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ILLUSTRAQAO CATHOLICi.
Temo-las já impressas, a 440 réis

Honte-Pio ilo ClE.o SetLlar Portuguez
Successor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerigo d 'ordens sacras, que desejar alistar-se n 'ete Monte

P-O. deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos morador

na Avenlda Fontes Pereira de Mello. 41, Llsboa, os segulntes docu-

meotos:
—I.' Certid.o d'edade. devldamente reconhecida por notario.

—2: Oois attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

Íior
notario, em como n9o soffre de molestia actual, ou habltual (pa-

avras textuaes).—3.' Attestado, ou declara<;ão jurada, do secretario
da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

Sreate.
ou Ouvidor, em como está no legitimo exei cicio das suas or-

ens. exerce o cargo de...e não eetá incurso em processo algum
eodesiastico ou civll.

Os documentoa podem ser em papel commum
Se o clerigo residir na Archldiocese de Braga, principalmente

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos
Lamas d'Oliveira resldente na rua de 5 de Outubro, n.*80 em Bra-

Ea.
ou ao Rev. Padre Leonel Aragâo Dantas de Sousa, morador era

aranjelra, Moncão, se residir no concelho de Moncão; ao Rev. Pa-
dre Domtngos Atfonso do Paco, capellão da Mlsericordia 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-

Ibo de Famalicáo ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nlor, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir r.o concelho
de Aicrbaca.
!_> - O referldos Revs. Padres sáo socios correspondentes do

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

■c_a, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
Este concede subsldlo na doen;a, suspensão e falta de colloca-

(lo; paga visltas medlcas aos socios resldentes em Llsboa e nas ter-
raa em que residlrem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes drur-

gicas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxĩlio das despe-
taa com processos ecciesiastlcos ou civis ; todos podem celebrar na

eaoella do jazigo slto na rua numero :>, do cemlterlo do Alto de S.

|oflo; faculta a livrarla aos socios, que a desejarem consultar; tem
dirdto a comprar para si e para as suas familias medlcamentos me-
Ihores e com abatlmento de 20 p. c. nas pharmacias mutuallstas de
Ll.boa ; todos têm dJreito a acr sepultados ou deposltados no referi-
do lazigo. etc.

Concede o subsldio de vinte e dnco escudos e mortalha para o

foneroi dos socios resdentes em Lfsboa, e o de vinte escudos para o

uneral dos sodos residentes fôra de Lisboa-
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CHRONICA DA SEMANA

De varias coisas
<-

IQO e leio ha tempos que o governo prohibiu o jogo. Excellente. . . se, como vejo, o jogo não con-

(inuasse ! Mas o jogo continũa, desafora, deflagra, convencido, como os velhos moralistas hones-

los, de que o exemplo deve vir do nlfo. e constofando que do alto vem precisomenfe o exemplo do

jogo. Os nomes pouco imporfam. O facfo subsi^te. O jogo triumpha. Quando é que em Porlugal
uma noile de perca á banca franceza originou uma missão de infellectuaes ao Brazil? O jogo, tor-

nado poder do Eslado, fonte de manifesfefôes de intelligencia, propaga-se. O jogo faz muifo bem, desde que

n'esfe paiz uma prohibigão é sempre coisa de effeifo conlra producenfe.

Åinda outro dia nofei á gargalhada uma coincidencia curississima. O Camarfello municipal vae afugenfon-
do do centro de cidade as bancas de bafofa e de rolêfa, e ellas, de pirraga correm a insfallar-se ao longo da es-

frada da circumvalacão, servidas pelo tramuay e nas barbas da guarda fiscal das barreiras, em opfimos casas,

completodns pelo café da orchesfra, pelas ceias, pelas (ainas, e pelos seus quarlos reservados. A' noife eis os

elecfricos atulhados de frequenfadores, os frens de pra?a a rodarem enfre gragolas dos bolieiros as escarcalha-

des cynicas dos fumantes d' ambas os sexos e o zangarreio doido das guifarras esfalfadas da vida de vadiagem
que lhes é propria em ferras de fado, fadisfas, e máu fadário! Aos domingos e ás noitcs de Sabbado o corfejo
não cessa de desfilar e o pobre morador das estredas dos Suburbios não préga olho ! E' isto um signal de

decadencia? Nunca, por nunca I Aos deus<?s lares o juramos ! Isto esfá dentro da lôgica nacional, isto é a se-

quenciada vida porfuguêsa em normalidade de crise, isfo é, Porfugal em jogo. Nada mais, e venha o leiford'ahi,
dos confins do seu espanto relrahido, a verifical'o comigo.

