durida que tinha 0 golpe de vi_-ta de um bom agente funerario. A nota de silencio tumu-

lar que a sua presenqa faz vincar, cáe tão bem na campina romana, demarcando 0 local dos jardins
sumptunsos que 0 gladio da ruina imperial, apagou, como 0 vento apaga as pegadas nos intérminos

areaes da beira-mar ; como nas necrnpoles grandiosis de Elorenca, nos ('jampos santos das cidades,
e nos rusticos recantos onrle piedosas as popula^r.es alderis vão resguardar os desjiojos dos que fugi-
ram do calor brandn das lareiras para a nupcia geláda d<) altfm.

o cypreste porém, leitor amigo. dá-nos a impressão symholica da piedade do povo cujos mor-

los elle protege .om a sua soml.ra decantada nos annuneios. E é assim que nas aldeias, a arvore

amiga das aves de mau agnuro, espalha sempre uma serenidade de recolhimento 011 reflexão espi-
ritual <le saudade gratissima; sublinha admiravelmente nas necrôpoles a estranha impressão d'essas
cidades brancas em que as evoeaQf.es se abra.;aram aos marmores, em attitudes de assombro, ante
<> mysterio !

Mas o rypreste diz-nos l.amhem (e tão bem !) todo 0 postico conselheiral das madamas que
vão i'm dia de fiéis, ao cemiterio para estadear as pelli<;as da nova estacão invernal, a compostura e

arrepanhado <los vestidos de sA.ja e das jnias, nos seus autos, nas suas carruagens, e até nos seus

electriros; aponta-nos para ns grupos que passeiam nos arruamentos a remirar entre causticos

dichotes, ns enfeitament s das r.ampas e jazigos de fnlanas, cicranas e beltranas. A visita aos eemi-
terios é entíio uma praxe e na.la mais, sem caridade, sem dôr, sem pungimento, e ouve—um

maldizente, <• claro !—<|uem indicando-me certo merciante por grossoeatacado : casquinasse atrevido:
--Olha lá, sabes 0 que elle vai murmurar deantí do epitaphio '?

Isto : •venho-te agradecer, meu bom velhôte, a esperta arte de fazer suhir 0 prego ao assucar,
ao arroz e ao bacalhau !»

Este anno não sei se l.nuve 0 costumado cortejo dos defensores ao mausoleu das victimas do
'M (não confundir: é 0 de revolta precursora !) Se não houve, foi sô por excepQão ou por falta de

tempo, visto comn 0 auferimento de lucros com as subsistencias, as viagens á estranja e as pensôes
restantes não deixam de vago dois segundos para distrahir a attenc,ão das profundas questôes na-

cionaes. Quem sabe, leitor e povo ditosissimos, quem sabe a falta que faria na capital ao Buii.;.a e ao

Costa, d'esta vez, o respectivo discurso do sr. presidente da republica, recommendaQãosinhâ certa
ás benevolencias do diabo no meio do inferno. As queixas que as almas dos dois libertadores não
faziam no meio do inferno A não menos libertadora alma de Franga Uorges ! .. .

No Hepouso a anirnaeão excedeu todas as marcas. Bailou-se, comeu-se, e vendeu-se. Sô faltou
a handa <los hombeiros, dnas jiipas rolicas e fogo do Castro de Vianna, coin copinhos de' ênres no

arraial. E ninguem se escandalisou, pois está visto! a vida são dois dias e aquillo tudo, os mortos a
concorrencia tente para 0 anno 0 Caldevilla metter os Fuertollanos no Rej.ouso, em dia de defu'n-
ctos!) puxava á anerlocta. Ahi vae uma, ouvida do commentador áspero de ha pouco :

— Mora ahi nãn sei onde, na cidade, certo homem tão divorciado da letra redonda como ape-
gádo aos lucros do negocio, que tomou originalmente 0 apellido Dan~a' do primeiro marido da viu-
va com quem casou. Ora uma vez que uma cunhada lhe morrêra, mandou elle ao íilho 0 secuinte
telegramma: — Tia morreu teu p'ae Danca.

Como ha-de 0 cyprr».r> ser sério deante de taes quadros e facécias? 0 cvpreste descomDôe-se
0 cypreste ainda quer manter-se serio, mas não púde, e para nâo rehentar do' esforco transmuda å
sua vert.cahdade sevéra de guarda munhipal do remiterio, n'um trac/. de carii-atura' Fica aDenas
uma arvore de scenano <le theatro, insensivel até á magia das ultimas tardes de outonino em oue 0
sol tem desdobrado nos mystenos do espa<;0 maravilhosas tapecarias de oiro, purpura e cobalto..

F. V.
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V~icL___ intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO.

