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CAPAS P'ARA OS COLLECIONADORES

Di ILLUSTRACÃO CATHOLICA„
Temo-las já impressas, a 440 réis

Suciessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerigo d 'ordens sacras, que desejar allstar-se n 'ete Monte

Plo. deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos morador

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

nentos:
—1.' Certldão d'edade, devidamente reconbeclda por notarlo.

—2." Oois atteitados, ou declaracôes medlcas juradas e reconhecidas

Ítor
notarlo, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-

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

preste, ou Ouvidor, em como está no legitimo exerciclo das suas or-

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

Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigo resldir na Archidiocese de Kraga, principalmente

■o eoncelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos
Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n." 80 em Bra-

ea, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em
Laranjeira, Mon;ão, se residir no concelho de Mon^ão; ao Rev. Pa-

dre Domingos Affonso do Pa;o, 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 Famallcão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
ni.r, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir í.o concelho
de Ai...ba_a.

'j _t i.-iJc_: I evs. Padres são socios correspondentes do

Monte-PIo ; prcrtam todos os eselarecimentos, facilitam as admis-

~~~%, recebem : s quotas, pagam subsidios, etc.
Este concde subsldio na doenca, suspensão e falta de colloca-

;âo; paga vlslt.-.ĩ aedicas aos sodos resldentes em Llsboa e nas ter-
ru em que re_.LÍrem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

gicas, ou con[_ cncias medlcas e 10 escudos para auxlllo das despe-
ias com proc : _ os ecclesiasticos ou civis; todos podem celebrar na
ea*_lla do Ja. go sito na rua numero ~, do cemiterio do Alto de S.

JoSo; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem
álrelto a conprar para sl e para as suas familias medlcamentos me-
Ihores c com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutnalistas de
Ueboa; todos \~n direito a mt sepultados ou depositados n<TV_feri-
d_ lazigo, etc.

Concede o subsidio de vinte e cinco escudoa e raortalha para o

f_n..al dos socios residente. etn Lisboa, e o de vinte escudos para o

oneral dos socios resldentes fôra de Lisboa.

¥AGO

Estampas

para i .nthroniz__;a_ do S. Coracio de Jesus.

pressas firpirtnte a du. s côres. Cada exemplar, 06 remis

Pelo correlo, 65 rs.

*_

Pedidos á administra^ío dos «ECHOS DO MINHO-

BRAGA

._>

PRI.IDEIRAS E RESTAURANTE

6asaado Caqfitj/jo

tV*-*^1?1-' :O.'î'^'ĩĩf*. «<a_ã_

Uargo de S. Toão do Souto

BRA6A

Estabelecimenfo mais antigo
e a(Pedifado D'esfe genero

(r- *B

_=

Gollegio de S. Thomaz d'Aqnino
_B_e.-A_.Gr^_

Fundado em 1896

T>l1.E_TO,R

Padre Manoel Joaquim Peixoto Braga
Admitte ahimnos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e
Instruc^ão Primaria..

*ô

VAO-O

/



..evis.a lifterana semanal de informa .âo graphica

=00_>

Proprietario, Joaqũlm k. Perelra Vlllela. Director, Dr. F. de Sooza Goraes Velloio

EDITOB E ADMINI8TRADOB

Glemente de Campos A. Pelxoto.

Braga, 5 da Janeiro de 1918
redacqâo. administracAo e typooraphia

83, R. dos Martyres da Republica, 91
NSo se restltnem os origlnaes

Numero 236—Anno V



CHRONICA DA SEMANA

De anno para anno...

TyAA NNO que vae, anno que ch<*>ga. Atira a

^fUmi gente o oĩhar para o ingrato scenario,

'j&vffl' ^os tresentos e sessenta e cinco dia.

oMIa escoádos na ampulhêta da terrive)

^fc______y parca
—corao dizera os poderosos des-

cendentes de Accacio— e volta de lá cora elle

cansados da rapida movimentaQão dos quadros
tristes; aborrecido das empofias dos nouveaux riches

apontando ao bom sôlsinho destas terras aradas

por tanta afronta as suas replec(;5es estomacaes;

farto do sirandar da fantochada dos politicos que
um rasgo audaz dos soldados, victimas da sua

filancia arrogante e da sua desapiedada conscien-

cia, derrubou e espatifou ahi pelos primeiros frios