Estamos em guerra. E o que é a nossn participa?ão na guerra ? Um jogo. em que ainda não se sabe po

cerfo ?e perdemos ou se ganhamos, e por isso inufil, dizem uns; um jogo para nos \alorisarmos [este é o paiz
das phrases feitas. . .], dizem oufros.

Esfamos em guerra. E o que é a nossa polifica de guerra ? Um jogo, concordam fodos, em que os contri-

buintes para os luxos dos prohombrcs, são comidos!

A economia domesfica o que é hoje, senão um jogo de equilibrio mais que instovel. Nunca, como hoje, se
fallou fanlo de negocio, e, declaram-no os a^ambarcadores, o negocio é um jogo. Realisoram-se ha pouco as

eleicôes; foi oufro jogo
—perdido para o governo!

E' a indecisão que nos oflige, causondo-nos, e torfurando-nos. E' ella lambem, que, sendo afinal foda a

crise, origina profundos deseguoldodes de vido e de forfuno, socudindo no amago de codo homem os escorrálhos

de révolfo que em oufras horas, como o lôdo nos pantanos, se aquiefam. E' ella que deslaco os devêres e obri-

gogôes moraes e cria ao lado dos exotismos frenéficos do luxo o gosfo pronunciado pelos devassidôes procozes.
Um Diogenes que ondosse ogoro de candeia na mão pela burguezia enriquecída á cafa da honestidode ou, pelo
menos, do honorobilidode vulgor em closses não abdicadas da honro, dorio por malavenfurado o seu ofon.

Porque ha hoje. sem duvido o gosfo pelo sôrdido, não um sôrdido de androjos, de escomos pufridos, mos

um sôrdido de roupogens brilhontes, de oporencios lanfejouladas, faiscanfes nos seus adornos, fenfadoromente

captivante nos seus ademanes

Essa detracôo que por ahi se faz na vida dos que passam estodeondo o recenfe opulencio nos seus autos

principescos,- fiquem os senhores sobendo que é gerolmenfe bem fundomenfodo.

Ho um sinistro gosfo pelo sôrdido! Estomos ossisfindo o umo execerbecão de deli no.

O meu livreiro mosfrou-me no semono possoda umas focfures eloquenfes ocêrco do esfado de espirifo
d'esso gente. Sabem quaes os livros que hoje me dão dinheiro: os de espirifismo. o de S. Cypriano. e (cheguem
cá o ouvido) os de Kock e Robelois. com olgum romonce mais rubro do Ega e do finado Abel Bofelho! Isfo é
nssim. Vi-o eu nos focfuros eloquenfesl Não corrégo nos côres do quodro. copío openas. como copiáva se poro

oqui
—depois de convidar as senhoras a refirarem—(rouxésse o variegedo vocabulario de calão, em uso e curso

apetecido no /nonc/e'...

Não ha ahi menino de 16 a 20 annos bem aparvoados que nôo folle da sua omante, e és noifes se enco-

furne, em esbanjamentos, d'uma immoralidade perdularia.

As mo?as e mafronas falvez deifem as carfas: As bruxas eslôo na olfo. A senhoro Brouillord, o ex-creoda
de servir fem uma bella vivenda (ransmontana onde veraneio...

Parabens ás bruxas e aos espiritisfas! E vá de confar os fronses que o pociencio, de um empregado de li-
vrarin, meu amigo. alrovesso, quondo certo velhofa dinheirosa se vem senfar á mêso, diluindo olhores vogos so-
bre os jornoes e revisfos. e comego peganhosamente a enfoar, de cinco minutos. falvez com mira n'umo propo-
gandasinha manhosa:—Pois sr. José... o espiritismo, sabe?... o espiritismo... é mysticol E' mysfico. sr. Josél
E' mystico

E a cobc<;a fonsa da \c.hofa é a cabe?a vulger de Linneu. hoje em Porfugal, meus senhores e minhas se-

nhoras! ..