Retalhos-

Italia vive as suas horas mais inquielas. Uma onda d'incerteza torva como uma sinistra mare de

lodo, varre o poiz do norte a sul. A Tranga mandou-llie pressurosa, n'um zelo sollicito d irmj,

as suas melhores tropas. Os vencedores do Marne, os heroes de Verdun, enfileiram ao lado dos

exercitos de Cadorna n'um instanfe de surpreza tragica. de surpreza colhidos pela aza sinistra da

aguia infernal dos austros-allemães. E vão de novo triumphar ! Vão refazer o perdido. resfabele-

cer com brovura, as perdidas posigôes. O panico vae gerar a gloria, vae empurrar paro o triumpho, esses exer-

citosque já conhecem o sol da victoria. que já ouviram os clangores do triumpho e a forga moral, a epica auctori-

dade dos que salvaram a Fran<;a, nas horas d'epopeia do Marne, vae salvar a ltalia tambem. Cadorna ha-de ven-

cer. A alma d'uma nocionalidade não se domina com os fogeneos desfruidores e Veneza, a romanlica maravilha

dos palacios e dos canaes, das gondolas e das serenafas, com os suas egrejas onde ha poemas de frescos su-

blimes. os seus cosarôes onde ho rendas de pedra, e que é o romantico janello onde a alma d essa grande pa-

Iria se debru?a febril. não cahirá nas garr»s dos Hadesburgos. Seria monsfruoso e sobre esse povo ousado e

mau que não conhece o bello e não respeita a fraqueza. cahiriam inferna.s. malditas, mais do que as impreca-

gôes d'uma nacionalidade ferida—as maldi?ôes tevoltadas de todos os arfisfas, de todos os homens de cora-

qão

Veio, indignodo um leitor curioso, porque eu trouxesse a publico as infamias, os vandalismos que em Mon-

tariol se tem commettido n'estes desvairados sete annos. e diz-se cafholico o pittoresco leitor . . . E diz-se homem

de senso e boa opinião, a creoturinha destrambilháda-e imbecil, que firmo aquellas quafro perfidias.

Nôo gosfou que a publico viessem as barboridades commeftidas n'aquelle retiro de piedade, porque

julgo convenienfe. na hora incerfa em que vivemos, que se esque?am os aggravos antigos e porque pensa na sua

ingenuidade ou no sua perfidia, que um dia fudo se reparará ... que é necessario esquecer, que é pre-

ciso. affirma logo conselheiral e pomposo—porque o Accacio não morreu—que é preciso limar iodas as arestas,

cortor cerce. todas as razôes de discordie . . . Phenomenol criferio o d'esfe ononymo polrodor.

Não, repefirei com nojo. Que não toquem n'aquellas pedras, que não soergam aquelles escombros. Âquel-

las ruinas devem ficar através do tempo como vivo tesfemunho d'uma quodra sinisfro de desvario, como ex-

pressão d'um regimen de tyrannnia.
—

padrão miserando d'uma infransigencio que vexa. pesando, repesondo loma

e vergonho. sobre proselyfos desvairados d'um ideal que sô soube destruir. d'um regimen que sô pode subverter.

Aquellas ruinas devem perdurar. porque mais do que um monfão d'escombros são uma pagina d'histona,

pagina sinisfra e cruel, que n'um parentesis de vergonha, se infercalou na historio glorioso d'um povo.

Tenho oqui oo meu lado o livro do paladino. D'elle fallarei em breve que é obra para ser pensado e re-

pensado. Não rae cega a omisade. não me desvaira o admiracã* com que olho sempre. essa admiravel figura ontigo,

esse carader andonfe e covalheiresco, que é foda a expressão d'uma nacionalidade, fentando faze-lo sahir do pan-

tano onde boia ha sefe amargos annos. O livro do grande porfuguez que é Henrique de Paiva Couceiro. merece

ser medifodo, porque é a obra conscienfe de quem muifo amando a sua ferra lhe procura sollicifo, remedio paro

seus moles. Não é a obra d'um theorico doutrinando do remonso do seu gobinete, principios e theorios. E' a

obro d'um soldodo que quer complefor a farefa da suo espoda. que ha-de fafalmenfe redimir. E o gronde emi-

grado. que já mostrou como sabia vencer, dando o melhor do seu sangue e do seu esfor<;o n'essa Afnca lon-

ginquo, vem-nos mostrar agoro como saberia administrar.

O soldado cede logar ao pensador. O mesmo broco que golhordomenfe bronde a espoda para destruir,

fem eguolmente energio poro edificor . . . E são . . . tão poucos esses brocos ! . . .

Oufros fempos
POR F. D'ALMEIRIM.

A pegade oito mil reis

.ALTAVA apenas ao que veio depois a sêr o Capellão do fidolga Casa de M.. ter os seus papeis

em regra para fomar ordens. Mas quê ?
... t i n

Rude muito rude mesmo, quodrodo no orcoboico physico e no desenvolvimento mentol. elle

não fizera um exame. não presfáro sequer umo prova odmissoria. E arriscava-se a nao poder en-

«gig? trar emfim nos quodros do clero da orchidiocese.

Creára-se por alli. enfre a rudezo dos fraguêdos esfereis. enfre as urzes. o rumor profundo e brov.o dos

cheios. lá oo fundo, no rio apressado, os tempesfades chicofeanfes
das invernias nevodas. as soalheiras tremen-
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dos que resécom os gorjos. estancam os debeis veios das fonfes e ohi. pelo sol elfo. omnrásmom como n'umo

suspensêo de respiro. os coisos do paysogem e os animaes a grifar nos esfábulos por uma gotto d ogua oo

menos !