e geádas de dezembro . . .

— Inda tivémos sorte. observava-me alguem
ha dias, a proposito d'esse fêtído empestante de

publica escandaleira, manobrada sem o aprumo de

um Arsenio l^upin homem d'Estado, que caracteri-

sou o abandono das cadeîras do poder pelos ban-
dos democráticos. Inda tivémos sorte. Ofrio e a

geáda abafam e ealcinam melhor o lôdo e os miás-

mas dos pantanos. Imagine v. toda essa montureira
a exhalar sob caluras tôrridas de julho !

0 anno, com eferto acabou bem, mas muito

mal eheiroso, além de se haver assignalado como

um dos annos mais caros ao paciente contribuinte

de sangue e Je dinheiro para sublimidades das

quadrilhas.
E se os annos anteriores não deixáram saú-

dades, este—o diábo que o lêve. . . salvo omezde

dezembro, e não léva nenhum theseraro para as

profundas!
Não estou porém, a<jui a darbalantjo geral ás

contas de nossa casa, nem a cesurar carnes bem

fornidas, nem muito menos a perder tempo em

arredomíar metaphoras a uma saúdade encruada

pelo arrependimento, visto s<">r já assente que o Zé

é de uma dureza craneana irresistivei á broca dos

sillogismos da psychologia pelitica e de uma fra-

queza de vontade que desconcerta não s<j os alvi-

treiros como tambem os que se i'iara na sua cohe-

reneia de governado. Ajuizar em tal causa, é mau

officio para mim, n'estapágina ligeira de anotador.

Enucleie quem quizér esses tumores.

Mas se me recuso a dar balan^o geral aos

acontecitnentos do anna findo, nega-se-me a penna
a partir, cuvalgando o alado corcel da ima^inar.ão,
pelo terreno estreitamente concedido aos vaticina-

dores do annoque chéga; planisando o progressivo
desenvolvimento do paiz; alentando almas enfra-

quecidas com representar-lhes as miragens intres-
telladas d'uma perfeigão moral e material sem

parêlhano globo, miragens que são, n'estes tempos
de fome e guerra, o unico espiráculo d'ella's. E'

egualmente género novellistico que não tento. Re-

sumo, como christão, as duas tarefas em duas

phrases. Digo ao anno que se foi : gracas a Deus
e repitoj obstinadamente ante o que comei... elo-

quente Deus super omnia do l.uida d'Agua. Eis

tudo e o leitor que faca o mesmo ~c, não quér errar,
n'este ininterrupto succeder de surprezas cujos en-
gates logicos passam a nossos olhos despercebidos,
ernbora sejam fundidos no metal pure da mais pu-
ra das realidades.

.Agora ainda, muitos se espantam do triumpho
revolucionario de Lisbôa e todavia elle era o des-

fecho logico da animadversão publica contra a

violencia enlodada e cynica do poder. A athmes-

phera dos erros governativos produziria fatalmente

aquelle acto libertador. 0 descontenfcamento era

enorme, a repugnanciaabsolutae profunda. Desde

que elles atingiram os sabres e as espingardas em-

punhadas nas fileiras por duâs geragôes pelo me-

nos de portuguezes desafectos ao afonsismo, que
Norton inadvertido chamou sempre a sonhar com

mandar gente para Franga e já delirante do poder
que o fizéra rico;— haviam de concretisar-se. No

alto da Avenida,? Em qualquer parte. Atraz e ao

lado de Sidonio Paes? Atraz e ao lado do primeiro
homem que surgisse. Afonso Costa e os seus eram

os garantes da nossa intervenQão na guerra,
—dizia-

se. Pois tiveram arte de pôr contra si uma forg.a
enorme que sô em Lisbôa se manifestou mas que é

efectiva em todas a_ casernas do paizro ásco sin-

cero do soldado. Tenho-o ouvido dizer mais de

uma vez.

—Estamos promptos a partir mas não quere-
mos ir como vendidos. Não somos gado.

Isto é authentico e ipsis verbis. Não phantasio.
E foi isto mesmo que atirou a terra o dictador, so-

bre um montão de centenas de mortos e feridos;
como foi a audacia do partido democrático, então

unido, que o manteve no poder sobre o li.xo de

toda a covardia publica, ainda não varrido, ainda
não depurado por essa sincera onda de revolta na-

cional que durante todo anno passado foi empolan-
do, rugindo, surda e ameacadora, cada vez mais

forte á medida que a desvergonha ia'augmentando
nos gabinêtes, recantos e desvãos dos ministérios.

0 estado de espiritos qu-e realisou de facto o

5 de dezembro está intacto. Contra elle, reconhéce
