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Co//eg/o Lyceu Português
FIGUEíRft t)ft FOZ

Director, José Luiã JKer/des Pirfheiro

SituaQão esplendida.—Magnificas installagôes construi-

das expressamente para o fim a que se destinam.

Gursos completos de instrucQão primaria e secundaria.

Professores estraugeiros para a ensino das linguas.

Educacjĩo moderna completa sob todos os pontos de

vista.

Enviam-se promptamente programmas e quaesquer

esclarecimentos a quem os pedir ao director.

PENSÃO UNICA em Lisboa

i\o coragão da cidade, perto da Estacão Gentral do Kocio, a poucos metros da

Avenida da Liberdade — na RUA DA ALEGRIA, 90, 1.° — fica esta Pensão. E' deslum-

brante, soberbo, o panorama que d'ahi se espraia, abrangendo, em semi-circulo, a me-

lhor area de Lisboa, ficando-lhe em meio, essa soberba Avenida, e aos pés uma admi-

ravel encosta de verdura, um bosque frondoso de plantas sempre verdes, sempre víqo-
sas — o Jardim Botanico. Estando no centro da cidade, sentimo-nos viver na mais apra-
sivel das quintas. Está continuamente em ares, quem alli reside, é uma verdadeira

Estancia de suade.

A par d'este bem estar ha uma alimentagão pura, sadia, innocente, agradavel,
natural, sem temperos excitantes, sem ingredientes que tanto envenenam a pobre vida

humana! A materia piima, carne, vinho, azeite, vinagre, nada é comprado nos estabe-

lecimentos da cidade, vem directamente da provincia de casa do proprietario, e.de casas
particulares. E' assim que, estando na cidade, se vive n'uma atmosphera pura e sadia,
como na provincia: e como na provincia nos alimentamos tambem.

Tudo ieto, que é litteralmente verdadeiro, é coroado por um preco excepcional.
E' que a Pensão, desejando e querendo.ser honesta e seria, aspira a um fim moral e

humanitar^o. Não se admittem senão pessoas honestas, serias, sociaveis. Ha quartos
por pregos modicos.

Da provincia deve-se prevenir antecipadamente.

TABELLA

Por mez, sem vinho' 12 escudos
» 15 dias, sem vinho,

-

7 »

* i » » » ^ »

» dia, sem vinho w
»

0 Director,

Padre João Antonio Fidalgo.
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Soldados" belgas fazendo a comida em uma cosinha de campanha

tomada aos allemãesfe
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PRIM^IRA NEVE

AS
fnãos engelhadas do Inverno,

mãos de velhinho liritante, mui-

to brancas, comecam já a tecer no tear

das arvores despidas os fios do orva-

Iho congelado...
Vistas de longe, assim, as arvores

por entre os cortinados de tulle da ne-

voa pardacenta. parecem-nos da
'

côr

dos derradeiros chrysanthemos do anno.
São as arvores que me veem con-

tar a chegada do Inverno, de noite,

ao luar, quando os mugidos longuissi-
mos do vento se callam no céo alto,

e os campos e as flôres parecem es-

^ treitar-se. abracar-se muito, como as

crean?as fto ber?o. ao rocar-lhes pelas
faces'os primeiros frios, para se aque-'
cerém, aguardandb que caiam os pol-
vilKbs ténues das neblinas e o Bom.

VeRid deixe eâpãlhar as ondas da sua

longá bafba sobfe as . paysagens dor-

merites...

A vidadas seivas que estuava ex-

plendida nos tafos de verdura e raia-

va de côr no collo heraldico das ca-

mefeas, appatcce-iiQS agora animando

a tfansforma^ãp b,i2;arra .a que o Inver-

no^ um 'artîstâ inSatisféito e mereneô-

ireo, íod6s os annøs subjeita a nature-

'za. Ai altas ramaé dos salgueiros, por
exempíô, . quando a mão do.Inverno

! Ihes t6ca,:supprindo as fplhas com pe-

queninos rolos de. n*ĩve, åurgem como

ji aguíhas rendilhadas de
, mysteriosas c

'}*> branCas câithedraes': é se,;dois ramos

l| se abfem -no ar,
:

logo semélham bra-

v
) ^os crispados d'alguem que sentê her-

var-Ihe o cora^ão o acicáte das.'. gran-
des dôres e que. ppr alli vae ermando o desespero
tragico de viver, rouquejando desafios e pragas

infernaes...

