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Tragos d'evolu^ão . .

M'
| ONTEM, reabrindo velhos livros. veio-

mc a lenla^ão de recordar o polilica

passada seguindo os (ragos sugeslio-
nadores de Repheel Bordallo na Parodia.

D'aquellas paginas vi levan(ar-se, colorida,

mascarada, enlre sarcasmos e gracejos, quc
inscnsivel mas goslosamenle o meu bom

sorriso consolador sublinhava,— foda a so-

ciedade de honfem. aindp, mas que paréce

já esquecida e que o será por certo ámanhã

pelo gera^ão meloncolica e pencetive que

hoje foz o seu profundo exame de conscien-

i ĸi no meio da azelnmo ruidosa da desfrui^ão
e do rumor sofurno do desabamenfo e da fal-

lencio . . .

Bordello dizia que a Parodia ero a

I )amvti do Bico no Cemiterio dos Prozeres, e

esto simples defínigão jocosa openes pôde
soffrer correcoo pelo que respeita á danca,

que no que foca a Cemiferio e a coisos fú-

nebres, olguma coiso mois, infelizmente, ro-

lou á escuridão dos covoes frios sobre cuja
terro— ai de nôs ! — jé noo ho sorriso que

llores<,a !

O torvelinho da polifico rodopio ell',

por aquellas paginas de riso e de bom sen-

so e nos mil cabriolos dos fígurinhos ridicu-

los, nos charges ineguoleveis do mestre, como

nas suas evococôes perfurbontes da tragédio
nocionol, revive-se todo uma hora de perigo
inconsciente a que o humor e a grage diluem

os cruezos, hore que hoje muito epefecemos
comporondo-o á de agoro em que o ri;o, co-

mo os íolhos dos arvores no oufomno, de-

pois de amarellecer, cohiu mirrodo n'uma

longo estrode do silencio. . .

Quem cotejar (abstrahido o ospecfo ar-

fistico) os colleccôes de Parodia ou do An-

tonio María e a do Thalassa colherá d'um

simples relonce fodes as imprrssivas diffe-

ren^os de duas epoches ao mesmo fempo
proximas e distonles ! e sentirá, como eu honlem senfi, o

infontil desejo de que todos oque'les scenos de graga de

ridiculo, cheios de côr, o saltar, tivcssem vida é de que de

sublfo, nos'vissemos no meio d'aquella bonecode, e rolor e

o rir em volfa de nôs, minusculo e grocil, como os heroes
de I.ilipu(_á volta de Gulliver. . .

B fodavia, alguma coiso ho que não mudou. Aquelle
enorme coronguejo continúo sendo o progresso nacional;

aquelle rafo voraz, o burocracie que vem de encher o popo
com novas postos democroficos, perduloriemente offerfodes
é molfo dos heroicos incompefenfes que o 14 de moio ol-

cendorou ; aquella porca de farfos fêtos e muifos bécoros,
o nosso polifica de compedrio e de rotina.

Umo pagina curiosa Remar conlra

a maré se chama ella: n'um barco a fígu-
ra esquelefico da Republica (coitado !

quem diria!) rema baldadamenfe sobre o

mar da indifferenge do paiz. Não eslá

o Uilor lembrodo das incursôes de Coucciro c dos conspi-
rafas reelistes, e da imbecilidede ou inconscicncia com quc

o povo se vê soqueado pelos bandos ?

N'esf'oufra pagina leio eu, ao allo, uma phrapc que

ainda ha dias sollefrei. . . Ah! foi no Primciro dc Janeiro,

na carfa de Lisbôa ; diz assim : A grande, a gcnerosa. a

magnanima Inglalerra I V. n'esse numero dn Parodia, Ro-

phael já pinlava o snr. dr. José d'Ålpoim a lambusar dc

monfeiga as bei?as de Jonh Bull. . .

John Bull ! Como Boidallo fraduz bem loda a vcrgo-
nha da re<;a que recebeu no lace a chicolada do ultimalum

e consenliu scm vibranfe profesto que pela suo lerra pas-

sassem para esmagar um povo livre e honrado da Africa

do Sul, que apenos fozio sombra á ombic,ão de Chamber-

lain e embargava a ganancia de Rodhes. as fropas qu; ou-

vi dizer, andam por hran<;a combatendo agorn pela l.ibcr-

dade e pelo Direifo.