F. V.

255 ILLUSTRAgÃO CATHOLICA



VicLa. intensa
POR J. DE FARIA MaCHADO.

A beirada porta

queslão hespanhola lende a aggravar-se, A amnistia politica de que o gover-

no actual faz questão, pode bem ser a casca de laranja em que o priefismo
role de vez. quererão talvez os membros do gabinete hespanhol, sopesando
as tremendas responsabilidades do momento, armar pretexto airoso para

uma queda. que a produzir-se somente pelas secretas rasôes que a determinam consti-

tuiria mais do que ama fraquesa, uma cobardia pusilame? quererão?!
A politica hespanhola vive desde a semana tragica, n'uma phase d addiamenlo.

A' situacão do paiz, ao necessario refrear do desenvoívimento perigoso dos elementos

revolucionarios não convem aos processos liberaes. Affonso XIII julgou que podia domi-

nar a onda. deixando-se correr na onda das transigencias e das concessôes e alcando-

rôu a politica democratica no seio dos liberaes do avancadissimo Canalejas. Mas a pre-

tensa salvacão na formula inconsistente d'uma democracia corôada, morreu na hora tra-

gica em que a balla d'um fanatico cortou a vida do grande hespanhol.
O Rei. nesse momento não ousou encarar a situacão de frente e enveredou para

as solucôes intermedias O Maurismo triumphava lenta e suavemente e scie quc nascera

d'uma hora do desvairamento de Maura no convertia-se, como por encanto no Maura si

da mocidade irriquieta, do commercio. da industria, do capitalismo. O dominador da

Barcelonada. que a maconaria apresentara ao Mundo. como o assassino de Ferrer re-

conquistava a opinão.
Por toda a parte se reconhecia já como inevitavel o regresso de Maura ao bonco

ozul. No momento em que os campos se extremassem. que as aspiracôes nitidamente

se repartissem—d'um lado a nacão ordeira e laboriosa e sedenta d'ordem e de progres-

so.. do outro. a onda vermelha da revolucão—Maura seria necessario no poder.
E os campos extremaram-se. mas o Rei não quiz ver ou recusou ver a situacão e foi

mais uma vez para as solucôes intermedias. Consentiu que Bessada fraccionasse os

conservadores em favor de Dato, tentou attrahir os reformistas e. .. deixou correr.

A situacão porêm manteve-se irreductivel. a crise não se solucionou e os gabinetes.

que contra-scenaram no tablado politico. foram simples titeres articulados, pelo rcceio

da corôa.

A guerra europeia mais consolidou a formula politica do grande estadista. porque

prudenle e compensadora neulralidi.de em que a Hespanha se tem manlido. foi obra

sua. Foi-se aggravando a crise. Surdamente por baixo das gréves a demagogia amea-

cava. feroz e. nq seio da terra hespanhola lavrava. como as lavas d'um vulcão. a fo-

gueira revolucionaria. Os ministerios fraquejavam e a junta militar de Barcellona n'uma

indisciplina patriotica. fez ouvir a sua voz. Mas Affonso XIII ainda uma vez não enca-

rou a situacão de cara. addiou, addiou, e ainda no seu eterno truc da politica de apra-

zar. tentou um governo de concentracão presidido pelo grande politico. Mas o intento

fracassou. Maura presidindo a um gabinete heterogeneo, seria apenas um com-

passo de espera e não poderia realizar o seu vasto programma politico, e por isso de-

clinou o encargo. não por fraqueza ante o jacobinismo que ululava protestos. mas por

coherencia politica que é e será sempre a sua maior forca. Cahido o governo actual. a

corôa chamará Maura para uma situacão conservadora. tanto mais que Dato e os seus

amigos da dissidencia, estão dispostos a retomar o seu antigo logar? E' possiyel que

não. Os avancados acenam com uma revolucão e a corôa ha de tentar um addiamento

ainda. mas teré que inevitavelmente cahir mais dia menos dia. na solugão Maurista. ou

obandona as transigencias e vae de frente para o perigo. dominando a revolucão laten-

fe e confiando o poder a quem Ihe dê garantias d'ordem ou a Hespanha terá horas san-

grentas d'amargura e desvario , . .