Olhem além como aquelle bosquêdo faz lem-

brar um cavalleiro ahdante. passando vagaroso

como avejôes d'uma baiiada ; vejam como o entre-,

lacar das hastes espirihosas d'este tøpigo de silvas

tem a forma de um bergo abandon ado ! . . .

D'esta maneira o Inverno é bem mais artista

que a Primavera. Ella sabe encantar pelo gazea-

mente das aves emboscadas nos recessos das

frondes. sabe rasgar com os

venabulos radiantes da Luz os

seios virgens da Côr. conhece
a harmoniosa ondula^ão dos

ribeiros. — vence pelo detalhe.

Ah! Mas o Inverno é um velho artista, com

ideias pacientemente acastelladas durante os

solitarios exilios das regiôes polares, onde os

panoramas são abrangidos de relance, os con-

tornos sempre diluidos e vagos, onde a illusão

é engano dos olhos e deleite do espirito, — ex-

tranhas ideias de quem vive seculos e seculos

na funda concentragão do pensamenlo.
Não conhece o detalhe. A minucia. a pre-

ciosidade da forma e da côr, é uma profanagão
da arte. O espirito é sempre uma aza a palpi-
tar no azul. junto de Deu^s que o creou...

E o Inverno todos os dnnos lá vem de mui-

to longe, quando o haliio doentio do Outomno

tudo mirrou e reduziu a lolhas sêccas que o

vento faz redemoinhar em danga louca. e leva

por fim—para applicar então a sua arte sobre

o esquelêto das arvores e sobfe toda a natu-

reza desnudada.

E a sua arte é feita de íncertcza. dá ás coi-

sas um vago perfil de relêvos puidos pelo tem-

po,
— e como a gente sô vi!ve de recordacôes

e de sonhos. tambem nas bizarras formas es-

culpturaes em que o Inverno amolda a brancu-

ra nitente da neve, apenas sabe xiêr reminiscen-

cias de vultos que passaram e o ignorado e fu-

gidio esboco das coisas que sonhou!

... Reparem... Parece que uma amphora
cheia deluz suave.se entornou agora pelo céo,

E' o luar que desponta... triste luá de inverno,

rolando sempre âtravĸz. das fransparencias da

nevoa. solitaria alamp^da do silencio!

Escutem... Urti sussurro timido enche agora
o espago,

•O céq parece rriáis claro... E'.a neve a ca-

hir. tornando aih'áa mais branca a phantasia
nostalgica da paysetgém,—porque a, alvura da

neve já* se'confjiincH^.com a alvura do luar!

F. V,

^^2)0(5^5?
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Tm ÎNTENSfl
(PA6INA5 P'ALEM FRONTEII

ESTE lindo outomno que vae cor-

rendo. parece que a natureza

quiz pôr um parenthesis de sol.
de felicidade. d'alegria, no meio das amarguras da terra. Ninguem
pode imaginar, sob este céo limpido e sereno, que longe se desen-
rola a mais horrivel guerra dos tempos modernos e no meio da

tranquillidade e da paz do meu quarto debrucado para o mar. que
dorme sereno sem o arrepêllo d'uma onda, difficil se torna vislum-
brar esse scenario tragico de cidades e aldeias em ruinas, miserias
e riquezas em montão. promiscuidade macabra de trapos e de vel-
ludos. de cacos e de crystaes, rios de sangue correndo por entre
florestas ardendo, com phantasmas dantescos de tragedia antiga.
Ninguem rmaginará as mil desgracas produzidas á flôr da terra, em

nome do direito e da justica! E' que a vida tem d'estes amargura-
dos contrasfes, d'estas dolorosas desigualdades. que constituem o

seu reverso de felicid'ade ou de dôr.

^*!S"

'i if í

BRAGA— Ne Centrel de frecgêô e illuminagão elecfríce.

Anfigo cerro puxedo a muares, uma das mechines de

frecgão a vapor e um dos novos carros elecfrícos

Aquelle creado d'um desvenfurado principe. morto nas trinchei-
ras do Aisne, e que, n'um hospifal de Biarritz, convalesce d'uma

espadeirada brutal. que Ihe vibraram no momenfo admiravel em

que defendia o corpo já frio do seu amo e senhor é um sympto-
ma clafo d'essas diversidades, d'essas miserias, d'esses desiquili-
brios... Esse homem. a quem os jornaes louvaminharam, que pare-
cia resuscitar a fidelidade antiga dos velhqs servidores, transporta-
do para Fran?a, faz aos jornalisfas, que mexericam ao derredor

do seu leito de convalescente. revelacôes que vão ferir a memoria

d'aquélle que serviu e que com a propria vida procurou defender.

