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CÂPAS P'A'R A OS COLLECIONADORES

>fDA ILLUSTRACAO CATHOLICA,,
Temo-las já impressas, a 440 réis

Successor da Veneravcl Irmsrsdade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerlgo _ .rdens sacras, que desejar allst«r-se n'ete Monte

Plo deve enviar ao Rev. Padre Allredo Elvlro dos Santos morador

n* Âvenida Fontes Perelra <ie Mello. 41, Lisboa. os segulntes docu-

nentos :

—1.' CertidHo d'edade. devldamente reconheclda por notario.

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

por notarío, em como não soffrc de molestia actual, ou habitual (pa-

lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretarío

da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vlgario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvidor, cm como está no legitimo exerclcio das suas or-

dcns. exerce o cargo de...e não está incurso em processo algum
ecclesiastico ou civll.

Os documentos podem ser em papel commum

Se o clerieo residir na Archidiocese de Rraga, principalmcnte
no concelho de Brnga, deve dirigir-sc ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residcnte na rua de 5 dt Outubro. n.- 80 em Bra-

ea, ou ao Rcv. Padre Lconel Aragâo Dantas ae Sousa, morador em

Laranjcira, Mon^ao, se resídir no concelho de Monsflo; ao Rev. Pa-

dre Domingos Affonso do Pa^o, capellåo da Misencordia de Via-

na do Caslcllo, se residir no concelho de Vianna do Castetlo; ao

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

|ho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-

nlor, parocho de S. Vlccnte de Aijubarrota, se residir i.o concclho

de A.ocbaca.

O relcridos Rcvs. Padres s..o socios correspondentes do

Monte-Pio ; prcstam todos os esclarecimentos, iacilitam as admis-

__es, reccbem as quotas, pagam subsidios, etc.

Este concede subsldio na doen^a, suspensáo e falta de colloca-

cio; paga visitas medicas aos socios residcntes em Lisboa e nas ter-

ras em que residlrem 20 socios; dá 10 cscudos para operacôes drur-

gicas, ou conierencias mcdicas e 10 escudos para auxlllo das despe-
taa com processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

ear>cUa do jazigo sito na rua numero .">, do cemlterio do Alto de S.

Jofio; iaculta a livraria aos sodos, que a desejarem consultar; tem

dlrelto a comprar para si e para as suas iamilias mcdicamentos me-

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmaclas mutualistas de

LLboa; todos t.m direito a ser sepultados ou aeposltados no releri-

do lazigo. etc.
Concede o subsidio de vlnte e cinco erxt d. s e mortalha para o

rnneral dos soclos rcsidentes em Lisboa, e o de v.nte escudos para o

oneral dos socios resldentes fôra de Lisboa.
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CHRONICA DA SEMANA

Não voltam mais!...

*

_b

a

sacerdote tra<;ave no er. com e segredoSCustodia, a cruz abencoodore. Adeonte de mim. de pé.

um covelheiro de me.a edade.

Acercou-se d'elle umo senlioro.
—O' snr. Cerneiro. a misso cometou ? .

—Já sim. minho senhora. pois não vê? respondeu o cavolheiro opontar.do pare o allor.

Jî£A senhoro não era myope. A meu lado. duranfe a missa. que comecou uns dez mínutos depois de ferminada

a cerimonia do encerramento da exposicão do Santissimo Sacramento. ella seguiu perfeita e correcfamente todas

05 passagens do rifual romono. Portanfo. o pergunfa que ella fizera ao sr. Carneiro e a respoåfa que o sr. _*r-

neiro Ihe dera aponfando para a capella-môr. sô podiam ler esta explicar;ão. nem a senhoro nem o sr. Corneiro

sabiom o <jue ero a Missa.
,

...
,

Esfe meu raciocinio. desdobrado cá fôro no praca. á fepidez egredovel do sol do meio dia de um bello do-

mingo de inverno. emquanfo o engrexador me lusfrava as botas, sujas de poeira da parada do quarl- 1, pareceu

me invulneravel ; e devo eccrescenter'que nunca mais aquelle sr. Cerneiro e aquella senhore se me epageroo da

memoria. quando retlecfir na silua^ão religiosa do paiz sobre os pagines de obra monumenfel de Spirogo que

bastas vwes consulfo. . .