A formula sedic;a de Sagasta é que já não pôde persistir . .
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5H.ÔE5 AMEN05
De Frey Gil da.Soledade,

BGRESSO DA FALPERRA.

XVI

Napoleão nunca existiu

i'ONTINÚA Peres deinonstrando

que Napoleão nunca existiu :

•Pretende-se que sua mãe se

chamava Leticia. Mas sob o nome de

Leticia, que significa alegria quizeram os

mythologos designar a aurora, cuja luz nas-

cente derrama alegria em toda a natureza.

a aurora fecunda do Sol no Oriente. abrin-

do-lhe as portas, como dizem, com os seus

dedos roseos.

Além disso é digno de consideracão que

a mãe de Apollo. segundo a mythologia gre-

ga, chamava-se Leto (Lefá em grego). Mas.

se os Romanos fizeram de Leto, mãe de

Apollo, Latona. nêste nosso seculo. mais de-

licado. quiz-se antes fazer a mudanca para

Leficia, porque laefiíia (latim) é o substan-

tivo do verbo laefor, ou de laefo, desusado

que queria dizer inspirar alegria. E' portan-

lo. certo que esta Leticia é tirada, como seu

filho, da mythologia grêga. (l)

Segundo o que nos dizem, êste filho de

Latona tinha tres irmãs, pelo que se remove

qualquer duvida de que estas três irmãs se-

jam as três Gragas, que com as musas suas

companheiras eram o ornamento e a delicia

da côrte do irmão Apollo.

(l) Valha-me Deus, com fonfa nofa ! Não dîz a

myfhologia grêga qual era o nome da femilia, o appelli-

do de Lafona. Sabe-se, porém, que a mãe de Napoleão

era Leticia Ramolini. Ora, como Åpolio deu'a um filho,

que houve de Terpsychore, o nome de Lino, entra com-

migo a suspeifa de que o fez para honrar a avô do pe-

querrucho. Sendo plausivel esfa minha conjecfura, o

nome complefo da mãe de Åpollo, da esfirpe de cerfo

Lino— e ramo Lini—condiría precisamenfe com o da

mãe de Napoleão : Lelicia Ramolini. Digo eu cá isfo.

Diz-se ainda que êste Apollo moderno

tinha quatro irmãos. Portanto estes quatro

irmãos são as quatro estacôes do anno, co-

mo vamos provar. Mas por favor. não se

irritem os mal dispostos ao ver as estacôes

representadas por homens e não por mulhe-

res. Em Franca não deve parecer isso no-

vidade, visto que das quatro estacôes uma

sô se conhece de genero feminino, que 'é o

outono; e acrescente-se que os grammaticos

francezes ainda não estão de accordo sobre

êste ponto. E em latim é masculino o outo-

no, ao passo que o verão e o inverno são

femininos, e a primavera é de genero neutro.

Portanto, não se deve levantar difficuldade so-

bre este ponto, que seria inutil e vergonho-

sa. Porisso tambem os quatro irmãos de Na-

poleão podem representar as quatro estacôes

do anno, e taes os manifesta o que passa-

mos a observar.

Conta-se que dos quatro irmãos de Na-

polão três forem reis e êstes três são a Pri-

mavera, que reina sobre as flôres, o Verão

que reina sobre as messes, o Outomno

que reina sobre os fructos. E como estas

três estacôes tudo recebem da presente in-

fluencia do sol, assim nos dizem tambem

que os três irmãos de Napoleão delle reco-

nheciam a realeza e não reinavam senão por

elle. E quando se accrescenta que dos qua-

tro irmãos de Napoleão houve um que não

foi rei, é porque das quatro estacôes do

anno ha uma que não reina sobre coisa al-

guma, que é o Inverno.»