Valía bein a pena, leifor, pôr deanfe dos olhos d'csta

gentinha de hoje, que fallou grosso nos agifodos dios dc

20, o líguro do John, enlacrado e monhosa, que Bordallo

pinfou meltendo ao bolso os colonirs do fíel alliado scm

vintem. . .

A Parodia c afinal a documenfa^ão da incoherencio

porfugueza, do tolice porlugueza, da fellencie porluguezo,
do desceromento e do dessoromenfo lusifoncs. Como cs-

quéce depressa o povo! Como os deuses. . . morrem!

Paro cumulo, ofé enconfrei escripfos pelo snr. Joôo

Chages, hoje enfanl gâlé do regimen, eífas pa'ovros de quc
elle por cerío se esqueceu como porfuguez,
ou fíngiu esquecer, como mesfico:

-A mesma Constifui^ão não se invocn

já. O que vigora? O Codigo Administrali-
vo. O Codigo Adminisfrafivo é um post-
scriplum á Cons(itui(ão, vade-mecum, do

abrifrio. breviorio de fodas os dictaduras. . .

O que é a responseb.lidede no regimen do

monopolio? E' o defeso. A liberdode em Por-

lugol esté no regimen do monopolio, como

o becelhou. Tem-sc liberdede pelo pre<,o

porque 03 governos nol'o quc cm dor.

Por is'so é cere e mé.»

snr.Que llogrencio! Como

Chogas escrevia oufr'ora !

Oufr'ora, snr. Chegas, em que
não se enevelhovem prêsos polifi-
cos nomeio dos sobres dos

escolfos !

Como o fempo posso!...

F. V.
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PURINHA.

sol n um espreguicamenfo mor-

no, mefalisava os trigaes ador-
mecidos e avermelhava longin-

quo. a corôa funebre dos amieiros . . . N'uma suave orchestracão
de côr a claridade diluia-se pallidamente, semeando a terra de som-

bras pesadas. estreifando phantasticas, disformes. as arvores e os

montes. as veredas e os casaes. d'um recolhido mysterio. A .

casa romantica, perdida á esquina florida, d'um monfe. immergia,
mysteriosa tambem, da renda verde-triste das oliveiras, com o seu

ar religipso dermida, abracada de lendas e de flores, as suas pa-
redes caiadas, varridas do sol, cingidas de trepadeiras . . . Quantas
vezes a vi, pallida. serena. como uma romantica figura d'illuminura.
assomar ao seu posfigo onde floriam os cravos, os olhos anciosos.
olhando, fixando, prescrutando o mar longinquo. como aquella dôce
e soffredora Joanninha do Garret!

Fora para alli.
ha vinte primaveras
confadas pelo flo-

rir das macieiras e

por alli ficára, es-

quecendo, envelhe-

cendo, recolhi d a,

sem uma confiden-

cia, sem uma supli-
ca, a remecher, a

cuidar das desgra-
cas, das miserias,

das tristezas dos ou-

tros, a suavisá-las,
a consola las, pie-
dosa, christãmenle,
diziam. Chamavam-

Ihe Purinha porquc

o bom do Abba-

de, dissera uma vez,

pcla paschoa. que

a morle houve dc

leva-lu ! . . . que ero

purinha como o

sol ! . . e Purinha fi-

..." .. PORTO—(Paranhos). No dia da fesfa. cheia já a capella
infeira, que exalta- de ^ Senhora da Saude,
va a SUa fé, Iouva- osdevofos aggiomeram-se ouvindo a missa

va a sua piedade.
a querer simples e bca. enquadiar na lenda aquella figura romanti-