Verdade é que n'aquella egreja já eu ouvi soprados pelos folles do orgão. uns compassos do
Viuva Alegre,

duronfe uma missa dominical. audecie que Banco de Pé lomou á confa da sua palmatorio inflexivel no domingo

seguinfef e fombem é verdade que ainda ha pouco o ôurro do sr. Alceide illustrou uma missa «de requieiA.

Com os olhos cencedos de fonfo vêr, como escrevio o bom e purista Bernardes. eu não tenho dirtttô al-

guq> de os esbogalhar espentado. deente de_pergunte de respeitevel senhore e de resposla do nêo menos respei-

tevel sr. Carneiro que é celvo, demais a mais. As calves possuem seus fôros. Sô es moscas e os chinôs os írfe-

verenciam,— isfo sem remoque oo chinô do sr. dr. Egas Moniz que hontem eu vi e que gostnvo mais de vêr ca-

(hedrafícamente carece,

Não me espantei. Todo o sanlo domingo, o meus ouvidos. como um refrain teirtoso de fundo culpo indele-

vel. reaccordavem aqucllas pelavras reveledoras :

—Sr, Carneiro, o missa já comecou ?
—Já sim, minhe senhora. pois não vê?

E visionavom de novo os meus ojhos o sacerdofe dando sobre a masse dos fieis e ben^êo do oanfissimo

Sacremenio . . . Mes nêo me esponlova ; nem mesmo quendo, n'esse mesmo día, na Bafalha, junfo eo correio, trez

pefizes passoram por mim. e um d'elles dizia alfo o Podrc Nosso, ferminendo por concluir com umo satisfaceo

que se Ihe resplandecia na cerite redonda e côrade de bembinel
— Eu cé jé sei , . .

N'essa eltura. confesso. que e recordacão d'aquellos phroses foí um pouco mais vivo porque de mim pora

mim desejei que o sr. Carneiro e a suprad.fa senhora se senfassem nos bancos do cafechese. na egreja«da sua

freguezia
—dodo que lá se ensine e doufrine— um eo pé do oufro, muífo quietos e oftentos, como eu oprendi de-

beixo dos olheres vigilenles e inesquecivelmente bondosos de minhe boe Avôsinhe (que Deus e tenha no céo)
o Sois ahristão? Sim, pela greca de Deus. Deixem-me fitar-me por momentos epenas. nos quadros tão queridoa
d'esse tempo. n'uma lindo tarde de verão. n'equella sola de janter ferree, por onde enfrovo surroteiro o orome

fresco do pomor, cheio de sol, e do vinho novo, sentedo no orco, junfo da porta. mesmo por baixo de um velho

quodro do Bom Jesus do Monte e talvez em frente d'um prato cheío de uvas . , .

Momenfos pedi apenes, pere eslo inoffensive rememoro^êo. Mos o sr. Corneiro e e senhoro que o inferro-

gou, confesso, nêo sôo inexgotovel filôo de chronistes. (enfo meis que. ihvencivelmente. me veio á memorio que

es minhas polevras serôo lidos no die da Immoculode Conceigêo de Nosse Senhore, e este lembrenge reetou,

deu mois olôr é relrospectôo que me enleveva. etirando-me egora
— é têo bom recordor! — pore ume menhâ

lriumphcl de ô de dezeoibro de 1808, em que eu subio e esfrode do Someiro,. a remirar a direila a para mim

revelede belleze do penorame vesto des collinos sobre es quaes poirevem esger^edos olvos lengoes de neblina.

O ar era puríssimo nas alluros. A poalhe do sol tremeluzie já no azul vasto. Subiem para o céo as revoades de

sons das egrejes em feste. Como ere lindo aquelle dia I

E recordo-me bem de me mostrerem lá em cime, sobre os degreus do monumenfo, eo longe, recorledo na

orla derrade<re do horizonte e silhuêla do convenfo dc Sante Clero, de minho callede e recolhide terro de nes-

cen^o. eo pé do mer ... E lá denlro, olhondo pela vez primeira para aquelle imagem de Nossa Senhora, em

que ha espelhada na verdede, ume do^ure piedose de Mãe. diluida mensamente n'um olher que é todo de pez

condoide e consoledora, um pouco friste (olvez, pere melhor penetrer ne elmo porfuguezo : então, eo rezar, a

Avé Maria eu senti oquillo que eo depois, meis tarde vim e ler (reduzido n'um soneto do pernesieno euctor des

Pombes ;

Quondo rezees, és hores do.soĩ poslo, Nossa Senhora inclina um pouco o rosto

A Avé-Marie ossim, no ozul porece Pera escufer melhor lêo meige préce,
Sorrir-se a Virgem-Mêe eos desvelidos; Hymno fôo doce e grefo eos seus ouvidoá. . .