Continuaremos no proximo serão a eru-

dita demonstracão de Peres.
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Este celebre pinlor hespanhol

foi por antonomesia epellidedo o

pintor des Immaculadas porque

ninguem Irafára jamais com fanlo

awor e inlui<;ão artistica esse lor-

moso thema da iconographia

chrislã

São numerosas e bcllas as

obra.. de pinlura deixndes por es-

le nolave! arlisla. que se revelou

um meslre quando os franc.scanos

de Sevilha Ihe incunibiram, a Iro-

co de uma pequena re.nuncraqão,

lazer a decoracão de um clauslro.

tjartholomeu Eslevão .V.unllo

não lez so uma notavel galeria de

pinlura religiosa, inos fi.\ou nas iijs-

piradas lela . scenas populares e afé

vulgarissime. O colorido e a juste-

ze do desenho bem como a inspi-

recão quasi sobrenaturel dos seu*

quadros religiosos fazem de Mm-

rillo um dos maioresa rtistas.

MbRlLLO (aulo-retrato'

em Sevilha aos 30 de Dezembro de lt.17 "j
'

ne mesme cidade, a 3 de Abril de 1082

~

-=___=- OBRftS PplMAS VE MURIbbO __=

_>. Pedro na prisão (Eremitege- Pelrogrado

S. Joâo Baptista. (Museu do Prado-Medrid!

O casameulo de Santa Catharina. ^Vaficano

O baptismo de Chrislo. (Celhedral de^Sevilha)
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A Assumpcão da Virgem —(Eremitage
—

PvVyj jj â velha e n npiz
— 'A'/ii •oih?ci -\ri-nich

Cidades da Suerra

í/ma rua e/e Veneza Washington—Bibliofhcca do Congresso
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CINIRA—

Anligo Palacio he

LISBD 4 —Pélacio das Nezessidades

%
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C/A. 7"/?A — i4 columna manuelina

GUfMARAES-lgreja de S. Migoel
na qual foi baptisado D. Affonso fienriques

em itll
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Merendendo

Uma venda ao ar livre

Vír'- V.LV

cv

___ ídfefcî h
Vizeu— l~csta de Santo Anlonio. Um aspeclo do arraial .

(Cliché <1<_ Alipio do S. Vicenle)
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PAGINA DA GUERRA EUROPEIA

/—Sharp, embaixador norle-

amrr/ceno em Paris, enfregando

ao general Joflre™

~

rarwo de ouro macisso, que

o povo dos Esfados Unidos

dedica aos heroes

do bafalha do Marne.

3—Dois couracados iialianos.

mo fundeadouro

Tarenfo.

'1 I m pelotão de soldaoos

arge/mos obreviventes

aos ullimos combales, recebenda

o soccorro d uma

ambulancia eslacionada

n'um bosque na /ronteira belga.

'

— Lni offĸial inglez examinando

um abrigo consituido pelos

allemães e abandonado

recentemenfe por ser alvo do

irresistivel canhoneio

dos inglezes.

A celebie dansarina holandeza Mafa Hari fuzilada uitimamente

pelos francezes por exercer servico de espionagem a favor dos allemâes. A gravura representa-a n uma dansa exo/.ca.
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-DOD

Castigo justo

(A' formosa e dislinclo poclisa Zulmira de Mello)

Um dia. no recesso do jerdim
Onde aureos sonhos vêm falar comfigo,

Fosfe enconfrar o Åmor "um deus anfigo

Lhe chamas fu, que eu não o entendo assim.

Cerce corfer-lhe es azas de setim

Pronto resolves, para teu castigo.

Não vias do peccado o enorme perigo ?

Uma loucura. um sacrilegio, emfim !

E deu-fe riso, o riso das maldosas,

Åo ver o lindo Amor de asas cortadas,

Longe o carcaz, enfre alecrins e rosas !

Mas elle é um deus I e as asas mutiladas

Crescem de novo, e ás vollas caprichosas,
Åninha-se em feu peifo ás gargalhados I

Joavrlino.

(Lei«-se o sonelo -Logro' qĸe vem na pag, 240

do numero 174, de 28 de outubro de 1916, d'esta

revisfa).