ca d illuminura, que sô apparecia onde a dôr ferisse e onde a des-

gra?a pairasse.
Tinha palavras meigas para os velhos. esperances para os men-

digos, fernuras para as creancas, e os seus olhos, que eram verdes e

® ANNO III lllustragão Catho/ica Pao. 163 ^



fundos, accendiam-se d'um brilho indecifravel,

quando a desgraca era maior. Curava os alei-

|ôes e mal dissimulava subitas alegrias. os inex-

plicaveis prazeres, que revolviam a sua alma

mysteriosa, olhando as chagas vermelhas dos

mendigos, como se perante a miseria, a desgraca
dos outros, viesse mitigar a sua mysteriosa
tortura. E no entanto, toda a gente a adorava,

a cobria de bencãos, a sanfificava de louvores,

quando á tarde, á hora religiosa do anoitecer,

ella assomava ao seu postigo para olhar o mar,

que ora trepava em vão pelas rochas agrestes,
ora se espreguicava franquillo pela areia doira-

da e fina.

Uma tarde abordei aquelle mysterio erran-

te . . . Morria o sol, o outomno que viera já

friste, fazia cahir as folhas dos castanheiros e

da sua bocca cahiram tristemente as primeiras
confidencias :

•Amei, amei muito! . . . Toda a minha alma

se sumiu n'esse amor; toda a minha vida se

accendeu n'essa esperanca! . . . Creei o meu so-

nho, dei-lhe vida, alma, tudo e o meu sonho

morreu» I Limpou uma lagrima rebelde, estre-

meceu e prosseguiu com desespero: *Amei-o,

desesperadamenfe, doidamente, e fui amada

tambem . . . Cada conversa era sempre um ro-

sario de projectos e cada projecfo, uma nova

illusão ...

A ultima vez que nos vimos, que de pro-

messas! que de protesfos! e despedimo-nos ale-

gres, confiados. . .

Mas o mar roubou-m'o!» . . . e torcendo as

mãos continuou desesperada.
•A's vezes ainda promefte. Mas não, rou-

bou-m'o, roubou-m'o ... O que eu soffri I . . .•

e desatou a chorar . : . A lenda quebrava-se afi-

nal . . . Aquella fé, aquella piedade, aquella de-

dica^ão sublime, eram muito simplesmenfe o

travo amargo dum caso banal.

Continuou. cHoje, creia, estou resignada . . .

Mas não é por bondade.que eu sou piedosa . . .

A minha bondade é dôr; a minha caridade o

confrangimento que me causa fanta alegria . . .

E sô n'esses momentos, tocando nas desgra-
cas e nas miserias, remechendo nas chagas e

nos aleijôes me sinfo feliz ... E os olhos glau-
cos. mysteriosos, fulguravam . . .

Do caminho veio uma voz :

Santas noites, Purinha ! . . .

— Deus te sal-

ve! .. . e o luar que comecava a espreitar por
entre o arvoredo grave das carvalheiras sorria

n'uma gargalhada^de luz . . .

JOSÉ DE FARIA MACHADO

Quondo o sol de vide se pozer poro nôs, de que nos

servirá o orgulho, a osfenfa?ão, a riqueza ? Tudo ferá pesso-
do como um correio opressodo; como umo náo, que fende

o mor ogifodo sem deixar algum vesfigio; ou comoi e flexe,

que rosgo o ar que se reune, fícando desconhecido o seu

caminho.

PORTO-(Paranhos). No dia da fesfa de Nossa Senhora da Saade
o CampoLindo engalanado é muiio concorrido

fPhot. J. CaBtro)



fls catacumbas de Roma
ooo

Jc tli.s que le lombcau t|ui sur les morls sc lermc
Ouvre le lirmamenl,

1:1 t|iie ce qu'ici-bas nous preuons pour le lcrmc,
l'.st lc comment.cmenl.

VICTOR HUGO.

significa<;ão original da palavra Ca-

facumbas não está ainda bem ave-

riguada. O que parece certo é que
a designacão ad Cefacumbas foi primitivamen-
te applicada a um pequeno tracto da famosa
Via Appia ; e precisamente ao sitio em que se

desenvolveu um d'aquelles cemiterios que hoje
conhecemos com a designacão geral de catacum-
ba , fanfo em Roma como em Paris, e n 'oulras

II

0

partes.
J
C=3

sando da significacão dc lcmplo de todos os

deuses á de lugar de repouso das cinzas dos

grandes homens, como em Paris, ou das pes-

soas reaes, como em Lisboa.