Quem me dero subir á montanhe sonío com o coro<;ão que lá levei o Nosso Senhora n'equello menhã de

ha dezenove annos!

F. V.
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Vicia. intensa

PORj. DE FARIA MaCHADO.

Batalha Reis

homem d espinto e de coracão, que suave e serenamente acabou ha dia* no

seu alegre casinholo da Avenida, era alguem na sociedade portugueza. Lis-
bôa adorava-o, 'disputa.a-o anciosa para as suas festas, os seus jantares.
onde Batalha, o nosso bom. o nosso querido Batalhinha de dez geracôes

seguidas, não faltava nunca com a sua casaca severa e o seu espirito juvenil.
Homem de sciencia, escriptor elegantissimo e original, elle foi sobretudo o mais

inegualavel narrador que tenho conhecido. Ninguem como elle sabia vincar n'um traco,
n um gesto, n um delalhe.Jodo o espirilo d'uma situacão. caricaturar um typo. fixar um

aspecto, animar. embrincar o canastro insipido d'uma vulgaridade, que atravez do seu

espirito. com a nota viva e original da sua graga. se converfia n'uma pequena maravilha.

Tinha como poucos o segredo da con-

versa e essa artc subtil, complicada e viva.

o equilibrio sereno do causeur. que entretem

sem ferir, que deleita sem subjugar, que illus-

Ira sem aborrecer. tinha em Antonio Batalha

Reis, o seu mais notavel cultor. Original re-

pito, d'uma originalidade que muito busio

(era este o seu termo predilecto) desdenhosa-
mente chamaria snobismo, o meu querido Ba~

talhinha. o meu velho, o meu leal amigo de

tanlos annos, com toda a sua patine d'homem

moderno, viajado e culto, que vestia com a

mesma elegancia uma samarra extremenha,

como um frak do Poole, era no fundo um ro-

mantico, o dandy-artista garrettiano, que me-

Ihor fícaria dentro d'uma casaca vintista do

que no seu amplo e enorme jaquetão lon-

dríno,
Contava um amigo em cada conhecido e sabia agradar porque'tinha em alto grau o

segredo da sympalhia. N uma sala. beijando natural e aristocraticamente a mão patricia
d'uma grande senhora ou flirtando com uma rapariga ; caturrando n'um foyer com uma

arfista em voga. n 'um grande jantar, ou n'uma ceia esturdia, elle era o mesmo incon-

fundivel espirito d 'homem vivido e correcto. que conhece todos os meios e para quem

o mundo não tem segredos já.
Conlam-se aos milhares as suas anedoctas, os seus epigramas, os seus ditos. O

homem de sciencia, que fanto honrou a oenothecologia, nacional, que se impôz com

brilho nos immensos congressos onde representou o seu paiz, compunha como poucos

úm epigrama e elle, que foi um grande coracão, que sô soube sacrificar se por todos,

se alguem o fería perdoava sempre, mas sô depois de ter floreteado levemente. n uma

ironia mansa que sô elle conhecia. o seu pretenso aggressôr. Tendo vivido na intimida-

de de todos os politicos. de todos os artistas, de todos os grandes homens (e havía-os

n'esse tempo n'este desgracado paiz.) Bafalha poderia ter sido o que quizesse e limitou-

se a ser como piforescamente dizia um humilde taberneiro. Deixa uma obra valiosissi-

ma onde muito terão que aprender os ænofechnicos e que todos poderão lêr com agra-

do. porque mesmo no campo sfricto da sciencia, Batalha Reis soube revestir as suas

idêas e os seus ensinamenfos d uma fôrma pitoresca e original.
Hei-de um dia referir as suas anecdofas, quando mais refeita a saudade eu evocar

a sua figura querida, n'esfes longos serôes de vencido, na solidão da minha toca, mas

hoje, não me furto a relatar uma, que tantas vezes Ihe ouvi nas nossas ceias alegres
—

bons tempos I — do seu pia ferre do Falla So.