D'esfe modo elle havia de ser apenas um bloco. um pedregulho ! E já n'esse fempo se arreceovo opresen-

fôl-o o genfe polído. Esse fempo ! Assim se recrufova o milicia fonsurada de Chrisfo !. . .

Cerfo é que o nosso homem corria o risco de não ingressar n'ella por não fer em ordem os seus popeis,

Faltavam-lhe sobretudo a certidão dos exames !

Afé que alguem. conhecedor dos cordelinhos burocraficos, uma vez que o P.*' João se lastimavo exospero-

do, Ihe sugeriu :

— Tu voes o Braga, e podes arranjar fudo n'um insfanfe.

— Como ?

— Procuras F. 1 1). E' um jogador incorregivel ; esfafa o que fem na jogotino. Entendes-fe com elle; heim ?

Levos uma peca de ô mil reis e elle, como morre por dinheiro, passa-fe umo cerfidôo. Percebesfe? Tu dos-lhe o

pe?a e elle enfrega-fe uma cerfidão falsa. . .

— Esfá dicfo, mas has-de vir commigo,
O oufro accedeu.

No dia seguinfe, a cavallo, sahiram de madrugada, passaram a Amarante, depois em Guimorães ; e de

noite enfroroni na que foi, haverá seculos, falvez, a Roma porfugueza.
Não demorou muifo fempo que P.e João não franspuzesse os ádifos do eccl.siosfico comara e d.re.to, se

dirigisse ao funccionario oponfodo, expondo logo o que querio, rapida e rudemenfe, sem reficencias, como se

fracfara do mais inoffensivo e legal dos requerimenfos !

—

. . . De maneira que eu preciso de que o Senhor me passe uma cerfidão falso. ferminon elle.

— Diabo I O senhor sempre fem cada uma ! volveu o funccionario n'um co?or de cobeco que jô d.zia'que
o coiso não ero de fodo impossivel. Isso é de muito responsobilidode I Pode-me enfolor ! . . .

— Mos é que eu nôo venho sôsinho. Trngo oqui uma peco de 8 mil reis, homem I Eu dou-lhe o peca e o

senhor dô-me o certidôo folso e esfá fudo ocobodo!

O oufro poz-se o rosnar, fifando ora o proponenfe, ora o secreforio. oro obonondo o cobeco. oro co-

<,ando-a de novo, afé que :

— Bem, decidiu, deixe ficar a pe?a e venha peln cerfĩdão ámanhô.

P/ Joôo pousou o reluzente pe<ja e sohiu fão friumphanfe que não escondeu a suo olegria ao compo-

nheiro.
— E lu deixasfe-lhe a pe?a ? pergunfou esfe ulfimo o cerfo olfuro do narrofivo.

— Pois esfé claro que deixei, e amanhã venho pela cerfidão.
— Pois fizesfel-a fresca. O homem joga esfa noife a pe<;e e amanhã não fornas a vêr nem o_ pe<;o nem

o popel !

P.' João ficou como se um roio lhe cohisse a dois passos !

— Não, isso não ! Essa não m'a préga elle que eu vou já fallar-lhe !

E sem dar mais um segundo o observo^ôes do componheiro, fornou o enfror no reporfie;ão compondo sem

difficuldode, como é de prevêr, umo carêfa de efflicto, e indo direifo ao defenfor da sua rica pefo de ô mil reis.

— Acabe de me aconfecer uma dos dianhos !

— Enfão ?

<
— E' que me lembrei de que essa pe<;a foi o dote de minha mãe, sabe? Deu-lh'a meu avô ás escondidas

quondo se casou e ello fem-no em muita eslimacão.

— E depois?
— Depois é que ella se dá pela falfa da pe?a

—

porque eu peguei n'ello sem Ihe dizer nodo — fica poro

lô trisfe como o noífe, homem ! E eu froncomente penou-me fonfo esfo alembranga que pedi olli e um omigo doze

pinfos. ■ . Ao sr. fnnfo lhe dá ficor com doze pinfos como com umo pe?a de 6 mil reis, não é assim ?

— Sim, nôo ho duvido. . . vole o mesmo.

— Pois é isso. o sr. dá-me o peco e eu dou-lhe os doze pintos. • . Tem-no ohi ?

O funccionorio meffeu o moo oo bolso e firou o pefo. O podre fitou-o devorodoromenfe.
— Tome-o lá, e dê co os doze pintos.
P.' João sopesou o peco no polmo da suo lorgo monápola de camponio.
— E' a mesma ? pergunfou duvidoso.
— Pois esfá visfo que é, que a mim, ninguem me deu mais nenhuma, oro essa é que muito bôo 1

— Nôo se frocfo d'isso.. . E' que minha mãe fem-na muifo marcodinho e se nôo fosse o mesmo. fícava

eu compromeffido I

— Ah ! . . . sim senhor. . . reforquiu o oufro jé um fonfo enfosfiodo d'oquellas frocos e desfrocos do pe?a

de 6 mil reis, e vendo Pv João a enfial-o apressado pela bocca da olgibeiro.
- Enfôo esfomos entendidos, disse P.e João, radianfe por fer rehovido o seu fhesouro e gonho o partido.