a ^impossibilidade de luctar, a parte do partido
veneido que ultimamente protestava contra a ge-
rencia dos negocios politicos, embora não por
motivos de moralidade.

Os que subiram e grangeåram fortuna, esses

dispôem-se a gosal'a a salvo da policiae d' ... syn-

dicancias, sabendo bem que as tranquibernias
descobertas lhcs védam o accesso ao poder. M ehe-

se apenas a jolda criminosa, horda, assalariada,
bem comida bem bebida e bem ensopada nas or-

gias nocturnamente baixas das maltas, que se vê

em riscos de ir comer o pão duro dos cárceres se

não ficar a esfaquear hoctivagos e tendeiros altas

horas, nos bairros pôdres dos burgos.
Emquanto porém, aquelle espirito da revolta

se mantiver serenamente energico e capaz de dar

um castigo tremendo; a contrarevolucão é uma

aventura e os democráticos sô as tentam quando
teem a certeza que ha poltrôes nos quarteis emnu-
mero suficiente para espingardar pelas costas os

bravos cadêtes de Escola de Cuerra..

Tenham a certeza d'isto os timoratos. Resta-
lhes apenas que facam retomar á espinha dorsaĩ a
verticalidade do brio e desamarfanhem a conscien-
cia esmagadoramente atribulada pelo mêdo. Apru-
mados são homeos. Encolhidos, balbuciantes, des-
confiados, são minhôcas. E Afonso Costa nunca

pôde nem poderá passar por cima de hnmens pa-
ra ir jantar durante um anno no ministerio _as fi-

nan^as, mais os seus excellentissimos ajudan-
tes . . .

F. V.
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V~icLa Ir_.t<er_.sa

POR J. DE FARIA MaCHADO

revolucíonario de profissão e

burocrala por dilefanttismo

escreve-me jurando e rejuran-
" do que d esta vez é que a re-

publica se salvou, (e já vamos na quarta)
tentativa de salvamento para dar emfim ao

paiz a tranquillidade e a paz que tão arden-

temente ambiciona. E logo depois de resuar

logares communs para defender o vermelhis-

mo
—(Deus louvado são todos os mesmos)

—apella para o patriotismo dos monarchi--

cos, para desbravar o aspero caminho por

onde tem de rolar em viagem derradeira, a

desconjuntada carriola republicana. X... afi-

nal ou é muito ingenuo ou não p3ssa d'um

impostor vulgar, mascarado de conservantis-

mo mas no fundo pintado e repintado do

mesmo sectario verde e vermelho, que é

afînal a côr de íodos os corypheus d'este re-

gimen.

Acreditar que a republica se consolide,

depois dos descalabros. dos escandalos, dos

verdadeiros latrocinios commetidos. que não

são obra dos homens mas expressão do

regimen. tom moral de todas as republique-
tas afinal é mais do que uma ingenuidade é

um obstinado e criminoso fanatismo.

X... não sabe o que diz. A republica
sô pode viver pelo terror; sô pode imperar

pela forca e sô pela forca não se poderá
manfer. E' um regimen que sô predomina

pelo odio e sô esvurmando odio poderá ar-

rastar uma existencia incerta de inquietacôes
e d'incertezas.

A formiga cinzenta do alveitar do Calha-

riz é tão feroz e tão negregada, como a mo-

ribunda formiga branca do sr. Affonso Cos-

ta. differem tão sômente no que pode distin-

guir uma formiga d opposicão d'uma formi-

ga de governo. Os processos são os mes-

rno., são identicos os fins e o sr. Sidonio,

calcando uma e acariciando oufra, está lon-

ge de servir os inferesses do paiz.

No dia em que bater á porta do eleito-

rado. este governo, nascido d'uma revolu-

cão para derrubar a formiga. terá fatalmente

de crear outra formiga.

A situagão actual oscilla entre o centris-

mo que quer crescer e o camachismo que

deseja medrar; não serve o paiz. serve os

Carta aX...

inconfessaveis interesses de duas clientellas

agachadas, mansas por calculo mas prom-

ptas a morder ao primeiro rebate de forca,

E n esse dia, o sr. Sidonio, com fodos seus

bons desejos e as suas boas intengôes, terá

fatalmente de passar da imponente catego-
ria de sol. a pequeno satellite d um dos

soes que ajudou a erguer por entre as bor-

rascas d 'uma fempestade de violencias, tão

apaixonadas e tão ferozes já como aquellas

que os seus canhôes revolucionarios, esbo-

roaram na Rotunda, na manhã livertadora

d um dezembro distante. E terá o seu fim,