Q caso posto n'um creado está na logica natural do seu cara-

cter.-—se o tem.

Unt creado é um ser anormal. Não tem personalidade. não tem
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sentimentos. Perdeu a generosidáde do povo

d'onde veio para ganhar os vicios da burgue-

zia que foi servir. A sua alma tem um pouco

de tudo e de todos... Socialmente é um paro-

doxo; moralmente é um hybrido.
Entretanto. o facto. como contraste, é inte-

ressante e doloroso e faz vêr que dentro da

natureza ou dentrb das almas exis-

te o mesmo reverso alegre ou tris-

te' a que alguem chamou o tem-

perb da vida e que, afinal, é muito

simplesmente uma nota flagrante
de desequilibrio,

—

um contraste

evidente, como o d'este dia crea-

dor e bom, tranquillo e admiravel

que não deixa suppor as desgra-

gas. os horrores, as tragedias

sangrentas d'essn guerra selva-

gem. que Deus sabe quando ter-

minará...

c

ũ
A este estribilho em voga a comiseracão

db povo desvaneceu-se cbmo pbr encanto, uma

alcgria raivosa commrirircou-se ;de uns 'para os

outros. e logo o côro immenso erttoou a can-

gão vermelha. Dúranté esse fempo, Thiago
Breuilh. «apesar da sua inexperiencia, desempe-
nhava o séu papel de Carrasco com satisfa?ão

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

Um dos carros elecíricos a caminho do Bom Jesus.dô Monfe

e a ullima viagem da celebre
"

chocolafûîtjep: \ fr
>

■\:í:
'

O carro elecfríco no "terminus„ da linha, junfo do elevador

"A filha da puni^ão,,

geral. O abbade Saulnier áben-

coou-o Thiago mlánejoti a máchi-

y na, e a cábeca "venéraitd'a^db pa

dre rolou sobre os degraus dh

cadafalso. ■•
"

» ■

O furtccionario da ^Republica
'

agradeceu ao calafate, em
-

nome

da nacão. Thiago réc^beú áá fe-

liritasô&s officiaes. Com modesta

allivez: linha a consciencia dé

que bem merecêra da patria. Quan-
do voltou para-junto de sua mu-

Iher, a cidadã tinha nos bragos
uma linda menina; Thiago abra-

?ou-a com enthusiasmo.
—Nasceu em dia de festa. dis-

o
D

(Confinuado do n.° 69)

cOo

UA mulher comegou um grilo de ju-
bilo mas acabou-o n'um gemido
despedacador. A angustia subjuga-

va-a. Mas, como Joanna d'Albert. rcprimiu os

gemidos e enfoou com voz firme, a cancão fa-

vorita:

Du sang, du sang, du sang!
II faut du sang!
Versons á boirc â la machine.

Pour abreuver la guiilofine,
II faul du sang, du sang. du sang !

. No regresso do Bom Jesus do Monfe

CT HaG. 340 /llustracão Catholica ANNO II
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se a mãe. O Ente Supremo dar-lhe-ha. por cer- °
quasi de moda. Comecavam todos a fugir do

to, feliz destino. . desgracado Thiago, a quem os camaradas cha-

Thiago achou isto muito bem dito. Quan- □ mavam carrasco. Uma unica consolacão lhe

do os dois esposos chegaram a

casa. examinaram amorosamenteo

presentc que o Sêr Supremo lhes

acabava de fazer ...

A menina era encantadora.

Sômente. á volta do pescoco,

enrolava-ise, como um coltar de

coral. uma risca vermelha.
— Que é isto? perguntou a

cidadã Breuilh.

Thiago empallideceu.
-^O cutello... murmurou.

—Ora! disse a cídadã, ten-

tando gracejar. Não é nada.

A menina cresceu. A' medida
dda^a r-> , , , t -

que o tempo decorria. o circulo
BRAOA — Dois eleclncos passando em Tenoes

vermelho tornava-se menos vivo. e ,,..... , ...
.'

a caminho da cidade
'

(Cliclics do dis>t. pliol. am. snr. Josc L. Garcui-Roldan, Engenlieiro da A. E. (..)

restava : a filha. a sua linda Mar-

garida, que parecia um anjinho
quando no bergo sorria. Mas Mar-

garida não faliava. A mãe passa-

va longas horas a repetir-lhe sem

cessar as mesmas palavras de ca-

rinho. A crean^a ficava muda. Em-

fim, uma larde, a lingua soltou-

se-lhe. A cidadã Breuilh julgou
ouvi-la fallar como.se estivesse

Ionge. Chambu o marido a toda a

pressa. Correram para o ber<;o. A

pobre mãe não podia conter a an-

ciedade do jubilo.
— Falla, Margarida. falla, mi-

nha lindinha, dizia ella.