©
0
0
0
0
©
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©
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Feliz o que nos campos da bafalha

Cai de repente morfo pelo chão,

Vendo ao longe, enfre o fumo da mefreltia.

Uma suave e doce apari?ão ;

Feliz o miseravel que frabalha

Do come<;o do inverno ao fim do verão,

E que ao senfir a funebre mortalho

Morre, tendo nos labios a oraqão ;

Feliz a criancinha melindrosa

Que tomba como o calix d'uma rosa,

N'um lucido voar de colibri ;

Feliz o que não nasce, o que não vive,

Porque não fetn os sonhos que eu já five,

Porque não sofre aquilo que eu sofri ! . . .

Lisboa, 1917.

Rodrigucs Leal.

Ao bandolim do coracão
VI

So-n "h £.__cl<_Lo

Pensando em ti.

Sentei-me um dia ao pé da fonte.
E adormeci.

Depois (nío sei se conte ! . . .)
Sonhei . . . qu<* me abracavas

Com ternura.

Que ventural

Julguei que me afogavas
N'um lago de docura.

Mas despertei !

(Se eu nunca despertassel . . .)

E abrindo os olhos encontrei

Uma silva a rocar-me pela face!

Quanlas vezes a gente encontra espinhos
Debaixo do velludo dos carinhos !

Joavelino.
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Portuguezes na guerra
Gontraste e rectificagão

S gravuras que docuinentam as assercôes que vamos faz.r e que o leilor já

viu a pag 236 d'esta revista, são dignas de que os catholicos portuguezes

reflictam nos deveres que a assislencia religiosa em campanha Ihes impôe.

Essas gravuras foram-nos enviadas de Franca por um soldado portuguez e traziam es-

criptas por elle. as legendas que inadeverlidamente reproduzimos n'aquella citada pagi-

na. N'uma lia se : '0 palco onde soldados portuguezes e ingíezes representam, e onde

todos os domingos um capellão diz missa- A outra referia-se a uma sala onde os sol-

dados aprendem canlicos religiosos para canlarem durante a . . . missa.

Ora não se tracla de missa alguma, mas sim de OFFICIOS PROTESTANTES

promovidos pela celebérrima associacão do friangulo vermelho. protestante, cujo symbo-

lico distinctivo se vê claramente n 'uraa das gravuras, sob a falsa neutralida Je religiosa

e que para melhor captar os nossos soldados lhes faz crêr que as suas cerimonias pro-

lestantes . . . são missas !

O tal triangulo foi ou vae ser installado, a expensas do ministerio da guerra, por

um ministro protestante Alfredo Silva que para as zonas da rectaguarda do seclor por-

tuguez partiu ha pouco com o posfo e soldo de capifâo !! ao passo que os nossos ca.

pellães teem. sem soldo algum, o de alferes.

Repare-se no luxo das installacôes, e digam-nos os catholicos portuguezes se é ou

não preciso ajudar a obra dos nossos capellães que pedem livros, jogos e outros meios

de distragão para contraminar efficazmente a deleteria propaganda dos estrangeirados

protestantes. mantendo uma imparcialidade a toda a prova perante todas as opiniôes

politicas I Abramos os olhos emquanto é tempo e avisem as familias catholicas os seus

parentes que na guerra se enconlram I E' um dever e é uma obra de educacão portu-

gueza. Portugal ou é calholico ou deixará de ser Portugal. A nossa fé não se paga em

libras. nem a nossa caridade se vende ao metro como aquellas a que Junqueiro se re-

feria na Marcha do OJio.
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£)o outômno!

UTOMNO . . . Primeiras chuvas . Céos plumbeos, entardeceres vivissimos

de fogo, romperes d'alva palidos, merencôrios, cadavéricos, doentinhos . .