Uma noite. Bafalha encontrou no velho Martinho, dois rapazolas que conhecéra

I
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mezes anfes n'uma das suas inumeras peregrinacôes pela terra alentejana. Exponsôes,

cumprimentos e logo um dos esturdios alemtejanos que concluira n essa tarde com exifo.

um negocio de corfica, propôz com enthusiasmo :

— Snr. Batalha queremos hoje pandega rija. Conhecemos mal Lisbôa. .
. Ainda

bem que enconframos. .

Bafalha Reis olhou os. . . sorriu, e respondeu
•

—

Pandega rija ? !
— D'esfas pandegas que acabam na policia. .

,
vollaram os dois n um frenesi de

collegiaes.
Bafalha. arrastou-os para a rua e emquanto elles procuravam uma lipoia (n esse

tempo o batedor era imprescindivel) abaixou-se apanhou uma pedra e jogou-o a urii

dos'velhos candieiros do D. Maria. ...

Horas depois. no governo civil. Batalha Reis explicav'a ao Pedroso Limo :

Estes meninos pediram-me pandega rija que terminasse na policia e como amanhã

tenho muifo que fazer. comecei afinal por onde fatalmenfe acabaria. . . .

Foi uma questão d'economia de fempo I

£ve L^aValliêpe
Infirmctas haec non e»l ad aortaa.

ged pro gloria Dd.

S. Joio, XI. -,

kENRY M^ssis. o auctor do inquerito á mocidade franceza. premiado pela

Academia e um dos mais brilhanfes officiaes da Cruz de Guerra e da Le.

gião d'fionra, teve um dia esfe amargo presenfimento. que se converteu

n'uma triste realidade :

'Para que a Franga se salve é mister que nos disponhâmos a morrêr. Perfence-

mos a uma geracão de sacrifícados* . . .

Ao recordar o nome glorioso da Lavalliêre acode-me á lembran?a. sem saber por-

quê. esta palavra digna do Evangelho.
E' sempre admiravel a mulher que se despede do mundo e vae encerror o melhor

do sua vida na paz e na tranquillidade d'um convento. Mas quando essa mulher tem o

presHgio da belleza e fascinacão do falento. quando poder dispender milhôes e dar lar-

gas a todos os caprichos. fransforma-se em admiragão o respeito e ninguem pode ficar

insensivel a esse gésto suavissimo de abnegagão e de renúncia.

Eve Lavalliêre pertence tambem. e agora sobretudo. á heroica geracão sacrifícade.

Podia contentar-se. como outras grandes figuras femininas, em pôr de lado um fausto

provocadôr, dangar pelos mutilados em soirées de caridade. ou vestir-se de branco

e servir de enfermeira. Não chegava a ser uma mudanga de vida, mas já era uma abdi-

cacão do prazer. Era baixar um degrau do seu throno e dar o braco orgulhôso ao

inforfunio e á miseria. Mas Êve Lavalliêre foi mais longe. Abandonou tudo, e como a

filha unica de Jaurês— ainda uma sacrífícada aos crimes de seu pae ! -— fez-se uma

pobre Irmã de Caridade.

E' um lance commovente. como o da ingénua Primerose. Mas não foi um segredo
d'amôr que a levou ao claustro.

Foi uma vocacão irresistivel, um appêlo de Deus. 'Jai éíê fouchée par la grâce* ...

A Providencia marcou-lhe o seu destino, como um penhôr de misericordia e de salvacão

para a Franca. FJ.Ha obedeceu ao chamamento.. .

Henry Massis tinha razão. Charles Pégny foi encontrado môrto. na desoladôra reti-

rada de Charleroi. com um rosario na mão Éve Lavalliére esqueceu os chapins de co-

libri e entrou para o convento das Carmelifas descalcas...

Manoel Semblano.
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O infenie D. Affonso Hennques. duque do'. Porh>
recentemenie casedo em Madrid,

com umg miilJoneria norle-americena.

vy
—

^^^
—

^J

Missôes de Aitgola,

Com intervallo de poucos dies fellecerem dois velhos
missionorios de Ångole, dois velenfes lufadores do apos-
folado catholico no Congo e Angola, que se nofebilize-

rem pelos seus frebalhos em prol da religião e da civi-

bxar;ão.