Depois inclinava-se para a ou-

vir. Mas a creanga conservou-se

íiinda alguns inslantcs em silencio.

BRAGA—O arfisfico cruzeiro que antigamenfe csfava ao fundo da Depois. fixando os seus grandes
Alameda do Campo de SanfAnna, agora levanlado no pequeno olhos azues sobre o rosto de sua

jûrdim do largo de Nossa Senhora-a-Branca mãe, que de máos postas encon-

'.■iíL<3ar,.ftv:-iÅ:-'

mmm

dentro em pouco parecia um

impercepfivel collar de um roxo

pallido.
A cidadã Breuilh alegrou-se,

porque o seu amor maferno re--

pellira. pouco a pouco, a sua

lugubre obsessão sinistra.

—Apesar de tudo. dizia eila,

a guilhotina não deixou signaes...

Margarida será a perola de Sainf-

Malo, e. d'aqui ã dez annos.

quem se lémbrará de que ella

nasceu. perto de um cadafalso?

.

— Sim. quem se leiribrará?

repetiu o docil calafafe.

Os dois ésposos enganavam-

se.. Toclos o recordariam sempre.

O Terror passára havia dois A esfaíua do saudoso rei D. Pedro V ultimamente collocada no

annos. A guilhotina passára cenfro da Praga Mousinho d'A/buquerque

® ANNO II lllustracão Cathohca PAG. 341



NEGRELLOS— Vista geral da Fahrica de Fiagão e Tecidos do río Vizelle

trára no fundo da alma uma ora?ão christã de

agradecimerito a Deus, poz-se a cantar baixi-

nho, como um murmurio:

Du sang, du sang, il fauf du sang!

A pobre mãe cahiu para

traz como fulminada. Thiago
precipifou-se para a soccorrer.

Ao mesmo tempo a voz da

creanca repetia:

Versons â boire å la machine

Pour abreuver la guilhotine.

—Oh! calla-te... Calla-te!

gritou a mãe. A creanca, po-

rém, confinuou •

_. - . .
*

II faui du sang, du sang, du sang! ':
.,.

Thiago atierrado tornava a

olhar, da filha para a esposa

desmaiada, d'esta para aquella.
A mãe levantou-se por fim. Os

seus olhos estavam abatidos e

embaciados; a fronte livida

estava coberta de rugas ; envelhecera dcz annos
n um minuto. No dia seguinte, quiz tentar nova

experiencia. A creanca, esbocando um sorriso

angelico, comecou em doce voz o estribilho

O
i

maldito e nunca lhe ouviram pronunciar outras'

palavras, senão as da cancão. A cidadã Breuilh.
ferida no coracão, arrastou duran(e alguns me^

zes uma existencia languida, e morreu de des-

gosto. No ultimo momento da sua agoriia, ain-

Um aspecto do inferior då Febríce ,*. >'

,a voz de Margarida qúé iCan-
O

da ouviu

tava:

Du

Oufro aspecfo do interior da mesma Fabrica

PAG. 342 fllustracão Catholica

sang, du sang, il fauf 'dû sang!.

Thiago Breuilh chorou sua

mulher. Ficou triste e sô com

a filha imagetn viva do remor-

so, De cada vez qut, voltava

do trabalho. Margarida aco-

Ihia-o com o fatal estribilho.

E no emtanto elle estimava

Margarida. Toda* a , affeicão

do seû coracão se concentrá-

ra n ella. Margaridat qúando
fez 10 annos nunca Tnais pa-
rou em casa. Uxn instin^to de

vagabundagem impdlia-a a sa-

hir, e aos primeiros passos

que deu fbra da casa pater-
na, logo a povoa^ão inteira

conheceu o funcsto segredo.
Arredavam-se d'eHa com ter-

ror. Approximando a sua lu-

gubre loucura dos tragicos
acontecimentos que haviayn

ANNOH -y



NEGRELLOS—Cosfumes da região. Conduzindo lenha

acompanhado o seu nascimento, chamaram-Ihe
a Filhe da Punigêo.