liquidará victima da sua orientacão e da sua

fraqueza e sô a si, sômente á sua brandura

poderá exigir então as severas responsabili-
dades da sua obra inteiramente inutil.

Poderia ter enveredado para um gover-

no militar que se appoiasse na forte corren-

te conservadora do paiz e foi obstinado e

cego para um governo heterogeneo nascido

e creado para uso e abuso de dois partidos
fracos, que prefendem medrar.

Podendo conquistar o appoio dos con-

servadores preferiu lancar-se n um conser-

vantismo vermelho que sô existe como rotu-

lo d'um bando, porque nesta republica não

pode haver, não ha. conservadores, o que

ha, e isso estamos fartos de vêr meu inge-
nuo X... é demagogos pardos e demagogos
encarnados ; uns agachados por calculo á

espera do momenfo propicio para o salto,

outros tripudiando e humilhando tambem,

no delirio embriagador do poder.

E quer o meu revolucionario enthusiasta,

consolidar assim um regimen, quando sô-

mente pretende engrossar e fortalecer uma

faccãol? Os revolucionarios de Dezembro

desejaram talvez salvar o paiz; os seus man-

datarios de janeiro, conscientemenfe ou in-

conscientemente, sô procuram salvar o ca-

machismo, dar realidade politica ao sonho

centrisfa do sr. Egas Moniz.

E agora veremos na proxima carta da

situacão dos monarchicos perante esta situa-

gão e avaliaremos do patriotismo de X... e

de todos os varios XX republicanos que em

materia de patriotismo são positivamente co-

mo o moleiro de Murca, ou o homem das

duas maquias dos velhos reportorios.
E vamos rir . . .

J
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S_E3_BÔ_BS AME__TOS
De Frey Gil da Soledade, XX

egresso da Falperra.
A pinha colossal

I
°

_____

pinha e os pavôes. Porque o par de pa-

vôes faz parle da minna demonsfra<;ão.
Nofe o Ieitor, ainda uma >ez, que esfa de-

monslrafão visa apenas a provar como

é facil, a uma pessoa mediamenfe versada

em carfapacios, aldrabar a hisforia das origens do

thistianismo, demonstrdndo que Chrisfo nunca existiu ■ •

á Theophilo Brege.
Em primeiro logar dizia o periodico cifado qbe era

crenca antigã ler aquella pinha adornado a Mole Adria-

na. Porfanto, um elemento já por nôs: a veneravel fradi-

£ão. Nem colhe o argumenfo que confra ella se apresen-

fou: a despropor<;ão enfre as dimensôes da pinha e as

da Mole Adriana. A isfo replico :

I.°—Que a crenca era, segundo se lê no artigo
franscrifo, que a pinha ornava o monumenfo; e não

que o orneva necessariamenfe no cucurulo.

2.°—Que, se Carina, ao reconsfruir idealmenfe a

Mole, collocou a pinha no alfo, mas dando-lhe os oilo

mefros exigidos pela proporcão, procedeuarbifrariamen-
fe. A pinha podia ornar o monumenfo sem ser no alfo;

fanto mais que oufros reconslructores ideaes collocam lá

em cima uma quadriga, como o arfigo admitfe e o leifor

pode ver na reconstruccão de Vaudremer, reproduzida a

pag. 101 da Hisioire des Romains de Duruy, vol. V.
~.°—E aqui desbarafo a minha sagacidade: se a pi-

nha fem os faes orificios indiciadores do seu emprêgo
como fonfe, é claro, como a agua que delles espirrava,

que a pinha e o respecfivo pennacho d'agua já perfaziam
os ô mefros exigidos pela proporfão para que a pinha
sô não fizesse lá no alfo mesquinha figura!

Mas deixemos fão somenos argumenfos e vamos a

melhores. Que os pavôes perfenciam á mesma obra de

arle de que a pinha era cenfro, fenho-o por cerfo. O par
de pavôes ladeando um monumento cenfral enconfra-se

já em epocha anferior a Adriano, como se pode ver na

reproduccão graphica de umas pinfuras de Pompeia na

cifada hisforia de Duruy.
Quanfo ao symbolismo de uma pinha-fonfe e dois

pavôes, vamos ver que convém admiravelmenfe a Adria-
no. Historiemos em escorco: Adriano feve na vida um

enormissimo desgosfo. Amava doidamenfe um bithynio
chamado Antinoo, parece que com amores depravados,
segundo corre nos livros dos Sanfos Padres e oufros
aucfores christãos, ou como méro amigo parficulare de-

dicado, segundo Herr Ebers, aucfor allemão, no seu ro-

mance Der Kaiser (livra!).
O cerfo é que viajando Adriano pelo Egypfo, mor-

reu-lhe Antinoo. querem uns que afogado por desasfre no
