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Sô os i3e_niL q^\xezDQ_ q/ixezr? I

0 callicida Dias í'az cahir os callos por mais antigos que sejam. E' a rae-
lhor descoberta da actualidade porque os tira pela raiz.

Preco pelo correio ^5 centavos. Restitue-se o dinheiro a quem provar a

quem provar a falibilidade.

Pedidos a Manuel Joaquim Dias—CALDELLAS

Conego Bernardo Chouza

2.a Oragêto funebre

DE

D. Manuel Baptista
da 6unha

Arcebispo Primaz de Braga

recitada no dia _1 de setembro de 191:>

nas exequias que promoveu o clero do arciprestado
de Moncão e Melgaco,

na matriz da villa de MoiiQ.ão.

D?îendeDdo=0 ? DeîeDd?Ddo=nR?

Com um artigo sobre D, ^iarlos

Depositarios—Gruz & GOMP.a

Rua Nova de Souza—Braga
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Resumo da Doutrina Christã
Em prosa e verso, sendo a parte em verso composta pelo

R?v.mo P.e Carlos Rademaker
Methodo muito M\ parajensinar, por meio de canto as

cousas mais necessarias da Doutrina Christâ. Edigão accrescentadâ pelo P. Yillela & Irmâo

Edicâo accrescentada pelo P. Ylllela & Irmâo.

Pre^o: Brochado, 10 rs. Cartonado, 40 rs.
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Chronica da semana 8

XLIX

ooo

VIMOS ho)c pela primeira vez a graciosissi-
ma estatueta de Gustavo Bordallo Pinhei-

ro, representando S. Francisco d'Assis, aman-

sando o seu irmão lobo.

Toda a figura do grande mystico respira

uma tão piedosa bondade que faz com que os

nossos olhares adejem por momentos em torno

d ella, e, emfim, nos captive a alma pela suavi-

dade. Na minucia das linhas do rosto do poeta

de Assis, ergueu o artista uma expressão de

meiguice e de mansidão que nos vae revocar

ás escorralhas do ser a flôr occulta do primei-

ro affago maternal que recebemos. e no-la vem

plantar no coracão,—flôr tão cheia de amor e

dc humildade como a violeta dos Alpes a ciciar

beijos com os rubros labios. sobre a pennugem

sombria dos musgos humidos do orvalho!

Bocca a rasgar-se na piece melodiosa dos

rouxinoes de Rieti que o vinham saudar, ao

pardejar dos poentes, olhar d onde esvoaca pa-

ra o céo alguma coisa de etherco, de bello e

de candido, que é ao mesmo tempo uma sup-

plica e uma bencão, em ambos o artista deli-

cado soube tão bem enlacar um signal de pie-

dade e perfeicão christãs, que a gente pára e

tem vontade de poisar lambem como o lobo

aquietado, a nossa mão na mão do santo e fi-

car ali á espera que um sopro de vida trans-

forme o barro em carne, que aquellas macera-

côes da sua face mostrem o arroxeado das vi-

gilias e dos jejuns, que as arcadas supercilia-
res se cavem e d ellas crescam para a nossa

alma suspensa n'um encanto, uns olhos feitos

de dôr callada, de mudo soffrimento, e cuja luz

seja um poema de paz, como um ruflar de pom-

bas numa alvorada triumphal d'abril ! ...

Manuel Gustavo, de cujas crencas religiosas
não curamos, levantou um monumento de de-

feza da religião de Christo, n aquelle pedaco
de argila, e sahe-se d alli a confessar que a

meia-edáde era bella nas suas concepcôes, ale-

vantada nos seus sentimentos. e que não desde-

nhou nem maldisse da natureza, como tambem

a affirmar que do Creador para as coisas crea-

das existe sempre um amor misericordioso, que

a religião é o realce da belleza natural, aquillo

que Ihe dá uma significacão, que transfigura as

1=0 (r*~~

paisagens ao toque sereno do Angelus, cm que

as arvores e as corolas ficam recolhidas e cur-

vadas, e parece ouvirem-se rezar...