Verdadeira ou falsa essa ideia do castigo
celeste foi para Thiago uma especie de senten-

?a de proscripcão. Os camaradas repelliram-o ;

o dono do estalleiro onde elle trabalhava. des-

pediu-o. E Thiago Breuilh fez-se contrabandista

para ganhar o pão de Margarida Adorava

cada vez mais a pobre creanca. Era tudo o

que Ihe restava no mundo.

Dufante muitos annos, Thiago, fazendo o

contrabando de rendas e coutelaria d'Inglaterra,
pôde ainda continuar habitando em Saint-Malo.

Como tinha poucas necessidades, procedia com

extrema prudencia e as suspeifas que sobre

elle pairavam não podiam transformar-se em

certeza. No emtanlo. um dia foi surprehendido,
quando desembarcava embrulhos por detraz

dos rochedos onde agorá se eleva o tumulo de

Chateaubriand. Os guardas da alfandega deram

uma descarga : não Ihp acertaram mas conhe-

ceram-o. D'alli em deante, nunca mais Thiago

Breuilh teve socego em Sairit-

Malo, e comecou. para Mar-

garida essa vida exquisita e

mysteriosa, em que a encon-

trou esta narrativa. Durante

o dia, andava ella pelas praiãs,
brincando com a espuma co-

mo um alcyão, colhendo a flôr

branca do fucus, e procuran-

do, entre os rochedos da cos-

ta, os caprichosos e delicados

arabescos do sargaco.
As pessoas da região que

por acaso a encontravam, evi-

tavam-a, mas não a insulta-

vam porque o seu angelico
olhar teria causado compaixão
a um tigre. Quando um des-

conhecido, attrahido pela sua

belleza, d'ella se approximava,

ífflS'ísSPF __________________________ ■>:
™

'Æ* ■3/y1_^_\___É \\\\\_______.

________WW__W\ WWWT '.^..WWW r _____________________

MONDJM DE BASTO—Ume ponte sobre o

río
'

Temega. Ao fundo vê-se

o monte de Nossa Senhora de Grega com

140 mefros de altitude \

CABECEIRAS DE BASTO (Pedrege)
Um especfo do rio

um sorriso infanlil rocava-Ihe pelos lábios e

cantava docemente.o horrivel estribilho. A' noite

voltava para o esconderijo de seu pae, cbntra-

bandista, e ninguem sabia onde ella se escondia.

(Continúa).
Paulo Féval.

=111=

FIGURAS DA BEIRA

Viscondi

(SEGUNDA SERIE)

000

de Guede;

X

eixeira

AO s^ esquecendo nunca de valori-

zar-se para dispor de uma boa uti-

lidade em beneficio de Lamego, o

® ANNO II lllustragao Catholica PAG. 343 9



Visconde de Guedes Teixeira não se limitava,

ha muito. é emergencia na vida regional e dis-

Irictal que o considerava já como figura de pri-
meira grandeza.

Vêmo-lo em 1875 deputâdo por Moimenta

>da Beira, terra que; pela sua proximidade do

logar do Sarzedo, tanto me lembra a nobre e

aristocratica figura de José de Napoles, mimo-

so poefa e esbelto cavalheiro. moreno como um

arabe. marcial no bigode e na pêra á Napo-
leão III, o primeiro nas salas solarengas do Sar-

zedo. e não sô pela linhagem como pelo espiri-
to. pela honesta e impeccavel galantaria.

E o circulo de Moimenta teve no Visconde CA VÊZ— Um$ ponfe sobreo Tame^é
(Clichús 'do rev. Manuel Ramos)

nos, os Nesfores da yida partidarîa!-— nos pro-

blemas economicos_e.financeirosJ.tanto do agra-

do e da competencia-de Fpnte^, ....,.,.),.
E a prova do seu valor n'essas priniãciaes

locubracôes está no facto de o Visconde; de-

pressa fazer parte—e com gloria assignalada—

da commissão de fazenda da camara. commis-

são que n'esse tempo sb dava assento aos es-

tudiosos, intelligentes e trabalhadoreS.

Relator de muitos projecfos financeiros, e

sabendo-os defendér com ideiafe é'ctom 'algâíis-
mos, o seu talento indicou-o em lô7Ô^para "re-

lator da lei de Instruccão Primáfia, •pro^îôsfa

por Antonio Rbdrigues Sampaio, minístroJque,
muito partidário da descentfalisâfSo do ensîno.

sabia legislar dentro dos pfogressbá *pbåiUva-
mente compativeis com o espirifo háciorial.