Nilo, outros que immolado esponfaneamenfe á boa sorfe
do amigo imperador—sendo assim uma Ephigenia . . .

de barbas í Nofa imporfanfissima: os meus esfudos parfi-
culores sobre as barbas atravez dos seculos, esfudos de

que darei confa em muifissimos serôes, permifem-me re-

cordar queAdriano foi precisamenfe o primeiro impera-
dor que audorizou o uso da barba longa. Porisso, quan-
do escrevi que Anfinoo. sacrificando-se nas aguas do
Nilo. fora uma Ephigenia . . . de barbas. não o fiz por
mera disfincão de sexo, mas plenamenfe convencido de
que ao favorifo de Adriano den-lhe realmente a agua pe-
lo barba quando se afogou.)

Ora Adriano feve fal dôr pela morfe do favorifo que
o chorou mulherilmenfe. Levanfou-lhe esfofuas era Man-
finea, e Jerusalem e muifas oufras parfes e fundou
uma cidadeno sifioonde Anfinoo se Ihe sumiu nas ondas,
cidade a quc deu o nome de Antinopolis—Anfinoe.

Mes que fem (udo islo com a pinha e os pavôes do
Mole Adnana?—pergun ará o leíor.

Pitada, e respondo:—Recordem a lenda de Baccho
Ladmo expulsa a filha Semelé, que houve de Jupiter o
pequerrucho Baccho - de que Juno, esposa de Jupifer

jurara a perda. Mas Baccho, naufrago, foi saivo das

aguas, apezar das iras de Juno, e criado por nymphas
veiu a ser aquelle Alexandre Brago que nôs sabemos.
Adriano parece fer fido especial devocão n Juno; fanfo
assim que narram os aucfores que á Juno venerada no

femplo da ilha Eubéa fez presente dum enorme pavão de

oiro cravejado de muifas e riquissimas pedras preciosas.
Deveo Ieitor saber que o povão é a ave sagroda a

Juno. Já o nosso padre Luiz Taborda, jesuifo, canlava

do pavão em bellos versos latinos:

Hic licef incessu crcdi Junonius ambif

Ales...

e a irada deusa, segundo se lê em Filinfo Elizio, amea"

gou um dia a sua ave, que se queixava do feio canfo :

... ou não fe queixes ou castigo-te,

Dispo-te a olhuda pluma!

Reconsfruamos agora a hisforia a copricho: —Adria-

no perde o favorifo; alca-lhe esfatuas, ligo-lhe o nome a

uma cidade nova, manda-o inscrever no rol dos deuses
—

que tempos!
—inflemmando os corisconies hexamefros

do poefa chrisfão:

Quid loquar Antinoum coelcsti in sede locelum

Illum, delicias nunc divi principis...

Mas sendo Adriano poeta
— fão poeta que morreu

dirigindo versos á alma—ao gizar o mausoleu ordenou

que no alfo se collocasse uma pinha, frucfo do pinheiro,
symbolo da morte, mas pinha espirreado agua, que re-

cordasse as aguas do Nilo em que perecera o seu amodo,

Ao lado de pinha-fonfe— dois pavôes. Povôes, porque o

pevão é o symbolo de immorfalidede; dois, porque ho-

viam de recordar os dois amigos que a morfe separava,

mas que a esperance na immorfalidade unia.

Que o pavão era symbolo da immorfalidade, vê-se

nos aucfores, em S. Ågosfinho, por ex. na Cidade de

Deus. O sanfo bispo de Hippona fundave-se no tradi-

gêoentre os antigos de que a carne do pavão não opo-

drece nunca. Nos funeraes de Ranucio I, Duquede Por-

ma, numa dos écas levantoram um povão com o legenda:
Nunquam puirescei.

Em Ådriono accrescio uma circunsfoncio que lhe

snggeriu a idea dos pavôes : ero ove secro de Juno—e

desde e morfe do seu Anfinoo, menos íeliz que Boccho

salvo das aguas, epezer dos ciumes de Juno, o impero-
dor, eftribuindo a Jun_, por couso da lendo, infervencôo

desfavoravel nos afogementos, quis epplecá-lo offerfan-

do-lhe • pevão de oiro na ilha Eubea, e erigindo-lhe
aquelles dois no seu monumtnto funerario.

E não me objecte o leitor que é arbitrorio esto in-

terven^ão de Baccho, selvo des eguos, ne hisforia de

Anfinoo, morlo nellos. Parece. na verdede, q«e Beccho

enfre no morte de Åntinoo, como Pilafos no Crédo.

Permiffa, porém, o leitor que lhe lembre que Adria-

no, como pagão que era, tinha o cabeca cheia das fobu-

Ios.de myfhologia. Quendo Åntinoo lhe morreu nos aguas

do Niio, especielmente se foi por desosfre como muifos

osseverem, como lhe não ecndirio á memono oquelle feliz

Beccho selvo des aguos?
De resfo, não é absolufomenfe infundada a minha

conjecfura. Na Villa Âdriana. em Tibur, foi enconfrada

uma estafua de Antinoo, vestido de Bocchol Essa esffl-