Gubio em pezo voltara da montanha,

sem haver logrado matar o lobo insedento que

transpunha as malhas dos redís, e assaltava o

homem nos caminhos. Gubio em pezo vinha

triste na sua impotencia. Quem conseguiria ma-

tar o lobo ?

Soube d isto S. Francisco e, desarmado e

sô, encaminhou-se ao fojo. A féra surgiu, olhos

esbrazeados e fauces hiantes. E o santo disse :

—Em nome de Deus fe ordeno que não volfes

a causar damno, e o lobo veio encoslar-se-lhe

aos pés. Então o santo, mansamente. comecou

de o exhortar: — Irmão lobo. muifo damno fa-

zes por aqui: não sá alvorogas e devoras as

rezes como te afreves a mafar as pessoas, ima-

gens de Deus,- mereces. pois, a forca como ladrão

e homicida, e íodå esfa ferra brada contra fi.

Porém eu, irmão lobo, quero fazer pazes: se fu

não voltares a fazer males, elles perdoar-fe-hão
as offensas...

E o lobo baixou a cabeca, como approvan-

do. Irmão lobo. fornou o sanfo, esta ferra com-

promeffe-se a a/imenfar-fe emquanto vivas, por

que a fome fe não force a seres ma/vado,- po-

rém, é forca que tu me promeffas não afacares

nunca os homens nem os animaes. Promeffes-

m o ?

O lobo curvava de novo a cabeca. Dá-me

então um s/gna/ d'este confracfo ?— accrescen-

tou S. Francisco. O lobo levantou a pata e

collocou-a na mão direita do santo. E foram os

dois a caminho de Gubio, a besta féra atraz

da bondade sanctificada, submissa aquella ante

o amor e a caridade. e S. Francisco, talvez, a

compor na mente e no coracão mais um poe-

ma aos animaes e ás plantas, obras de Deus,

em que a Seus olhos as exaltasse !...

Annos depois a alma do santo d'Assis re-

gressava para o paraizo. entre os gorgeios das

aves que, como os rouxinoes da Thracia no

trespasse de Orpheu, vinham revolutear em tor-

no da cella mortuaria, um vôo d'apotheose; e

o lobo lá ficava ainda, a vaguear uma dôr igno-
ta, pelas ruas de Gubio. a velar pela memoria

de S. Francisco qne á sua presenca se avivava

no coracão gratissimo do povo!...

F. V.

D
C_3
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SftUDA<»ftø
Ao Enh e Rev- Se-hor D« Antonio I, Patnarcha de Lisboa, pela sua tlevacáo ao Cardinalato

Eminencia: é humilde a voz que vos saúda;
mas licito não é deixa-la ficar muda.
A honra, a que ascendeis, com jubilo contemplo ;

refulge agora em cheio a luz do vosso exemplo.
A grei admira em vôs um Bispo modelar,
e todo o portuguez em vôs pôe seu othar,
porque no Bispo ha fé, que då g/oria á Egreja,
no Portuguez o amor, que hoje tanto rareja.
Poucas vezes se viu tão intima allíanga
de virtude christâs e amor å patria heranga.
Sois herdeiro da fé, da honra e da firmeza
em que sempre timbrou a raga portugueza.
E quando a provagão bateu á vossa porta,
haveis mostrado bem que, longe de estar morta,
a alma de Portugal, ella revive e brilha,
e forte abraga a cruz, porque da cruz é filha.
Os que odeiam a Deus, em vôs hâo de ter visto

como é vão perseguir discipulos de Chrĩsto.

Quanto mais redobrar a lucta ou a tormenta,
mais redobra a esp'ranga e mais a c'rôa augmenta.
Elles irâo até ao carcere ou å morte,
e a victoria serå do crente, e não do forte.
Muito pôde um tyranno, a quem Satan ajude;
mas a luz da verdade e a fôrga da virtude

não as attinge o brago dos Domicianos

e contra ellas se quebra a espada dos tyrannos.
Passaram geragôes, republicas e imperios;
povos, sceptros e leis, no pô dos cemiterios

encontraram seu fim ; e sobre\ tanta ruina

ainda Christo vive, ainda a cruz domina.