Sahiu-sebellamenfe o Viscoiide de Guédes

do seu papel árduo, pois muifô rîja e Valiôsa

A menina Elvif-a, fílha dq snr.JosB d'AIméida

Maia. de Lisboa, aos quáforze mezes

CA VÊZ—Nå volta da escola

.

i
■

■ ■

up .representante magistral e valioso. Os intu- S

resses dos seus eleitores eram tanto os do il-

Iujstre deputado. que nem nas pugnas ardentés

dá politica geral os esquecia ou secundizava.

Ppdia sempre, mas sabendo pedir. não recla-

mando nunca o irrealizavel. não procurando
deslumbrar os seus clientes com o pregão de

planos que, a rigor, quasi sempre indicam ape-
nás'a vontãde de saliêntar Cbhcépîôés imagino-
sas a inculcarem um genio maravilhoso... que
não é comprehendido pelos cuevos ingratos.

Pedia o que era urgente, legitimo e viavel.
mas pedia-o com argumentos, dentrp da liccão
dos factos; e cføs numeros. Nunca sacrificou o

seu.circulo, a um pedago de postica aureola dos

que. ariciosos por se parecerem a Jbsé Este-

vãb, invocam scenas de Homero e episodios
dos Lusiadas a

, proposifo da fundacão d'uma
escola ou da .aberfura d'uma eslrada.

^Valorizava-se assim dentro do flagrante po-

sitiyismo do seu trabalho. Romantico pbr edu-

ca^åo e indole.no parlamento era honrosamen-
fe pratico e util. deixando fogachear outros. ás

vezes em questôes co.mo. o imposto de rendi-
mento. comi dramaticas tiradás que fallavam
fanto das Ruinas de Volney. como das Npifes
de Young, como da Grazielle de Lamartine.

O joyen deputado. afinal, onde Tesplandes-
cia era na trincheira em que 'costumavam ga- I
nhar louros e prestigios os velhos, os vefera- 2



VIA TODOS (Bercellos) — Um die na Quinfe de Fralães

propríedade do snr. Luiz ViIIares. A partida

era a opposi^ão. mas foi triumpho que na-

da surprehendeu a camara, lembrada com res-

peito do modelar projecto de lei sobre a circu-

lacão fiduciaria que apresentara em 1877, en-

riquecido com um relatorio que lodos classifi-

caram de profundamerile substancial e logico.
Assim valoroso na politica geral, e impec-

cavel defensor do seu circulo como dos da sua

querida Lamego, a sua terra tinha n'elle o legiti-
mo, o unico dcputado de verdadeiro e cbmplexo
prestigio. Ao contrario d'outros que. do presti-

gio na provincia faziam escala para proceres

e ministros. o
,.
Visconde fortificavá o riome na

politica gêrál parapodêr Sér ainda mais util ao

bem-amado torrão«-provir|ciano em que nascera.

Lamego, para perfeito lucro seu. devia tê-l'o

comprehertdido. bariindo o partidarismo esteril

que dilaceráva e empobrecía a liftda cidade de

Echa MarÊin. NãO iicaria mal nem ao provado
talento ntfh'qo caracter do Visconde d'Amei-

•roz. licencearvbseu Javert— An-

fôriio PintoWoútinho— chaman-

do-o á éxclusiva pplitice da ci-

dede,— e mandar desarmar os

arfistas que. bem iãproveitadôs.
poderiam

'

dar
. excêlíentes e cal-

mos cidacjãos.
Bem sei que despontava um

novo polífico redemjitor^— José

Maria de Alpoiín, e que o dr.

Rozeira e b <ĩr. Cássiánq;Neves
n'elle esperavam um apaixonadb
defensor

'

cfe^tamegb'. Beiri sei,

a|ém d'isso, • que o Vi^conde

d'Arneiro^ decajiia, ke tanto que

o esbulharam da chefatura. o

que o alegre abbjade de, Penude
—

o bom Padre Macario que

me casou
— commenfava com

uma phrase celebre : ^- Os íempos
mudam. mudam. senhor Visconde...

Mas Arneiroz. se tivesse sa-

cudido a sua indolencia morbida,
encontraria o meio de deixar airo-

samente a chefatura, beneficiando

Lamego. no immedialo e corajoso
pregão d'uma politica exclusiva-

mente local e regional. e o dr.