Eu vou dor os doze pinlos a quem m'os empresfou, salfo a coso trocor esfo moeda por outro, e ámonhô co esfou

pela cerfidôo. Que sejo bem feifo, enfendeu? Oro posse muifo bem e Deus o ojude !

E sofou se pele porfo fôro.

O funccionorio aftonifo nôo pôde fugir-lhe o um :

— Adeus, até ámanhã. Mas nôo percebendo nodo d'aquella trapalhodo, occrescentou :

— O homem serô folfo de juizo ?

Depois recordondo o geitão d'aquella peqa á mesa do jogo, comecou a escrever a certidoo, falso como

Judas !. . .

(\) Aqui o nomt d'um funccionario da Cem»ra Ecclesiaslicĸ, que no geral (oulros lempos !) så _•_•» Camartt e m»is n«d».

- ♦ ♦
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O Hospife! da Sanla Casa da Misericordia

Esta villa cheia de tradigôes, é muito saudavei, com-

mercial e laboriosa.

Tem alguns monumentos dignos de mencão.

São : a egreja de S. Nicolau pela sua obra de talha

dourada, formoso pulpito e lumulos, especialmente os que

existem fora do templo, pela sua remota antiguidade
A egreja de S. Catarina antigo convento, hoje sede

de varios estabelecimentos publicos.
O hospital, edificio de curiosa apparencia e que hoje

aqui publicamos.
Ha os solares das casas Picota (Azevedo Lobos) e

Rede.

_

O Sr. Francisco de Sampaio Moreira, benemeriio do hospital de Mesão Frio,

que ultimamenie doou dois conlos de reis áquella casa

\
MESflO \

í ^iiriuu
:^> \\

^y

A residenciá do Sr. Domingos Monleiro Pereira
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A Z../Z Cancella. vigario geral de Lunda e superior
da missão da circunscripcão

No dia do Pentecostes foi benzida e sole-

n.mente aberta ao culto a igreja da nova mis-

são catbolica dos Bângaías. E' um templo ele-

ganle para lcrras de Africa Pica perlo do rio

Lúi, no districto da Lunda. e domina metade

da região dos Bângalas, tão falados na ocupa-

cão de Angola ainda hoje. depois dos traba-

Ihos que nos deram desde 1650 por diante.

A missão toi criada em 1Q13, como esta-

cão missionária destacada da missão centrol

de Malange. a que pertence. Foi fundado pelo
dedicado vigário geral do districto, missionário

P. Luiz Lourenco Cancella. que. apesar dos seus

annos e das suas barbas brancas, se tem con-

sagrado com inleiro zeio e amor á obro da

evangelizacão angolana.

A igreja foi tambem construidû sob a sua

dircccão, e pelo pessoal damissãode Malonge.

_f**_.

S-6 ILLUSTRA9Â0 CATHOLICA



Evasão de iim s_ibn.ariDo allemão
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O submarino allemão 'U-29~- que enirou em Cadiz em 9 de Selembro, desle anno:

fora inlernado no Arsenal de La Carraca, mas zumbando da vigilancia de que era abj'eclo, fugiu do mesmo

Arsenal receniemente
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P. Anlonio A, Coelho. capellão mililar

P Jacintho d'Almeida Molla.

capellâo militar

Vicenle Antonio dos Santos. 'Jĸ sargento
de infantena 8, actualmente na frenle de balelha

- E sua mulher ajuda-o nos seus trabalhos litíefaríos?
—Muifo! Ajuda-me a gaatar o que eu ganho com elles..,
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.4s ruinas de duas bchas egre/as

do Norte da Franca, e que assim foram

encontredas pelos inglezes

epoz a retirada das tropos allemãs

d aquelle povoado.

Soldados inglezes transporlando maierial

de guerra nos barcus regionaes.
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5S.ÔES f\MEN05
De Frey Gil da Soledade,

EGRESSO DA FALPERRA.
Aventuras do alphabeto

VIII

[ANIFESTA-SE o exercito! A proposi-
to da Origem do alphabeto deSteena-

ckers. exposta nos serôes passados.
escrevem-me dois homens de armas.

Manifesta-se o exercito !

Fo. o caso que, ao tratar da lefra F, confessei não

comprehender o calemburgo do verso:

L'F naitre au mîlíeu des Croisés.

Aventando a supposicão, que ludo aclararia. de

ter havido algum Lesfenestre entre os cruzados de ori-

gem francesa. E vae um Egresso da Iropa. oli dcs ar-

redores do bergo da outra senhora escreve-me :

Rev.n'° Snr.

■Permitlo-me V. R. que aproveite um dêstes longos
serôes d'aldeio para coturror um pouco consigo. âcerco

do origem da letra F. que V. R. certamente não quiz
explicor, nêo por não ter atinodo com a decifrocão do

C-.lemburgo, mas sim paro agur;or o engenho dos seus

leitores mais dodos ao francez.