Vinte seculos ha; e por triumphos conta
cada perseguigão e cada iniqua affronta.
Vinte seculos ha; e o sangue de innocentes

tem feito germinar de fé novas sementes.

Tudo, tudo passou quanto era grande e fôrte ;
sô a fé triumphante ha resistido á morte.

E d'esse Christo-Deus e d'essa fé eterna

vôs sois o defensor, na grei, á qual govema
essa voz de Pastor que, cheia de carinho,
acautela o rebanho e mostra-ihe o caminho.

A purpura, Eminencia, é vossa por direito.

A cruz episcopat que voz adorna o peito,
assentará melhor em sêda de escarlate,
do que na roxa côr. E' a côr do combate,
é do martyrio a côr. Diz bem aos perseguidos,
despojados de tudo, e até da grei banidos.

Parabens. Honra a vôs. Por muitos annos seja.
Deus salve Portugal e exalte a santa Egreja. p/ nunes tavares.
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Manuel Gustavo apresenta-nos produccoes m-

teiramente novas, inequivocamente reveladoras

do seu extraordinario merito artistico.

O S. Francisco d'Assis e o /obo, inspira-

gão illuminada por um delicado sentimento de

amor e de ternura: a Mofina Mendes, delicio-

sa figurinha cheia de mimo e de graciosidade ;

o Gomil dos noivados, preciosa concepcão be-

bida no bello livro de Manuel de Sousa Pinto;

o formosissimo Crupo de San-

to Anfonio, os lindos panneaux

de azulejos; os bastos de ferra-

cofta, são exemplares explendi-
dos que marcam a Manuel Gus-

tavo um lugar distincto entre os

esculpíores ceramistas.

As encantadoras ferras-cof-

fas polychromicas, embutidos

de barros a que o fogo deu a

côr, são pecas do mais authen-

tico merecimento e da maior no-

vidade, que representam o po-

der creador do artista que as

imaginou.
São superiormente bellas

lambem as grandes pegas de

faianca como a Jarra das Se-

olaria hispano-mourisca. Basta lancar os olhos O reias e o Vaso Romano, com o magnifico friso de

sobre o admiravel conjuncto, cheio de encan-

tos e de imprevisto, para que tal se reconheca.

Toda a obra de Manuel Gustavo é supe-

riormente equilibrada e harmonica, denunciado-

ra d'utn pu-

jantissimo ta-

lenlo c d un,a

delicada emo-

livk'.ade artis-

Ikcl.

Conlinuan-

do com fcr-

vorosa dedi-

cacão a obra

a que seu pae

deu tão gran-

d e r'e 1 e v o ,

exposicão de cera-

mica artistica,

que Manuel Gus-

tavo Bordallo Pi-

nheiro abriu ha

dias no Salão da

Associacão Commercial de Braga, tem sido, e

muito justificadamente, a nota impressionante
da vida bragueza.

Efifectivamente os trabalhos

de Manuel Gustavo, o eximio

artista que prodigiosamente sa-

be arrancar ao barro as mais

bellas e mais graciosas fôrmas,

merecem bem a admiracão con-

lemplativa tfe todos os que

amam as coisas portuguezas.
Em todos os objeclos ex-

poslos se nota uma accentuada

feicão nacional, embora aqui e

alem nos appareca uma deco-

racão continuadora da tradicão

quinhentista de Bernard de*Pa-

lissy, ou nos surjam_medalhôes
no gosto de Luca 'della Rob-

bia, ou ainda se nos depare a

Manue/ Custavo^ Bordallo
Pinheiro

ornamentacao ou a fo rma

D

O

cavalleiros, em que, a par d uma completa per-

fectibilidade technica, se oberva o maximo es-

crupulo da arte.