fua, que hoje está no Sola Redonda do Valicano, (n.

540) pode o leitor vêda reproduzida ,a pag. 93, do vol.

V do cifada obra de Duruy. E observe-se que o Boccho-

Anfinoo nessa estatua, é represenfado empunhanao um

thyrso encimado . . . por uma pinha I
Se. depois disto, ainda não está convencidc de que

a pinha e os pavôes do Voficono perlenciam reolmenfe

o Mole Adriana—desculpe o franqueze: não é mais Fiho

do que eu, que fambem nôo estou I
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As Irincheiras dos revolíosos no Parque Eduardo VII
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Oul<-_ nspecfo das frincheira .

CABECEIRA5 DE BASTO—O mosfeiro e a Camara

Munkipal onde no dia da posse do adminislrador

do con-elho houve um conflicfo enfre

monarchicos e democralicos

A Redí-ĸ.-fto J<> MunJo apoz o assallo

Ph. Viriato Silva

A cidade de Vizeu on-

de eslava prezo Mochado

dos Santos. A guarnigão

e a divisão que perfenciam

a esla cidade pozeram-se

ao lado dos revollosos

epoz a liberlacêo d'esfe

jflîcial.
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O illustre esc

plor Dr. Marce

no Mesquita, q

alcancou mais um

Iriumpho com a

apparicão da sua

peca o 'Envelhe-

cer- n'um d o s

ihealros de Roma.

^ ^.

Os soldados porluguezes signaleiros, em exercicio n'um campo

de manob.-es em IngUk.ra.

I I

D. Delihina Kosa d'Oliveirn L irdoso Bellino,

filha do Dr. João -\nk nio d'Oliveira Cardoso; nas-

ceu em Guin.fno.es no dia 29 de Abril do anno

de 1W40 e faileceu no dia 7 de Novembro

de 1917; fci casada com o diítinrto ..rc heologo
sr. Albano Ribeiro [VKino '...ii.bem fallecido.

(k

Portuguezes na guerra

Os irmãos Manuel, Luiz e João Dias Catharino,

nafuraes de Peral, concelho de

de Proenca-e-Nova, que se enconfram na frente porfugueza.

0 capfão An 'ré Brun, illuslre es<-<-ÍDtor

que se encontra na frente occidental.
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A Cidade Santa, libertada

A porta Dourada

UVRO N0V05

flrte Romanica em Portugal

Os fasciculos numeros, 13, 14 e 15acabam

de ser publicados. impressos superiormente com

gravuras do Ex.niC Snr. Marques Abreu, que
ha annos, com um esforco grandioso. fem vul-

garisado os ricos monumentos da archifectura
romanica espalhados pelo nosso paiz.

Juntamente coma publicacão dos trez fascicu-
los, inaugurou aquelle senhor a nova seccão—

Oefôlhes—qu£ nos vem mostrar, por meio de

desenhos, algumas parficularidades desses mo-

numentos onde não é facil a objectiva reprodu-
zi-los.

Cumprimentamos o seu illusfre director e

desejamos-lhe uma feliz vida á sua bella obra.

Mappa da tomade de Jeruselem. Os ponfos redon-
dos mostram como es forces inglezes se esfende-

rem ne ulfime offensiva para alem da cidade sanla.

—Não sei se jé reparou como a minha filha olha pora
o senhor.

—5im? Mas que felicidade!...
—Ainda hoje ao almoco ella me disse: «Era um homem

como aquelle, que eu desejava para padraslo. ...
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L'ma rua da cidade de Petrogrado que foi recenlemente saquiada pelo exercito

P^_^/___Í_^^W^W;?\Ar ^Éfc _.'

Os celebres cosseccs que a revolucão dissolvtu

Um comboio milifar conduzindo para os scus quarfeis as fropas russas que se negaram a combafer apoz a revolugão
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ZDas 1_L_cl____._,s d.e _EPogo

iir_

Uma povoa?ão ifaliana perfo das linhas allemãs

onde se feem fravadogrondes combates
'

Os pés do moderno giganfe de Rhodes

______

ĸ.

B

,î&_

Ruinas da cathedral de Ypres
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tTJVL DVLIXi^G-Ĩ^E
(Poesia expressamente escripta em benefvcio

da Arvore do Natal de 1917 da Creche da Associa<;ão
Cntholica.

^ Ofíerta caritativa das Ex.m.is Snr.os D. Pal-

mira M. de Azevedo de Araujo e Qama, D. Julita M. de Aze-

vodo de A. e Oama, D. Carlota M. de Azevedo de A. e Oama

—

Quando rompeu a elvorada,

Abriu os olhitos bem,

Volvendo-os, muilo espantada,
Corao que á busca d'alguem . . .

E apenes viu, regelada,

Á face morfa da mãe.

Como eslálua da dest>raga,

Toda em lagrimas, caminha,

E pede esmola a queni passa . . .