Superiares des missôes catholicas do infen

Um era nosso visinho, na-
lural d'esfa velho archiodioce-

se, o Rev. Padre José Joa-

quim Megolhães. quetrebelhou
por espa?o de quési 20 ennos

nes missôes do Enclave da

Cabinda, desempenhando des-
de 1902 as funccôes de Supe-
rior d'equelle jurisdicão. O
seu nome ere veneredo por

i fodos, europeus e indigenes.
• sem dislinnoão No seu (empo
se concluiu a grendiose igreje
de missão de Lendana, con-

sagreda ao apôslollo S. Thie-

go, que foí eberfa ao cullo em 1904 Dainos ume photogrefia
d'esse Iindo lemplo, de cuja consfruc^êo forom opererios os
educendos de missão, dirigidos superiormenle por um velho

irmeo. que foi o archifecto d'esse monumenlo.

Outro ere o Rev. Padre Ântonio Genié, goscão de origem.
que foi pere Angole em 1885, dendo ãs missôes 53 onnosde

eposfoledo, sempre no Sul de Angola. onde leve que cxperi-
menlar as maiores prova^ôes. Foi Superior da missão do Cua-

P.'' L. Keiling supenor des
missôes de Benguela

nheme. e fenlo beste pere se evalier o

e grendesa dos seus secnficios.

.i!or do ;< u eslooto e

Igreja da missão de Lándana, concluida pelo P." J. J.

Magalhães em 1904.

'7'~

— Quendo eu andava no co/iegio era apíicada, obedienie
e esíudiose...

—Aião me edmiro, mamã. Quando eu for grande heide

dizer o mesmo a meus fílhos.
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No

Norte

da Africa

U

.-. unica forla de Tripoi ĩ V-

□onooaiQDonn□

Tripoli era antes uma grande

cidade comercial. Era o ponto de

partida de milhares de caravanas,

que atravessavam o deserto Saará

levando assucar. chá e perolas. Ira-

zendo em troca, pennas de aves

truz. maifim e peles curtidas.

Com as linhas ferreas france-

ic
-

e inglezes e com o porlo abcr- côrie lr Muley Hafíd. orrfa da Mesquifa de Kernivin (Fez)

to nd costa occidental afri

cana todo esse anligo com-

mercio tem decoído.

Tem varios monumentos'

denunciadores da passagem

dos romanos e outros po-

vos anligos.

A sua fonte de rique-
i

za principal é a tâmara e a

cevada.

□ũũnnrnDon

Marrncos - Scenos e tvpos). Uma poria de Tanger
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Atravez

de

Portugal

.-1 c.*'<i<,'" <ĩ<"> clo caminho <.c lerro de fíra^.

I 1 I

ĨSISIIĩSSi

viV^gfCW^

s

A Penilenciariii de Lisboi
_> Q

Q

JXV
Æ

O zonvenlo dũ Gr<ica em Torres Vedres
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PAGIÍA DA GUERRA EUROPEÍA

/ Abrisio dissimuladc nos bosques da franca /)<./,. v^lar a /mu^™ _/„_, ^mes.

2—Os geneiaes italianos. Cadorna e Porro e«aminando o decorrer rluma open,câo no Isonzo.

3—SoIdedos e/faiátcs, trabolhando r.os trincheires.

1 -Leboreforio instelledo ríum hospitaJ francez pera _ produccáo da vaccina conlra o lypho.
5 - Merinheiros iiabanos fizendo exe/. ir.os de liro ao a/vo.
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vQaricaturas da Querra,
iL ,4_ -ååJke ,4 A™

A marcha tnumpha/ dos aliemáes sobre o mar c/e Mencle.

Us postes de ponte sâo canhôes de grosso calibre

(caricatura allemê^.

O Ahse/ão moderno

A indust ie de paz fará e guerra
A grende actividede na guerra
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5ER0E5 AMEN05
De Frey Oil da Soledade,

EGRESSO DA FALPERRA.