Os pratos d'um bello effeito decoralivo. as

bilhas de li-

nhas gracio-
sas, o can-

girão de Bar-

cellos. e, em-

fim, toda essa

multiplicidade
de pecas de

tão variados

e surprehen-
dentes efifeitos

que formam a

Medalhão: Busfo de João de Deus brilhante ex-
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posîîão. denotam bem o palpitar d'uma arte Û tavel brilho na historia da arte portugueza
progressiva e fôrte, que impôe Manuel Gusta-

vo, como ceramista, superior a seu pae, Ra-

phael jBordallo, essa excelsa figura de tão no- D

Braga,
Junho 1914

Alberto Feyo.

Prafo com nesperas

(?.

Prafo com gallo e galinha

'??vV^

'

... : ---j

-M

w

fo.

Crupo de Sanfo Antonio—O Milagre da canfara
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O Comil dos noivados. A Mofina Mendes. O cão de Eá, e oufras pecas

ír^,

PAG. 774

5. Frãncisco d'Åssis e o lobo
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Jarra das Sereias Jarra das Sereias—Ouíro aspecfo

O Padre

(Figura de movimento)\

Vaso Romano
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Serôes ^rtidiíos _

IX

Aventuras do alphabeto
6."

XPLICAREI hoje áquella D. Laura,

defensora da lettra L. os motivos U

do meu especial teirô á decima se- =

gunda lettra do nosso aÍphabefo. Disse e repi-

to que todas as lettras. qual mais qual menos,

tiveram suas aventuras, fraquezas e deslizes,

mas que nenhuma, a meu ver, tem chronica tão

escandalosa como o L.

Sempre, e por toda a parte, que é o mais

grave.

[PORTO—O a/far-már do femplo de N S. da

Lapa por occasião da fesfividade

(Clicht'' do phot. am. snr. Enrico de Bnrros l'reire.)

VIANNA DO CASTELLO—Sanfa Marfha

de Porfuzello. Um aspecfo da procissão de Passos

MVn'"/:
'#*

^m^-wm

Vianna do Casfello—Perre. Fesfa de N S. do

Olival. Duranfe o sermão

(Cliché cedido gentilmente pelo snr. Roberto E. Mendes.)

VIANNA DO CASTELLO - Sanfa Martha
de Porfuzello. Um aspecto da procissåo.

(Ciiché do phot. am. sr. J.V.)
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Não é meu intento alongar de-
mais esta serie de artigos sobre

as aventuras do alphabeto, que

dariam para volumes. Creio que

os leitores, com estes panninhos
de amostra, já imaginam o muito

que haveria que dizer, se eu qui-
zesse escrever miudamente a bio-

graphia de cada uma das lettras,

desde a sua origem até ás meta-

morphoses reduzidas a lei pelo
genio de Grimm. Direi apenas do

L. e se não digo tudo que sei é

porque não quero ver lagrimas
nos olhos da D. Laura...

Lagrimas? Ora ahi está: aquel-
le / de lagrimas foi uma das taes

traquinices do L. Com que bullas

enxotou elle d 'alli o d. que lá de-

via estar, como o attestam o an-

tigo latim dacruma, o grego da-

krion, o celta (cimbrico) daigr,
etc?

Esta mania de usurpar o lo-

gardo d, ou ceder-lho, é frequen-
te no /.• assim o Ulysses latino

vem do Odisseys grego, a nossa planta
era, latim edera veir de el/era (e logo veremos

outra faganha do L sobre esta palavra); de

VIANNA DO CASTELLO—O Sagrado Viafico ao

passar na rua de Sanfo Anfonfo

(Cliché do phot. am. sr. .losé Vianna de Carvalho).

o
Madrid, fazemos nôs madri/eno e os hespa-
nhoes da cauda lalina fizeram cola . . . Do judi-
care latino surdiu o nosso julgar . . . Lingua
tambem vem de dingua . . . etc.