Repetindo alto o ullimo verso da quadra e abstra-

hindo da orlogrophio, verô 'en pleinetPalestine les fenê-
tres au milieu des croisées.' 5e á primeiro visto isto

não porece muito certo, advirfa-se qile emboro o signifi-
cado mais vulgar de fenêfre sejo o de janella. fambem se

emprego no senfido de vidraca, ou caixilho, assim como

croisée, que geralmenfe é caixilho. por estensão signi-
fica a proprio jonella. Parrce-me ttr já lido algures que
o uso do palavra croisée proveiu da < ruz de pedra que

divide em quatro comporlimentos algumas janellas me-

dievoes. Se os atfozeres de V. R. o levorem olgum dio á

vizinha villo de Barcellos, verá, quer nas ruinos dos

pocos Jos duques de Barcellos, quer no curiosa caso

dos Pinheiros, que Ihes fica fronfeiro, exemplares per-
feifos desse fypo de janellas. Diz F. Cooper numa dos
suas obros, que esso cruz de pedro nos janellas proveiu
dum piedoso uso dos Cruzodos, uso que se perpefuou
sobretudo em lngloferra, embora a suo origem e signifi-
cado esquecessem com o ondor dos fempos, o ponto

que os purilonos, primeiros emigronfes no Åmerico do

Norfe, enquonto cobriom os olhos com horror quondo
viom êste signal sagrado numa egrejo, erom ossaz igno-
rontes pora collocorem cruzes em todas as janellas. E

por aqui fico, que já basla de croisés e croisées. Recom-

mendo-se a V. Pafernidode êste— Egresso da fropa.

Ao mesmo tempo chegou dos Caldas da Rainha

êste mimo :

Frey Gil da Soledade,
Os teus serôes amenos

São deliciosos, são : pena é se não penelras
do F. as allusôes. Å mim, pygmeu, ao mcnos

parece o decifrei nessa Origem das lelras.

E mudando de metro :

O F leve origem nas canladas

excursôes conlra o Turco á Palesfina :

Já na cidade. apôs lucla ferina .

Jenellas Bulhão viu entre secadas '

Salta Barrancos.

Pois amigo Salfa Barrancos: ao saltor olhe lá se

coe ! Nessa edade, quer-se muito socêgo, cautela e . .

serôes de frey Gil, succcdaneo economico dos caldos de

gallinha que estôo caros como fogo. Não me foi difficil

descobrir-lhe os drogonos do potenfe superior, otravez

dos inicioes S. B . . . Porisso estou agora como o Filinto

Elisio quando rompia :

Lembras-me, amigo Brito, quando a pluma
para escrever magnanimo meneio . . .

Ora \amos a pelejer com os dois egreĩsos da

tropa.
Abalou-me um tanto, mas não me convenceu,' a

epistola do Egresso. que concordo pouco mais ou menos

com a explicacão que dá o amigo Brito, digo: Salta Bar-

rancos. Não contesto que fenêtre possa ser coixilho, nem

que croisée possa por vezes ser janello. O que acho

estranho é que no mesmo verso o auctor, felicissimo e

simplts na engenhosa explicacão das oufras letros, for-

i;asse tanto a significacão das palovras!
A quadra toda pretende levor-nos ás cruzadas,

porque se fosse apenos necessaria a referencia ás croi-

sées escusodo ero folor em Polesfino. Mois: reporem os

meus amigos que o auctor nunca usou dois equivocos no

mesmo verso, e aqui teriomos dois : Fnaitre=les fenêtres,

e croisés=croisées.

Quanfo ás sacadas, por croisées, amigo 5. Bai-

rancos. temos conversodo! Defenderei o minho opinião
com a tenacidade e astucia dum Boemjndo! Quando

pregunlei se haveria algum Lesfenestre enfre os cruzados,

cá tinho os minhos rozôes. E' que sei que ha em Franca,

uma familia Lafenestre; um membro d'ella, foi membro

do Insfiluto de Fronca, (citei-o em 1910 na minho Qua-

resmaanficleriaal, pog. 44); nôo repugna. pois, que hojo
ou fenha hovido Lesfenesfres fombem (sobido é que

este nome se lê léfenélre). Nos sete volumes do Historia

des Croisades, ropidomente folheodos, nôo no vi. Espere-
'mos ainda... Enfrefanfo as /antllas caixilhos ou os

janellas enfre sacadas, não me passam á guelo! Anfes

uma covoco do Julia Reis, das Coldas. . .

Ora jô que os meus arnigos me moveram objeccôes

por via do F, sempre lhes direi que é letra de minho por-

ticulor embirra. E' orisco, sô se dé, entre nos, com o L

e o /?: cusfou o aclimor-se, no olphabefo lotino porque

foi umo dos
~

que o imperodor Cloudio quiz introduzir

em Romo. enfronuo ás combalhofos: TERMINAJIT,

AMPLIAdlT, etc nos monumentos ; e foi uma dos 4 que

derom agua pela borbo o Chilperico I, quando a quiz

impôr aos francos—como os amigos podem ver por

miudos no tomo II, pog. 47 a 65 da monumenfol Diplo-
matica dos Benedicfinos.