Lufadas de vento picantes, finissimas, cortantes como pontas agudas de lan-

ca, comecam de fazer nos vibrar agora os nervos—estes malditos que são a maior tor-

tura de nôs outros que temos por imperiosa necessidade vivermos a nossa Vida pela

nossa Arte . . . um tanto mais intensamente : são primeiros symptomas d'Outubro . . . E

as folhas que vão amarelecendo, e que são do Outomno bem evidentes quam flagranles

signaes. já nos dão lindos aspectos de côr na sua pathetica e variada colorisacão, ma-

gia de enlevo e de encanto aos nossos olhos enfeiticados, inebriando, enlevando . . . ao

restolhar do menor sopro d'aragem, dia álêm .
.. Bailando ao relento. por horas mortas.

—reparai nos seus bailados ! . . . são tragicos phantasmas combativos, de bracos esguios

negrejando á luz morbida do palido luar, repellmdo acliva e nobremente os arre-

mettidos impulsos do vento.—o grande corredor-phantasma. que, saracoteando-se e ca-

valgando ellucinadamente, qual phantasmagorica loucura encarnando em espirito incre-

do de mysterio. lá vae . . . ávido de percorrer horizonles novos, novos mundos igno-

rados I

E, olhai-o bem! prescrutando as coisas, assobiando hymnos harmoniosamente. lá

segue , . . lá segue em medonha correria, senhor dos segredos alheios—unico e absolu-

to senhor de tudo o que vae em roda !

Lá vae... lá vae...— reparae bem! sem comtudo nada dizer do que viu (que o

vento é segredeiro a valer...) a quem o não sabe ou não pôde comprehender, porque

~

imprecisa linguagem do vento é cheiinha de mysteriol

. ,'. Quando tudo nos aponta já uma vida nova de recolhimento e concentracãol ...

Celorico de Basto—Oulomno—917.

Albano Moffa Cuedes.

Navarn — A travessia do rio Cavado.
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I8VRARIA QEUZ
BÍ.AGA

Telephooe d.° 29 Telegramas: -CRUZ LIVRARIJ-

Casa fundada enn 1888

EDITORA dis obras do colcbre hĩdroterap'sta Mgr. Kneipp.
EDITORA de rauitos livro-i adoptados no ensino primario, normal aecun-

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

Completo sortido de Papelaria objeeto^ de escrit6rio--Utensi!ios e modelos

para desenho e pintura—Agencia de PublicacÔes.

©^

.

OFFICINA
DE

Gsculptuva enj Jãadeira
IPI__|srT"__r_____A.

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134— BRAGA

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

a miniatura ao tamanho natural. 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 outros artigos religiosos. Encarrega-se em todo

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

F>e>rfe»i<pão ~> nitidesz ©nr. tudo

pre?o$ njodicos m

Contra rísco3 e guerra ferresfres

e warífimos, grêves, fumu/fos e roubos.

segura a Companhia Luzo~Brazileira

5oe
Seguros éf^

ag-reS
Séde — Lisboa, Largo S. Julião t^^

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

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

de Lanhoso, Terres de Bouro e \ 'ieira

*oséjáe Faria Machado"

. uado Souto 105-1: Bfí/IQ^

Luneta de ©uro
< ificinis >le esoulptura, encadernaeão e concer-

tus de imaĸens, batinas e vi>st<'s saei.rdoues.

Arti^ns j>ligiosos, imagens, paramentos Har-

moniuns, oeuios, pino.>noz, binoculos, nitelaria,

optiea <'. Hi'ti^os di' phantasia.

flurelio Tĩ.onteiro& C.a
Rua do Ouvidor, n.° 123

Caixa pob.al 1588-RIO DE JANEIRO

Telephonc 5593, Norte

<lllustrac_to Cafholica» vende-se nesta casa,

Numero avulso 300 rs. (moeda braz Ieira)
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Paclre Villela $ Ipmáo

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Esctiptorio 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, justificacôes
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 reJacão com

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

Tem aneæatt aomenmo eeripiovio .-/#_._ iypograpMa ■

a vapor, ttenominatta tios -Mchoatio JUinho. e officinaê\
tir encatiernacão ontte sûo eæecuiattos \\

quaesquer irabathoa, com maæima rapittez, perfeicão, V
e economia. n

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

P.e Wllela $ Irmão

83—RUA D05 MARTYRES DA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Rainha)

_____
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