João Coelho de Casfro Vil/as Boas

(Fallecido em 23 de maio na freguezia da Areosa, de

Vianna do Casfello).
Esfe velho fidalgo. cuja morfe causou profunda impressão,

era aparenfado com as mais illusfres familias de Vianna.

(Cliché cedido obsequiosamente pela photographia Filgueira,
de Vianna do Castello).

Ífc-1W_MW?JW

VIZEU—Enfrada principdl da Quinfå do

Gruzeiro

ANNO I tllustragão Catho/ica Pag. 777



Mas este jogo de porta do / com o d não
q

é nada, comparado com a pouca vergonha que
□

se dá com outras lettras. ás vezes portas a

dentro da mesma casa. que é como quem diz:

na mesma palavra. Não vamos mais longe ;

olhem como do baixo latim parabola, que deu

em francez parolc e pnrler, em ilaliano parola
e parlarc por um passo de dan^a dns duas let-

Dr. Anfonio Francisco Moniz.

juiz de Direilo, subslitufo, em Da não, India Porlugueza,
auclor da Hisloria de Damão e de Damão Agonisante.

(Nasceu em 6 de Dezembro de 1862).

tras / e b surgiu, passando por palabora. o

hespanhol palabra e o no:.so palavra, e pal-
rar, parlenda etc. Ora isto, D. Laura, não abo-

na muito os bons coslumes do L...

Mas que dirá em sabendo que ella chega
ao desafôro de abandonar as irmãs, para andar

na vida airada com o d? Do latim rebel/is,

que ainda transparece no nosso rebe/lar-se etc.

sahiu rebelde e rebeldia, e até revel e revelia,

porque ao / aprouve abandonar a mana ge-

mea... Com o m. o mesmo cscandalo. Atirou-

se ao /n de memorare e produziu o portuguez
lembrav.

Indicio de mau caracter é maltratar os ani-

maes. sobretudo as avezinhas. Pois vinha o

merula latino muito desacautelado, tendo dado \_\

D

mer/o á Italia, mer/e á Franc;a. mir/o á Hespa-
nha, e, ao chegar a Portugal o / fez uma das

suas e ahi temos o pobre mer/o feito me/ro...

Que mélroa nos sahiu a tal menina Ll Peor

um pouco foi o que ella fez ao rouxinol!... 0

caso merece contado: de lusciniola (rouxinol,

em latim) haviam feito os italianos /usignuolo,-
mas o L. que tem mico. um bcllo dia scparou-

se da palavra e fingiu que cra o arligo 1' ila-

liano e o canlor da noite é hoje na Italia usi-

qnuolo sem o /, que foi flunar. Em francez ain-

da Ihe valcu o r, que foi occupar o logar do

/.■ ross'gnol, como cm hcspanhol ruiscnor, em

porluguez rouxino/.

'■■ ^^t%é»i '■:}

__-mm_\ _mtmwî__W-__W-_~* ^?-,■■■ _K___P'^-"^ yj-

*&&&*

PORTALECRE—Cruzeiro do
,
Seminario

(Senhor dos Esquecidos)

'^."■.:,m-ĸ%m-

VIANNA DO CASTELLO—Um aspecfo da Doca

Ea

Ouíras vczes o / abala sem

dar cavaco e... roubando uma

lettra. Assim a nossa bolica fi-

cou sem o a. inicial que o / Ihe

palmou, porque o antigo arli-

go cra la e bolica vinha de

abofica. de apofheca, como cm

franccz l:> houlique em vez de

I nboufiquc .. Outras vezes air.-

da esla maluca enlra ondc n£.o

é chamadn: assim, cm cra, dc-

pois da ouIim tropelia quc ;á
disscmos, fez mais, cm Franca,

porquc o l'erre (a cra, cm fran-

ccz) é lehierre. tcndo o / do ar-

tigo /e atirado fôra o e para ir

viver de casa e pucarinho com

a palavra: lierre. E o mesmo

PAG. 778 /llustragão Catho/ica Anno I



fez com Lille que Z.7/e, e lendemain por /e en

demain, loriof por I'oriof—e se Ihas eu contas-

se todas, D. Laura, V. Exc'- via-se azul (e
olhe que em azul tambem falta o /, que se pôz
ao fresco, porque a palavra azul teve / inicial,
como se vê no baixo grego /azurion. baixo la-
lim lazulum. do persa lazvard. c como se vc

ainda no nosso /apis/azzu/i: litteralmente: pe-
dra azul: lapis... lazu/i.