XVI

ft»»Æ>7 ONTINÚO a traduzir o opusculo de Peres :

V||)!ffl_/^r 'Mas ainda que se prelendesse, para

l ME-tøKPf1 lirar for^a ao confronlo leito, que o Inver-

^Ê^tat^j no não f.ca sem imperio. e se Ihe quisesse

allribuir o melancolico principado das ne-

\es e dos gelos, que nessa esfagêo desamorevel embren-

quecem e enrigidecem os nossos cempos, pronfe serie e

nossa respbslew e viria e ser : que o vêo e ridiculo prin-

cipado de que se prefende que foi revesfido êsfe quarto

irmão de Nepoleôo, depois da decedencio de ioda o fe-

milie —

o principado de Caniho - não passa de um signi-

ficado de cabellos brencos da frie velhice, a qual se re-

tere ao Inverno. Porquanlo reciocinendo nôs de eccordo

com os poelas, as florestes que circundem es nossas

monlanhas são a sua cabelleira, e quando o inverno as

cobre de toda e caslo de brumas, são os cabellos bron-

cos da nalureze enlenguecida na vethice do enno

CiiTi ^tiidus crescit <_ni'.< ... montibu* Itumor.*

'quando e gelida neveendurece e augmsnla as cans dos

montes..

Desto demonstra<;êo derivo que o Principe Cenino

não é oulro coiso senêo o Inverno personificedo, o in-

verno que comege qusn_o je nsda reslo des (res bellas

estagôes e quanio o sol eslá m_is distanfe das nosses

regiôes dominadas pelos impeluosos fílhos Jo septem-

rião. none pelos poelas consagrado aos venfos, que

eos nosios campos trazem descolorida c odiosa bran-

cure E foi precisamente islo o que susfeve a fabulosa

nvasão dos povos septemtrionaes em franga, com a

quel (eriem feilo desappirecer um eslandarte de varias

cores que o embellezavam. para o subslituir por um es-

landarle branco que de lodo a leria coberlo, afestodo

á o fabulnso Napoieão. Parece-me, porem, que serie

nutil repetir q>ie islo não o mîis do que um emblema des

neves e do. ^elos que a ellas (rozem no inverno os ven-

los septenlrionaes. em vez d oquellas amoveis côres que

o sol manlmhs em nossas palrias antes de se eparlar de

nôs no seu occoso, coisas fodas faceis de reconhecer em

onelogia coti as fabulas e .jínSosiî que o nosso seculo

imoginou.

f>.° Segundo as mesmas fabulos, Nopoleêo leveduos

mulheres e outres lenlas são altribuidas ao Sol. As duas

mulheres do Sol eram a Lua ea Terra : a Lua, segundo

os Qregos. leslemunha Plularcho ; e a Terra, segundo os

egypcios. Houve conludo notavel differenga. porque da

Luo não teve o Sol posleridade e da Terra houve um

filho. um filho unico, e esfe é o pequeno fiorus. filho de

Osiris e de Isis, isto é, do Sol e do Terra, como se pode
ver na Hislorie do Ceo, fomo I, pag. 61 e seg. Isfo não

é mais do que uma ellegoria egypcia, em que o pequeno

fiorus nascido da ferra fecundado pelo Sol indica os

fructos da agriculfure. e precisemente foi collocado o

nascimenfo do pretenso filho de Napoleão a 22 de mar-

90, no equinoxio da primaveru, porque na primovera

comegam e desenvolver-se bem os produclos da agri-
cultura

7.°—Consfa-se que Napoleão poz fermo a um (lo-

gello devastodor, que manfinho no ferror toda e Frenge,

e 0 que chemavam a Hydra da Revolu?ão. Ora deve-se

considerar que uma Hydra é uma serpenfe, e de nada ser-

ve levanter difficuldedes sobre os diversos generos,

quondo se frocfe de uma fabule. Åquelta Hydra é a ser-

penfe Pyfhon. reptil enorms e que na Grecia caussva

estremo terror, aíé que Apollo a encheu de alegria ma-

fando aquelle monstro, e foi esla e primeire fe^enha de

lemanho numen. Precisamenle por isto é que se confa

que Napoleêo com -qou o seu re.no estrangulondo a re-

volu<;ão franceza fão chimerica como fudo o que já dis-

semos e estamos para dizer. Porque se vê claremenfe

que revolugão é ferono lomado em preslimo do vocabulo

latim revolulus. que quer dizer uma serpenfe com a cauda

na bocca. Em summa, é Pyfhon e não é oufra coisa.