Cassiano Neves, tão valioso e sin-

céro. seria o seu maior alliado, o

que equivaleria a ter comsigo o

velho Deão. os artistas, os pro-

prios bellicocos Loureiros de Ar-

neiroz... havendo talvez sô o des-

gosto de Coutinho, decerto o in-

consolavel.ebm a ruiná da sua

astufa fegedoria.
Nôo o enfenderam assim os

progressistas. Explorando todos os
incidentes— bra jacobinamente ora

profanando o» nome de^, Deus—

diffamavam evdeprimiam o Viscon-

de. dando*o como um del^^Ídador
ijncontricto. e chegandp a attribuir a um castigo
do Senhor dos Peissos p incéndio hprrbroso 'que
devorou, em lô7ô,-a ampla vi'yendja; de Guedes

Teixeira, na PraQa do Commercio. Propalavam,
ellési os scepticos na sua maîoria, ellcs. o$ de-

magogos. que o Visponde era um'mâcôn impe-
nitente. um hypocrita na sua. aliás tocante, reli-

giosidade. E em vão protestavam nobremente

consciencias como a do dr. Cassiano— parti-

cular'amigo 'dp Viscohdé: O "parlido dô povo

estava formádo pelo odio e pela intriga . . . e

com ingenuos ferm'enlos do jsobré repúblicanis-
mo que eu. por meus peccados. mais fárde ali-

mentei em gazetas' que hoje me envergonham
como crimes.

•

José Agostjnho.

A chegada á Quinfa

® ANNO II J/lustracão Cathohca Pag. 345
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VIATODOS—Depois do a/mogo
(CliChés do dist. phot. am. snr. A. Braz d'Aranjo)

Instituto Nun'AI\?ares
,.

ooo

DEPRODUZIMOS hoje em gravura as

novas insfaliacôes do Insfifufo Nun'AI-

>ares que por causa da acíualguerra teve de

abandonar a Belgica para poder confinuar a

sua missão educadora no bello edifício junlo

êa Bahia de Ponlevedra (Hespanha).
A sua sifuafão é admiravel enlre Ma-

rín e- Ponfevedra na esfrada que liîfa esfas

duas povoafôes da Calliza. N'elle se minis-

fra a par de uma excel/enfe educafão litte-

raría e scienfifíca uma solida educacão moral

e religiosa. O ensino iifferarío e scienfifíco é

feifo segúndo o programma dos lyceus por-

tuguezes. As aulas já abríram e feem sido

iĸnumeras as familias que lá feem levado os

D. fielena Angelina de Mcndonca C. Pinfo de S. Baisemão

Fallcccu em 1 de dezembro dc 1913. conforlada coin lodos os

sacramentos da Egreja, tendo uma morle muito ediRcantc

seus fíihos e volfam safisfeilissimas peias bcl-

las inslallacôes em que seus fílhos fícam.

Os pcdidos de admissão podem ser

feifos directamenfe e D. Arnaldo de Maga-
Ihães, Placeres, Pontevedra ou a Henrique
de Queiroz e Lemos, Rua Anfhero Quenfal,

40 — Coimbra, que de fudo se encarrega

grafuifemenfe.

'—i - ■ — ' ■

/; PONTEVEDRA (Hespanha)—

Edifício do Insfiiufo Nun'AIvares

em Placeres.

2) O edifício do Insfitufo visfo de

longe.
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HOLLANDA—Relugiados bc/gas em Ti/burg csperando na praga pub/ica a distríbuigão
dos bolefins para alojamcnto

Creangas belgas. cxfraviadas np.fuga de Anfuerpia, na presenga de uma commissão

hollandeza encarregada de es resfifuir a suas familias'-':

ANNO II l/fustracão -..Catholica PAG. 347 5?
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FRANQA — Chegada de um comboyo de ferídos ao hospilal de Bordeus

Canhão de 42 centimefros usado pelos allemiaes nos ataques de Liége, Nemur e'Antuerpia

PAG. 348
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ALLEMANHA—Gui/herme II c o grande Esfado-Maior atĩemão. Ár^díréifa^do Kaîser

esfá o general Falkenhayn, ministro dá guerre, e á esquerda o conde de Molfke,
chefe do Esfado-Maior

»■ !'