E note a D. Laura quc esta mexeriqucira não se
contentade semear a discordia nas palavras, ne-

D

O

o
______

o

exemplos de personagens celeberrimos que fo-
ram lambdacistas. Assim o bello e celeberrimo

Alcibiades, segundo se lê nas Vespas de Aristo-

phanes, pronunciava / em vez de r: diria por

exemplo D. Laula... E visto que Plutarco. fal-

lando do defeito do maior dos oradores gregos,
Demosthenes. o designa com o mesmo nomc

que Arislophanes dá ao dcfeito de Alcibiades,

segue-se que o L tambem atrapalhava o gran-
de orador, que se via obrigado a andar pelas
praias, com seixos na bocca, a vcr sc se corri-

gia. E Demelrio Phalerio,
citado por Cicero, (De D-

vinafione, II, 46) diz que o

conseguiu.
Eu não quero adormc-

cer a D. Laura e os leito-

res, por isso vou concluir,
com uma bomba de effeito.

O seu proprio nome, D.

Laura, levará sempre con-

sigo uma prova das accu-

sacôes que fa?o ao L. Com

efiFeito os etymologistas es-

tão de accordo em dizer que

Laura_vem de Laurus: lou-

reiro, d'onde Laurenfius,

trando e sahindo, rouban-

do e usurpando o logar
das outras lettras. Até na

linguagem fallada fem da-

do que fallar, chegando
a crear-se uma palavra
especial para designar
um vicio de pronuncia: o

/ambdacismo; que consiste

em pronunciar mal o 1 (em
grêgo : lambda) ou empre-

gando-a em vez de outra

lettra. E não vae lá ter

com pobres diabos: ha

VIANNA D0 CASTELLO-

A ult.ma excursão ope-

raria

/ Sahida dos excursionis-

fas da Estacão do cami-

nho de ferro.

2 O cortejo operario pas-

sando na rua Candido

Reis.

3 O corfejo em frenfe a

Camara Municipal

(Clichés do phot. am. sr.

Manuel Ati'onso).
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Lourenco, Laurentina, etc. Mas de Laurus para

traz variam as opiniôes: ha quem derive Laurus

de uma raiz val-vla aperfar. cingir, porque de fo-

Ihas de louro eram cingidas as frontes dos

vencedores cm Delphos e dos triumphadores
em Roma (BROZZI, Dell origine del linguag-
gio 1909, pag. 362). Outros, rejeitando a opi-
nião dos antigos que o derivavam de Laudus,

refcrido á raiz de laudare: louvar, dizem que

laurus esfá tambem cm vez de daurus. em zend:

Û não me torne a puxar pela lingua, porque se

eu volto ao assumpfo dou tal sova no L que o

deixo a pão e laranja... Que o laranja, por

exemplo, é outra Africa do endemoninhado L.

Naranja é que devia ser, como se diz naranja,

em hespanhol, naranz em milanez, naranza em

veneziano, naranfa em rumeno, nerantion em

baixo grego; o nome trouxeram-no os Arabes

O á Hespanha (em arabe naranji) e d'aqui passou
D ás linguas romances. No baixo lafim perdeu o

ji:-*'.:

■ :V. ■£.'■'

VIANNA DO CASTELLO—O corlejo operario em frenfe á Associacão dos Marifimos
de cuj'as janellas fallaram varios oracforcs

(Cliché tlo pliot. sr. Doiningos Roriz)

dauru, em sanscrilo: dâru. madeira, pinho, de

uma raiz drau, dru, que encerra a ideia geral
de madeira. (OTTOR. PIANIGIANI. Díz. etim.
Arl. Lauro.) Em qualquer dos casos, quer o /

lenha enxotado o v inicial, quer fenha mais

uma vez usurpado o logar d um d, Laura é

uma prova de que no __. não ha que fiar.