ô.°—Con(o-se que o celebre guerreiro do seculo

XIX tinha dose marechaes do seu imperio á frenfe dos

exercitos, e quatro inaclivos. Ora, os doze primeiros são

os doze signos do Zodiaco, que caminham sob as ordens

de Nopoleão, e commandam coda um de per si, uma di-

visão do innumeravel exercito da. esfrellas, chamedo

tembem pele sograda escritura milicia celeste, e que se

encontra dividido em doze parles, que correspondam aos

doze signos do Zodiaco. Taes são os doze marechaes,

segundo as nossas fabulosas chronicas, que estiveram

em acfividade de servi^o sob o imperador Napoleêo. Os

oufros quatro ponfos cardeaes, que, immoveis no meio

do movimento geral, são muito bem represenfados pela
inactividede de que trefamos agora. Por conseguinle, tor-

na-se manifesto que fodos esfes marechaes: acfivos ou

inacfivos, são seres puramente symbolicos, que não (em

meis existencie reel do que o seu chefe.-

rermineremos no proximo serão o troslado da cu-

riose demons(re<;ão. E pense o leifor que não vale mais

a demonslreceo de Bo3si, de que Chrisfo nunce exisfiu,

e que pouco mais volem oulres demonstracôes, nêsfe ge-

nero, de Selomêo Reinech e quejandos corifeus da scien-

cia incredula que hoje brilham no firmamenfo do anfi-

clericalismo!
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A D. Zulmire de Mello

Tudo se consumara. Ao pé da Cruz,

A pobre Mãe, a d'Elle e nossa, estava,

E, os olhos rasos d'agua, contemplava

0 corpo ensanguentado de Jesus.

«Elle era a minha, era do mundo a luz,

Dizia, erguida a voz em tom magoado,

«E n'este lenho o vi, crucificado,

Lacerados os pobres membros nús!

«Vi-o, n'aquella augustia dolorosa

De todos, quando a morte se avisinha

A hora do trespasse temerosa.

«Vi-o morrer, e eu sô elle tinha!

Vôs que passaes, dizia lacrimosa,

Vê-de se ha dor que se compare á minha!_*

JOAO PENHA.

25-&-17
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BM

æLy

6^~hr1xú
-^V>Q

ILLUSTRAvÃO CATHOLICA 279



- -~~~f~~~l

Jerusalem Moderna

Por Eduardo de Noronha

O desembarcar em Jaffa, o viajantr ou romeiro que se dirige a Jerusalem

pode optar por dois meios de transporfe; alugar um carro e seguir pela
esfrada real. n'um percurso de 41 milhas ou metter-se no comboio de via

reduzída, terminado em 1892 e consfruido por uma companhia franceza. e

andar, quasi tão vagarosamenfe como na diligencia. as 54 milhas do seu Iracado. Não

são estes as unicas vias de transito. Abriram-se mais. não decorreram muitos annos.",as

carreteiras para Belhelem. Hebron, Jerichô e Nablus.

Vista a distancia. Jerusalem offerece o mesmo aspecto que a maiorio das agglo-
mera^ôes do Oriente. Dominam a cidade. a léste. o monte Olivefe; ao norte, o monte

Scopus: ao sul o monte do Mau Conselho. Rodeiam n'a por fres lados as depressôes
profundas dos valles de Josaphaf e do Hinnam. O sulfão Solimão mandara-a cercar,

no seculo XVI, de muralhas, onde se rasgavam sete porfas. O povoado silua-se n'uma

montanha que desce gradualmente em direc?ão do norte para a planicie. Antigamente
desenhava a figura de um trapezio. Hoje. a casaria galga, em parte. por cima dos es-

combros dos muros, e amplia-se para mais além. As encostas das eminencias"'escalva_

das regorgitam de moradias e atapetam-se de jardins e hortas. A aldeia de Siloam é ao

presente um povoado de importancia. e as verfenfes do monle Olivefe cobrem-se de

templos, de mosteiros, de habitacôes de caracter particular ou religioso.
Jerusalem. vista de um dos pontos dominantes, deixa advinhar o meandro das ruas

torfuosas, estreifissimas. de uma irregularidade de linha meftida na algibeira. Em obje-.
diencia á architectura das vivendas do Levante os eirados substiuem os felhados. Emer-

gem acima d aquelles. como esguios marcos de alvenaria, os minarefes onde o almuha-

dem chama os mulsumanos fieis á oracão e as duas cuples arqueadas e chammejanfes.
quando o sol Ihes bafe em cheio. do Santo Sepulchro e da mesquita de Omas.