J Commando superior do exercifo e/Iemãol No meio do grupo esfá d principe herdeiro
de Baviera. commendãnfe em chefe do exercifo bevero que opere ne fronfeira do leste de Franga

PAG. 349 ®ANNO 11 /Ilustracão Catholica
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TURQUIA — Offíciees do exercífo furco fazendo exercicios de aviagão no campo de

Sanfo Esfevâo.perto de Consfanlinopla

&

<£>

So/dados da infanfaria furca que combale com

as fropas russas, em frajo de campanha
Soldados da infanfería furca com o novo

uniforme de campenhe
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Ctarins dc um regiáiento de iaiiceiros do exercifo furco ArtiJharía do exercito furco com o novo canhão de campanha

FRAN£A — fJma ambulancia da Cruz Vermelha preparando os ah'menfos para os feridos

Veteranos da guerra de 1870 no hospital de Bordeus visitando os feridos
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Anecdotas historicas IH?
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^

Ditos © pensamentos

Albuquerque e o mercador

FFONSO d'Albuquerque deu a um

mercador da India uns dentes de

elephante para que Ih'os vendesse;

negocio em que o mercador se não houve co-

mo homem honrado. pois disse que os perdera
no tumultuar d'uma feira. Mézes depois encar-

regou-o o vice-rei da venda d'alguns fardos de

arroz. e, como ainda mal procedeu o mercador,
Affonso d'Albuquerque disse-lhe:

— Se me lembro de que tinhas lá os meus

dentes não fiaria de ti o meu arroz.

As de Villa Diogo

Disciplinava-se duramente, no quarto d'uma

estalagem, S. Francisco de Borja, quando um

tremor de tefra abalou o predio e de'rruiu qua-
si toda a aldeia. Na fuga. um dos hospedes
lembrou ao^santo que elle ia correndo sem meias,
ao que retorquiu:

—Agora não ha tempo dc tomar senáo as

de Villa Dîogo.

Porhignézeá e casfelhanos

Nos jardins do Vaticano passeiavam, n'uma
tarde, o conde de Cifuentes e D. Henrique de
Menezes, respectivamente embaixadores de Hes-
panha e Portugal. Subitamente o conde voltou-
se para D. Henrique a perguntar :

-^-Porque é que os casfelhanos se engran-
decem sempre uns aos outros e á sua terra. e

os porfuguezes se apoucam?
D. Henrique de Menezes respondeu com

um fino sorriso :

—Não Ihe dê ouvidos. menfem uns e outros.

Cômer do alheio

D. João III andava pallido, trisfe. com in-
vencivel fasfio. Um dia pediu conselho a um

velho fidalgo de poucos haveres mas de larga
experiencia.

—Que remedio me dás para que me volte
o appetite?

O fidalgo respondeu prompfamente :

—Coma Vossa Alteza do alheio, como eu

faco, e verá como Ihe sabe bem.

O
O parenfe do Minho

O marquez de Gouveia, fidalgo de elevado

merecimento e respeito, recebeu no seu palacro
um parente do Minho, que foi a Lisboa para

acompanhar uma emmaranhada demanda. Um

dia que o marquez subia para a liteira afim de

ir ao paco, o parenfe pretendeu segui-Io.
O marquez de Gouveia observou-lhe que

desejava ir sô, e, então, o minhoto disse-lhe

agastado:
—Senhor, eu venho d'onde V. Senhoria

vem!

Respondeu o marquez:
—Não duvido que Vossa mercê venha de

onde eu venho, mas não vae para onde eu vou.

E mandou segtfir a lifeira.

Pasquim

Indignado o Papa Adriano VI corn as ou-

sadias de Pasquim, ameacou de manda-lo afo-

gar no Tibre para que deixasse de injuriar. 0

duque de Seza. embaixador de Hespanha, ob-

servou respeitosamente .

— E' inutil, Santissimo Padre, converfer-

se-ha em rã e cantará noite e dia.

Regicidio

Brissot. alludindo aos jornaes e aos pam-

phletos de Marat. de Hébert, e de alguns ra-

pazes que queriam pôr-se em evidencia com os

seus exageros, como Frêron, Tallien e outros

que provocavam e assassinio do rei e ultraja-
vam ignobilmente a rainha. fallou assim :

—-Não ha melhor meio de eternisar a rea-

leza do que o regicidio : nem é com a morfe

de um individuo que se Jogrará aboli-Ia. A res-

surreigão da realeza em Ipglaterra foi devida ao

supplicio de Carlos I.

• • *
, i

''-'..
■' í

Os grandes e ricos teem cinco sentidos e os

pobres feem seis. porque Ihes dá mais um a

necessidade.—D. Frencisco de Cueves. ,

Não ha coisa mais timida que uma má

consciencia.—Pyfhegores.

Tito Flavio.
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