O L: aurantium (d'onde veio que muitos o cuida-

ram derivado d_ aurum: ouro pela côr do fru-

cto) e d'ahi o italiano arancio e o francez oran-

qe. Em Portugal o L não quiz perder uma bel-
la occasião c agarrou-se á naranja e ahi temos

laranja. Como curiosidades direi que em Ro-
ma se chama a uma laranja um Portugal: un

Por isso tome o meu conselho, D. Laura: q portogallo e que os etymologistas dizem que o

fnJ-53

^D PAG. 780

Os excursionisfas na montanha de Santa Luzia.

.

(C)ichén do phot. am. sr. Manuel Affonso).
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arabe narangi, como o persa

narang vem do sanscrito nâ-

garang a, que significa propria-
mente inclinagão do elephanfe,
isto é: 'fructo favorito» dos

elephantes.
Onde nôs já vamos, Pae

do ceu ! Quem se mette com

o L...

ARTHUR BlVAR.

\?ida intensa
(PAGINAS D'ALEM FRONTElRAS)

A "Illustraqão Catbolica,, no Brazil

AL e muito mal

vae ainda para

a politica Bal-

kanica. Quando se supunha

purificada, tranquilla, a zona

inquieta que trouxe a Euro-

ganador d'uma fogueira immensa que á menor

aragem se reaccende e atea.

A Albania, o pequeno reino talhado e des-

tinado ao sabor das na^ôes, para um loiro

principe allemão, revolve-se inquieto, agita-se
rebelde em defeza do seu idolo, que a commis-

são internacional enviou para a Europa como

mercadoria perigosa e que parecia resignada a

acceitar sem protesfo, a sua humilde condicão.

Mas o povo, que se identificára com Essed

Pachá nas horas incerfas da guerra, que com

elle se irmanára nos momentos da incerteza e

da lucta, e que friamente, hostilmente quasi,
recebera o Rei imposfo, revolfa-se indignado,
feroz e deixando-se arrastar pelo desvario da

insurreigão, que avassalla já pelo terror, o pe-

queno^estado, impôe novamente o seu idolo.

pa em sobrcsallos c que

originou —

para quc negar
—o mais ruidoso fracasso

da diplomacia moderna, lá

surgem novas rebelliôes, vi-

sôes sangrenfas de revolu-

gão e de morte, como afinal,

essa larga região rebelde,

semeada de povos e d 'esta-

dos. fosse o rescaldo en-

l—RIO DE JANEIRO. O

Padre José d Annuncia-

cão Malheiro (antigo viga-
rio de Vimieiro— Braga)
e seus irmáos.

2—RIO DE JANEIRO. Pa-

lacio Guanabara

3—NICTMEROY. Praia da

Icaraby.
(Cliché do snr. José Carvulho phot.

do «Jornal do Commercio») ._,
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Essc loiro e sonhador principe dc Wied,

quc Irocou a sua tranquillidade, o seu socego,
a sua liberdade de vida despreoccupada, feliz,

pela gloria ephemera—e bem ephemera afinal

—de reinar n um paiz extranho e desconhecido,

encontra-se quasi abandonado no seu palacio
de Durazzo. As raras tropas fieis recusam-se

combater os insurrectos.