Mas d'ella não se avisinha

Quem Ihe edoce a amarga taca,

A miseria - coitadinha!

Cheie d'angustia e de medo,

Esperou que o sol rompesse . . .

Talvez tivesse o segredo.

O bom segredo tivesse

De dar vida, rosto lêdo,

Ninguem!... £ a noite não tarda...

Dentro em pouco, a miserasel,

Sem fugurio nem mansarda,

Vê a noite impenetravel . . .

Ah! corre, ô Anjo da Guarda

A quem immovel jazesse. Com teu auxilio ineffavel !

Mas o sol rompeu soberbo

E a'morfa não se mexeu . . .

Fazia um frio cortanfe.

A fôme dava a vertigem
' Sim, com o sorriso acerbo

.

Do infeliz que pede o ceu.

D'uma loucura constante ,
. .

E n'esse horror.tinha origem

Sem vida em musculo ou nervo, 0 peccado degradante

Porque deveras morreu. Que arrasfa os que mais se affligem.

Le\»nfou-se a desgra<;ada

Com o olhar pungenfe e afflicto

Passou n'isto um libertino;

Tinha fĸdo o que seduz.

E, convulsa, desvairada,

Arrancou da alma um grifo

0 que impelle ao desatino . . .

Perdida ? ! . . . Mas dôce luz

Que abalou foda a morada

E até monfes de granito.

Vem, n'um milagre divino,

Lemhrar-lhe Jesus e a Cruz.

Ouviram. Mas o soccorro

Foi levar. d'aquella palha,

E então corre, cambaleia,

Mas dá-lhe fal nervo a Fé,

Para um campo, atraz d'um morro,

Onde humilde tocha espalha

Seu fraco e fimido jorro,

A morfa em pobre mortalha.

Que, digna d'uma epopeia,

5e arrasfa, parando ao pé

D'um hospicio, casa cheia

De tanta luz como a Sé.

E, descido o corpo á valle,

Regressa a filha á choupana

Onde fudo inda lhe falle

Da mãe. E, livida, insana,

Julga que o peifo lhe esfala

N'aquella dor sobrehumane.

Bafe, e diz que é desgrac;ada;

Que não fem leifo nem pão;

Que é orphã, desamparada;

Que debalde esfeDde a mão

A' caridade, na esfrada,

De fronfe rasa no chão.

Sosinha, ne indifferenge

De fenfes almas de gêlo,

A desgra^ade nem pensa . , .

vai, desgrenhado o cabello. .

.Jom amergura fão densa,

je o olhar faz lásfima o vê-lo.

E responde-lhe, amorosa,

Uma voz, foda bondade;

—Pão e leifo, desdifosa,

Tens aqui na sanfidade!—

Era, calma e generosa,

Uma IRMÃ DE CARIDADEl...

José Agostlnho.

v .
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Oepoirqeijtos sobre a gtierra
Por MANUEL SEMBLANO Kerensky

[eposto o Czar o Imperio dissolveu-

se. O principio monarchico ti-

vera o condão feliz de manter em

respeiro as doutrinas separatis-
tas. Todas as Russias viviam colligadas de-

baixo do mesmo sceptro.
Veio a Republica. A Finlandia declarou-

se independente. A Polonia.dividida por tres

grandes nacôes. concentrou-se para for-

mar uma sô. A Ukrania despediu-se do gover-

no de S. Petersburgo. Os cossacos do Don

escolheram um hefman, que desobedece a

todas as ordens do governo central. A Sibe-

na isolou-se, proclamando a soberania. Ou-

tras provincias comecam a imitar o exemplo.

Emquanto a Russia foi Imperio não fal-

tou o elemento de cohesão indispensavel
para unir, sob a auctoridade d um chefe,

tantas racas e tantos povos differentes.

Eslalou a Revolugão. Proclamou-se a Re-

publica. Veio a desordem, a anarchia, a in-

disciplina geral. Do ministerio Lwoff á di-

ctadura Kerensky vae um passo. Mas duran-

te esse passo a vida nacional desorganizou-
se por completo. O exercito que por vezes

resistira energicamente ao avanco allemão

dissolveu-se. Os soldados vindos da frente

de batalha. embriagados de alcool e transi-

dos de fome. com a cabeca a referver de ni-

hilismo. mataram. saquearam, incendiaram...

A' 2uerra com ° estrangeiro succedeu a

guerro civil. Os alliados com uma inepcia

vergonhosa, depois de terem abandonado e

atraicoado o Imperador, cruzaram os bra-

cos. Nos seus parlamentos estafaram-se a

dar vivas á Revolucão libertadora, procla-
mando Kerensky o heroe nacional, Mas breve

comecaram a sentir os seus erros. Os con-

tingentes americanos iam invariavelmente pa-

ra o fundo do mar. A Allemanha e a Aus-

tria organizavam contra a Italia a "sfraffe-

expedifion.n Sem cuidado de commando as

tentativas dos generaes de Maistre e Byng
para forcar a linha Hindemburgo resultaram

inuteis e improficuas.
E' enlão que os alliados se voltam para