Depois, voe ahi entre genfe de letias gordas um

sarilho levado do Inimigo, poro se sober se é phava ou

fava, phosioro ou fosforo. . .

Para os chimicos anfigos, (como se vê em Nazario.

citado por Bluteou) FFFFF queriom dizer: Fome, Frio.

Fedot, Fadiga e Fumo! Umo colomidade! Verdode é que

poro os alchimistos erom : Felicidade. Fado. Faculdades,

Fama e Favor—coisaa muito paro opetecidos!
A Guordo é o cidade dos FFFF que lé dizem ser:

Forie, Fría. Farta e Feia. Parece que dos quofro, sô

Ihe continuam competindo hoje o segundo e o quorto. • ■

Deus conceda o coâo um de nôs os quatro quali-
dodes que as sociedodes gymnosticas ollemãs symboli-
zoram nêsfe seu distincfivo. Seja cado um de nôs

que significo: Frísch, Frei, Froh, Fromm: fresco, livre,

alegre e piedoso !

Amen!
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Recrudescimento da fé
Por Eduardo de Noronha

0 presente conflicto, emhate dos mais egoistas interesses commerciaes que teem afitado a

Humanidade, resoltou desde o principin
— como hão de resoltar outros do f.m, que a

olhos vistos se approxima
—

um invejave.recrudescimento de fé. Todos os ohoques san-
grentos, seja qual fôr a si.a origem, determinam um intenso fervor de r.renea.

Entre c.s figuras grandiosas do clero, <]ue a actual conflagraoãu tem erguido n'um

pedestavel nobilissimo, e que a Pmsteridade ainda mais alto ha de erguer. sol.resae a do cardeal Mer-

cier, primazda Relgiea. Paiz .atholico. por excellencia, o arcebispo de Malines eonstitue o exemplo
vivi. e tangivel da immensa, <_ia extraordmaria forea moral que representa a fé, acrisolada pelo amor

da patria.
0 in.idente oceorrido ba nouco .lemonstra-o como um exempln inolvidavel.

Na egreja de Santa G idula, em Bruxellas, eelphrava-se um servi<^.o fúnebre em memoria dos

soldados belgas mortos <>m combate. U cardeal ..lercier, com a sua habitnal independemia e patrio.
tismo. prega um sermão no qual desenvolre o vercioulo: «Jerusalem, volvida em habitac/ies de

estrangeiros, os seus dias de f.vta são dias de luto.x> Emquanto orou a sua palavra calma e inspi-
rada, originou o mais profundo sileneio. Concluida a oracão, á sahida do templo, a multidão victoría

o prelado delirantemente e segue-se-lhe uma rui<losa manifestaeão patriotica. 0 governo militar al-

lemão, sem demora, condemna a municipalidade a pagar uina multa de um milhão de marcos.

A Gazeta do Rheno da Westphalia, depois <le noticiar a emergenoia, explica: •• 0 gnverno

imperial não levanta ohstarulos a que o cardeal prosiga, no que chama a sua evangelizaoão, sem

rastigo i essoal: não faz mais que scineeionar as consequencia das suas excitacôes, sem responder ao

desejo que tem de ^er paramentad . com a palma do martyrio. »

Em redor d'essa imponente figura de ancião, illuminada pela mais bella auréola que pode
nimbrar a fronte de uin saeerdote, chovem as perseguier>es. (juizeram-nc isolar no seu arcebispado;
ter.taram inflinuir-lhi' as pena> <le prisão e de deport íeão; negoi'iaram em Honia s seu afastamento;

injuriaram-n'o, insularam-n'o na imprensi; tu<lo deligenciaram a fim de o intimidar. Na sua fé

inabalavel. a sua v<>/ sonora e firrne, c.da vez representa mais insimante e conveniente na alma da

Helgíca. A fidelidade arreigada aos princif.ios de. sacerdocio, a esperanoa n'um futuro dos seus cotu-

patriotas outorgam Ihe um poiler que desiquilibra e perturba o <ios invasores.

i.omo não conseguem debelar nem attenuar sequer a serena e incommensuravel energia do

rardeal Mercier, a cida e\plo-ão de pitriotismo provocailn pela sua vehemencia patriotica multipli-
cam-se as multas. U glorioso velho eneonlra-se ern fivnte d'este dilemma: ou as cidades a cahir em

ruinas, minadas pe!a niiseria. aUrihulida- p.r u.n . ex.-teneia diirieilin.H l.eeui de pagar com o seu

derradeiro ohulo o halsaino da sua palavra consol.idora; eu <ll". que r unca sc arreceou de represalias,

que ntinoa retrooedeu ante qualqucr ameaea, se ve, por eo.nmiserai'ão, por d<"'» dos seus conterraneus,

obrigado, a emmudecer, a ileixar de cumprir o seu sacratissimo apostolado.

Mais exemplos do recrudescimento <la i'é e l.em frisan'es.