A seguranca do Rei, a estabilidade do thro-

no, esfá entregue a alguns officiaes hollandezes,

commissionados para a organisacão do exercito

O

O

c as columnas de desembarque da esquadVa
ifalo-austriaca já enviada para dominar a revo-

lucão.
,

A sua vida passa-se agora n uma contra-

danca fragica. do palacio para bordo, sem um

amigo. sem um favorito, Rei extranho e entre

extranhos contendo, os seus receios, as suas

inquielacôes. Ao seu palacio, onde fechou a

sua felicidade d'homem livre, chegam o echo

longinquo dos canhôes e ruido sibilante das

ballas e no rctalho de ceu que limita o seu ho-

risonte de incerteza, o fumo da polvora em nu-

ven.-. caprichosas, evola-se ameagador...

V/ZEU—Cascafa da Bolsa do rio Pavia

(Clielĸ'- do Alipio da Silva Vicente)

A/ipio da Silva Vicente

(collaborador phof. da * Illusfracão Catholica'

Nova linha ferrea de Penafiel á Lixa

Casa de Bande — Grupo de convidados ao almoco offeiecido

pelo sr. conselheiro Barbosa de Mendonca na inauguragão
da nova linha ferrea em Longra.
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E' tão curto o seu reinado,

que mal tevetempo de crear uma

dedicacão. de fortificar uma ami-

sade. d'animar um enthusiasmo

e sente-se sô. terrivelmente so,

a ver mesmo nos marinheiros

que o defendem não um interes-

se por si proprio. mas as conse-

quencias fataes da disciplina
que mechanisa aquelles bragos
á vontade d Europa que o de-

fende, sô por se vêr confraria-

da. Essed-Pacha, longe, pros-

cripto. ha-de gosar como nin-

guem, as horas amargas do exi-

lio que veio revelar-lhe tantas

dedicacôes e embora no dester-

ro, ha-de sentir-se menos sô que

o loiro principe, fruindo ainda,

as delicias d 'um throno. O po- O comboio parfindo de Penafiel

PENAFIEL—O comboio em marcha pcra Longra

vo acclama o seu idolo, vin-

ga-o. impôe-o, como liberta-

dor da patria que os exfranhos

despojaram e de pés e mãos

atada. entregaram á cubiga
d um Rei extranho tambem.

0 Rei d'Albania no meio

do abandono tem ao menos

a consolagão de não encontrar

ingratidôes. São raros os cor-

tczãos da desgraga mas elle

que não teve tempo de os

crear na gloria, não soffre por

os não ver surgir na adversi-

dade. Feliz Rei no meio da sua

desgraca, que não terá a mor-

der-lhe a ingratidão dos que

estimou e protegeu...
Sente-se sô, mas sô sempre

se encontrou no seu epheme-
ro reinado.

Ninguem pode prevcr até on-

de chegará a resolucão alba-

nesa. E' d'esperar que a Ita-

lia e a Austria, pela forc;a e

pelo terror, dominem esse po-

vo revoltado, mas pode bem

ser, que a rebellião alasfre e

a Turquia sempre á espreita,
no meio do seu abatimenfo,

duma compcnsacão aprovei-
te o momenfoe então, ningucm
devc cxfranhar que dentro de

dias, a Reuter sempre sollici-

ta, nos telegraphe laconica-

mente que de novo estallou a

guerra nos Balkans.

Não seria uma surpresa...

Aquella larga região. alvo de

tanto desejo, de tanta ambicão,

de tanto interesse vil, está

LOUZADA—Passagem dos comboios pela
nova linha
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destina a infelizmente a viver entre inquietac;ôes
a

que desilludido mas feliz, regressará á paz do

e receios á mercê da primeira phantasia da

Europa ou da mais grosseira rapinagem das

chancellarias.

Se os rebeldes triumpham e Essed-Pachá

vcnce o loiro e novellesco principe de Wied E

se u lar, a Europa pode falvez envolver-se num

conflicto sangrento de gravissimas consequen-

cias, mas a Turquia obterá n'esse momento,

uma tremenda desforra...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

LONQRA—Aspeclo da multidão esperando o comboio

LONGRA—Chegada do primeiro comboio
(Clich.'-s di' .1. d'Azov cdo, pl.ot. da «111. Culh»).
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