a Russia a injuriar a sua fraqueza de leão

moribundo. A ruptura fulminante de Plezzo

accirrava a quesfão. Um correspondente es-

pecial da Associafed Press em S. Petersbur-

go dirigiu-se ao Palacio de Inverno para

entrevistar Kerensky.
'Seria verdade, como diziam os viajan-

fres chegados á Inglaterra. que a Russia es-

tava praticamenfe fôra do conflicto?>

Kerensky, o idolo de de Buchanan e

Lloyd George, desafou a rir e foi com alti-

vo patriotismo e desdenhosa nobreza que

respondeu :

'E' uma pergunta ridicula. A Russia to-

ma uma enorme parfe na guerra. .Basta re-

cordar a historia. A Russia comegou a guer-

ra. Emquanto ella combatia já, a Inglaterra
preparava-se simplesmente e os Esfados Uni-

dos apenas observavam. A Russia susten-

tou ao principio todo o pezo da guerra, sal-

vando assim a Grã-Bretanha e a Franca.

Têem pouca memoria as pessoas que affir-

mam que ella está fôra do conflicto. Com-

batemos desde o principio. Estamos agora
cansados e temos o direito de exigir que os

alliados sustentem sobre os seus hombros a

parte mais pezada do encargo.-
Presentemenfe a opinião publica na Rus-

sia anda muito agitada com a seguinte per-

gunta : Onde esfá a grende esquadra ifígleza,
agora que a esquadra allemã sahiu do Balfico?

. . . Isto foi a dois de novembro. Pouco

depois elle cahia ruidosamente, como cahem

todos os fyrannos. Mas durante a sua curta

e funesta politica foi ao menos uma vez pa-

triota e sincero.

A ripostada ao jornalista yankee é iro-

nica mas verdadefra . . .

íVid. Th' Times weekly editon, 9 de novembro 1917.)
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IIVRARIA QEUZ
BRA6A

Telephooe d.° 29 Telegramas:
-- CRUZ LllfRARIII

Casa fundada em ISSB

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

dario, especial e superior.
EDITORA e proprietária da Coleqão Sciencia e Religião.
EDITORAdelivros de piedade—Centelhas Eucaristioas, livro ãe Oracôes, _.o.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio--Utensilios e modelos

para desenho e pintura—Agencia de Publicacôes.

(_>

OFFICINAS
DE

ulptura enj Jãadeira
JPIĨsI TTT_R^_

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAGA

N'estas conhecidas officinas. executam-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 estc ramo d'arte.

Perfei^ão o mtidoz em tudo

pre?os njodicos _

Contra ríscos e guerra íerresfres

e marífimos, gréves, tumultos e roubos.

segura a Companhia Luzo~BraziIeira

5oe
Seguros ^^

AGRES
Séde — Lisboa. Largo S. Julião ^^

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

^-Maior. — Agente era Braga, Amares. Povoa

de Lanhoso, Terras de Bouro e Vieira

*osé d_ Faria Machado

R-a do Souto-105 1. BRASA

Luneta de ©uro
Oficinas de esculptura, encadernacão e concer-

tos de imagens, batinas e vestes sacerdoíaes.

Artigos religiosos, imagens, paramentos Har-

moniuns, nrulos, pincenez, binoculos, eutelaria,

optÍGa e arligos dc pbantasia.

^lurelio TT7cnteiro & C.a
P ua clo Ouvidor, n.* 123

C íx. pofttal 1588- RIO DE JANEIRO

Telephone 5593, Norte

-lllustracão Gtetholica» vende-se n_sta cisa,

Numero avuko 300 rs. (moeda brae Ielr&.> txå
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Paclre ViIIela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

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

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

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

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

Breves de reduc^ão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparti^ôes civis, judiciaes e militares em relacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

Vem aneæ<~H aomesmo ccvipiovio **ma typogt-aphia
a rapo»\ tlenominaUa Uos « fdchosUo Minho*

Ue encaUernacão ontte Hão eæecutaUos

fgnmesquer iraoathos, com maæima rapiUez,
e economia.

-~f-ĩ-§--igfí~wa
■-

.» e o/ficinaêVk.
iUos Y\

t, pet-feivão, V

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

V: Wlela $ Irmão
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(Antiga Rua da Rainha)
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