N'uma cid.nle francez-t da fronteira encmtram-sc foreas importanles. Vão f.artir para se defron-

tarcom o iniuiigo. 0 general commandante orgjniza uina eerimonia adequada. 0 prefeito ígovernador

rivil) es<]ue<-endo propositadamente a lei da separaeão, convid t o bis|ĸj a entrar para a improvisada

tribuna, reservada ás auctoridades. I.iscursa o preieito, fala o gene.al <• disceteia |.or lim o prelado,
nceentu'ando o seu entlmsiasmo pela victoria e solicitando o favor <le f»eus para as bandeiras ahi

desfraldadns. No momento da marcha, o genf-al aceroa-se do hispo, em pé á diríita do prefeito, e pe-

de-lhe que abencôe os symholos da patria. As l.aterias de 7_, enramadas de flores, desftlam a galope.

Sobre ellas, n'uma ademane de pontiliee, <> bi-pn estende os l.racos e assim os conserva n'uma

suprema bencão. Não houve um unico espectailor da scena que não se descohriss<>, nem uma unica

pessoa que não batesse estralejantes palmas.
Guarnece a ridado de Niort um reginiento de hussares. Vem onlem para se dirigir para a

fronteira. 0 prior <l i fregue/ia de N'mto André, que não frequenta o eiretilo militar, recebe convite

do tenenle T. . .
, presidente, para ahi compareeer. Toda a oll'icialida.le se reunira ali. Na sala prin-

cipal, desdobrados eni <irna <la mesa, ostentam-se os tres estandartes do corpo. 0 coronel n'uma

rapid'a exhortacão, pede ao sacerdote <|tie abene/.e as armas dos que vão combater. 0 prior responde

felicitan.lo os oll'iciaes, agradece-lhes o exemplo de intrepidez que hatenteiam a todos, e resume os

seus votos na phrase de .loanna i'Arc : «Os homens de annas batalharão e Detis dará a victoria». U

commandante manda desembainhar as espadas. Prolongam-se n'um resoluto movimento de coragem

por cima dos estandartes. 0 sa.erdote préga os olhos m. alto, impôe as rnãos no gesto liturgi.o da

unccão e pronuncía ;i heneão das annas.

Para concluir:

lm rabino, natural de l.vão, M. Itloch, acode ap.'.s um renludo combate, e ainda na zona

perigosa, aos feridos que jazem no terreno, aos milhares. Hehenta perto uma granada. O^ estilhacos

mutilam' o desditoso israelita. Esfe chama em seu soccorro um padre catholico, ali proximo, no

desempenho da mesma piedosa tarefa. A.orre o rapellão de Christo com a maxima pressa e prodiga-

liza os possiveis .lesvelos ao morihundo. Este, já <'om as pupillas apagadas pelas primeiras sombras

da morte, a custo halbucia :

—Abencoe-me.
. _,__■.

f) pa.lre catholico, sem ouvir o fragmentar dos projecteis que. detonam em redor de st, n um

sinistro e amedrontador' c<'.ro de exterminío, articula vagarosamento as palavras sagradas do ritual,

abencoa o sacerdote hehraico, e de joelhos, reza ate a ultima palavra a orucão dos mortos.
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por Manuel Semblano

Imperador assistia, com o seu primeiro mmistro Stolypine, á representacão
da opera de Rinsky KorsakolT. Tsâr e Sultâo. O exceîlente patriota Nicolau II

nunca deixou de proteger a arte slava. E, embora tivesse uma admiracão

muito particular pela musica allemã e pela musica franceza, gostava sempre

de ouvir uma dessas mysteriosas composicôes da alma russa. onde não se sabe bem o

que mais admirar. se a exalacão. se o desespêro, se o mysticismo . . .

Aquella noite de gala fazia parte dos brilhantes festejos consagrados pela antiga
cidade de Siero á memoria do tzar Alexandre III. a quem erigiu um monumento. A salo

regorgitava do elemento offîcial: toda a nobreza feminina de S. Petersburgo e de Mos-
cow em foileffes confeccionadas chez Redfern e thez Paquin, imprimia uma distinccão
muito particular á soirée.

Ora n'um intervallo, quando Sua Magestade passeava no salão de espera e toda

a gente, aproveitando o entre-acto, se distrahia, o advogado Bogroff, avancou rapida-
mente d'um faufeil de orchestra, desfechando o revôlver duas vezes contra Stolypine.
Produziu-se. como é natural. enorme confusão na faustosa assembleia. Mas durou ape-
nas um momento. A policia. alguns officiaes e espectadores cresceram sobre o anarchis
ta Bogroff e amordacaram-no.

O Imperador. ao ouvir as denotacôes, dirigiu-se logo para a sala. E viu-se esfe es-

pectaculo grandioso e emocionante. O primeiro ministro fez o signal da cruz em dire-
ccão ao camarote imperial

—

a ultima prova de fidelidade ao seu senhor e amo — e cahiu

alagado em sangue. Toda a sala de pé acclamou o Imperador que, muito pálido cerca-

do de suas filhas, inclinava magestosamente a cabeca. Levantou se o panno do theatro.
A companhia, de joelhos. cantou o hymno Boj'e Tsara Krani (á gloria do Tzar) com a

solemnidade grave d'um cantico religioso. O enthusiasmo concentrou-se. Dignifarios do

paco. grã-duquezas. mundanas, actrizes celebres, estudantes. soldados, mulheres do povo
— tudo ajoelhou. A frente do camarote, muito solemne. muifo hirto, muifo pálido, no

seu branco e sumpfuoso uniforme, cercado das princezas suas filhas, Nicolau II inclina-
va commovidamente a cabeca . . .