Dividia-se antigamente. e ainda afé cerfo ponfo se divide hoje. em quatro bairros;
o dos christãos ou francos. o dos armenios, o dos mulsumanos e dos judeus. Os chris-

tãos são principalmente syrios catholicos do rito grego.

Dentro e fôra do velho recinfo amuralhado regorgifam os estabelecimentos reli-

giosos e de philanfropia. bem como as diversas edificacôes das colonias hebraicas de

Bôkhara, Yemen e Europa.
A imporfanfe emigracão das familias europeias. moalimes e judaicas fransbordou

para os arrabaldes. como dissemos. arrofeando e a jardinando as cercanias. A canta-

ria tem ido occupando. pouco a pouco. o logar das consfuccôes de madeira e os telha-

dos á occidental erguem-se. ao presenfe. n'uma certa proporcão. em angulos mais ou

menos agudos. Alguns d'esses novos predios obdecem já a linhas correcjas, harmoni-
cas. Os transporfes rodados, desconhecidos durante largo pejriodo, se teem produzido
exfensos lamflcaes e levantam densas nuvens de poeira. ignoradas out'rora, apreseníam
outras vcnlagens. Para facilifar as communicacôes entre a cidade e os arrabaldes. abri-
ram o Bib-ez-Zahire ou a Porta de Herodes e ainda outra na esquina noroeste da cerca
militar. Egual sorte padeceu oufra porcão de muralha oas immediacôes da Porta de
Jaffa para permitlir o accesso aos carros.

(Gonftnúa).
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IIVRARÍA QRUZ
BRAGA

TelephoDe d." 29 Telegramas:—CRU2 LIVRARIA

Casa fundada em 1888

EUITOKA das obras do cclebre hidroterapista Mgr. Kneipp.
EDITORA. de muitos livro_ adoptados ao easino primario, normal secun-

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

Completo sortiflo de Papelaria objectos de escritôrio--Uteasilios e modelos

para desenho e pintura—Agencia de Publîcapôcs.

OFFICINA:

DE 9

■Ssculpfura enj jVĩadeira
E

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAGA

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

a miniafura 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 arligos religiosos. Encarrega-se em todo

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

Rerfei^ão _» nitldez ~~rr\ tudo

pregos njodicos

Conlra ríscos e gutrra ferresfres

e rnaritimos, gréves, fumultos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazileira

5oe
Seguros étm^

Séde — Lisboa, Largo S. Julião t^^

I9-2.0—Tel. C. 2961. Banqueiros; Pinto _. S )l-

^-Maior.— Agenfe em Braga, Amercs, Povoa

de Lanhoso, Terras de Bcuro e Vieira

'osé de Faria Machado

. uado Souto 105-1..' BRAGA

Luneta de Øuro
Olicinas rle c-o.ilpt.ira, pncadi'rnacfm o, ex.ncer-

t.os <]<> i.iia^cns, batinus e vesfcs Mi<'i_T<1r.t n>s.

Aiti^os r< lijíiosos, im.i._,<'ns, pav.uuerilos Ilar-

moniuns, <icmIos, |)inccn<>z, binoculos, cutelaria,

optica f artigos iio phantasia.

(flurelio Tîlcnteiro & C.a
Kua do Ooviffor, n," 12.3

C ixa pchlal 1588- RIO D_ JANEIRO

Teîerhone 5593, Norte

-Illusfracão CathoIica» vende-se ncsta casa,

ISumero avuUo 300 rs. (moeda brez LiraJ



Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos*!í
DO

Paclre Villela $ Irmão

(Joaquim 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 era todos

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

Breves de reduc^ão de iegados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

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

'i'- -»- tinf-.rfiM ttomentno ecrtptorio **wna typographia
a vapoã% tlenominatta ttos -ÊúchoHtto ãiinho* e ofíicinaê\

tte encattet-nacão ontie não eæecutattos

quaesquer trabathoH, cotn maæima rapittez, perfeicão,
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo < criptono ao

P.e Wllela $ Irmão

83—RUA DOS _V.ARTY_._S DA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Raihha)

ERA©A •—
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