Ha o segundo atlentado contra Stolypine e o cenfesimo confra as insliluicôes.
Cinco annos antes a sua casa de campo, nailha dos Apolicarios, linha sido orrazada

pelos nihilhistas e debaixo dos escombros fumegantes ficara uma creanca. horrivelmente
mufilada. Ferido na sua alma de patriota e de pae Stolypine resistiu ás machinacôes
terroristas. conservando-se no seu posto de honra, ao lado do Imperador. Foi a sua fi-
delidade que o matou. Ferido Relo advogado Bogroff com dois tiros de revôlver decla-
rou-se uma perifonite. D'esta vez Nicolau II perdia um grande amigo e a Russia um

grande servidor . . .

. Mas ainda bem que o exemplo de Stolypine não esqueceu completamente. A'
despedida de Tsarskoié-Selo as guardas choravam—como á despedida de Fontainebíeau.
O Imperador já não é soberano. chama-se simplesmente Nicolau Romanoff, e desterra-
ram-no. como um criminoso, para o governo de Tobolsk. na Siberia longinqua

Havia festas ruidosas no Palacio Real de Buckingam, emquanto se desenrolava
uma grande tragedia no Palacio imperial de Tsarskoié-Selo

Mas os camponezes de Tobolsk, como os espectadores de Kiew, ajoelham e can-

tam o Boje Tsara Krani.

E em todas as isbas. no desconforto das lareiras sem lume e das eiras sem pão
sob a atmosphera maldita e regelada, cem milhôes de moujicks continuam a resar pelo
Pae
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IIVRARIA QRUZ
BRA6A

TelephcDe d.° 29 Telegramas: CRUZ LIVRARIA

Casa fundada em 1888

EDITORA das obras do celebre hidroterapista Mgr. Kneipp.
EDITORA de muitos livros adoptados no ensino prinario, normal secun-

dario, especial e superior.
EDITORA e proprietária da Colegão Sciencia e Religião.
EDITORAdelivros de piedade—Centelhas Eucaristicas, livro de Oracôes, etc.

Gompleto sortido de Papelaria objectos de escritôrlo--Utensilios e modelos

para desei.ho e pintura—Agencia de Publicapôes.

OFFICINAS
DE-

€scu/ptura en\ jtíadeira
_PI___T_rTJĩ_-A

(_.

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BR/.G/.

N'estas conhecidas officinas. execufam-se com a maxima perfeicão. imagens desde

a miniatura ao famanho nalural. Esculpturas com magnifica pintura. Tem sempre em de-

posito um variado sortido de imagens, bem como banquetas. douradas. belas automaticas,

jarras. sacras. sanctuarios. crucifixos e oufros artigos religiosos. Encarrega-se em todo

o paiz de altares. tribunas. decoracôes em qualquer eslylo. e de todos os trabalhos perten-
centes a este ramo d'arte.

F»erfei^ão e> nitidez em tudo

precos njodicos

Contra ríscos de guerra ferresfres

e marifimos, gréves, fumultos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazileira

Sde
Seguros f*

_AX>___R,___--_S
Séde — Lisboo, Largo 5. Julião ^^

19_.2.°—Tel. C. 2961. Banqueiros: Pinto & Sot-

°-Maior. — Agente em Braga. Amares. Povoa

de Lanhoso, Terras de Bcuro e Vieira

José^de Faria Machado

Rua do Souto 105-1.' BRAG4

Luneta de ©uro
IMicinas de e-.ulptura, eneadernac^ão e concer-

_r.s <ie ima.gen-. ;»_tina_ e \»tes sacerdotaes.

Artig"- rt-!igi>"'S<is, imagens. paramentos Har-

[iiot.iuns, oe.ilo-. pincene/, binoculos, cutelaria,
ũjitic.a e artig<>- d<> j.hantasia.

tfurelio ITîcnteiro & C.a
Rua do Ouvidor, n. 123

Ccixa po-tal 1588- RIO DE JANEIRO

Teĩerhore 5593, Norie

-lllustracão CathoIica_ vende-se nesfa casa,
Numero avul-o .<xt rs. (moeda braz leira)
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre Villela $ Irmâo

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Givis, 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 era todos

os graus, que a Sauta Sé costuma conceder, justiílcacôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduccjío de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios depemleates
das reparticôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

osnegocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

_fV .__ aneæan aomesmo ect-iptorio tuwnn lypogrnphia
n rapov, denominadu dos -ÊhJchosdo BMinho* e ofjicinud

de encudet-nncũo onde ttão eæeculndos

qttaesquer trabalhos, com maæima vupidez, perfeicão,
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respecfivo escriptorio ao

V: Wllela 2. Irmão

83—RUA OOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Rainha)

BRACfA
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