Mas que eram, propriamnte, esses cemite-

rios a que hoje chamamos catacumbas de Roma ?

Cada um desses cemiterios consiste num

grupo de passagens ou galerias subterraneas,

algumas vezes de um metro de largura e que

a espacos se alargam formando camaras ou

cryptas. De um e outro lado dessas galerias,
cobrindo as paredes em linhas sobrepostas, ha

umas cavidades chamadas loculi, especie de ni-

clios ou gavetôes; são as sepulturas.
Desses grupos de galerias existem mais de

Visita ao fumu/o de uma marfyr (1° ao IV.0 seculo)

Esse cemiterio é o de S. Sebasfião. de que

a seu tempo nos occuparemos. Baste por ago-

ra frisar bem, para desvanecer a crenca vulgar
de que catacumba propriamente significava ce-

miterio. que a designacão tofal d'aquella necro-

pole da Via Appia era «Cæmiferium ad Ca-

tacumbas', como hoje se diz em Lisboa Cemi-

terio da Ajuda, Cemiierio do Alio de S. João,

sem que Ajuda ou Alfo signifiquem cemiterio.

Hoje, porém, catacumba significa, em todas

as linguas, não sô um qualquer dos cemiterios

subterraneos de Roma, mas até de oufras cida-

des, como Paris, e ás vezes, até, dá-se esse no-

me á crypfa mortuaria d'uma egreja. Assim

tambem a palavra Pantheon evolucionou, pas-

O
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cincoenta, fôra dos muros de Roma—entenda-

se da cintura d'Aurelio (270-275) terminada por
Probo. Para se formar uma idea da extensão

quc occupam esses cincoenta e tantos grupos de

galerias, diremos com o prof. Gerald Stack,

que essas galerias. postas em linha recta, iriam

de um extremo a outro da peninsula italica, o

que quer dizer que dariam quasi duas vezes o

comprimenfo de Portugal! Com o proximo ar-

tigo publicaremos a planfa de um sô desses ce-

miterios, para os leitores vêrem o que é o la-

byrinto das catacumbas romanas.

Quanto ao numero dos sepulcros cavados

por aquellas paredes, o mesmo arqueologo cal-

cuta que deve andar por seis milhôes!
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Qual é a origem dcssas vas-

lissimos necropoles subterraneas?
•Prevalece. cm geral, diz o

mesmo professor, cuja resumida

nolicia vamos resumindo. a er-

ronea idea de que as calacum-

bas devem sua origem á necessi-

dade. cm que se viam os primi-
livos chrislãos, de recorrer ao

esconderijo cm epocas de pcrse-

guicão. E' cerlo, não cabe du-

vida. que a violencia da perse-

guicão pagã contribuiu muilo

para Iransformar as Calacumbas,

de meros lugares de inhumagão,
em lugares dc frequenfe refugio
para os christãos perseguidos e

monteados; é hoje, porém, admit-
fido por fodas as autoridades,

que a formagão das mais anti-

gas Calacumbas remonta aos

lempos Apostolicos, e precede assim, em data,

a primeira explosão da infolerancia e cruelda-

de pagã,
No proximo artigo veremos algo mais des-

sas origens remotas das Catacumbas. Por hoje,
e porque esfes artigos devem ser muito breves

e encaminhados a robustecer a nossa constan-

cia na acfual quadra de perseguicão. paremos

aqui a olhar tambem para os nossos cemiterios!

Os christãos dos fempos de Nero, Domi-

ciano e Diocleciano refugiavam-se nas cafacum-
bas, onde repousavam já tantos dos seus pre-

decessores no somno do Senhor!

D'ahi saiam mais fortes para afrontar as

ferriveis provacôes daquella Iucta contra a ty-

Coveiro abrindo o sepn/chro pora uma marlyr

Ultima homenagem a uma marfyr

(Todas esfas phofographias que femos

publicado, acerca das Catacumbas,
devemo-las á genfileza do ex.mo snr.

Braz Lafa de Carvalho).

O
rannia omnipofenle dos Cesares! Quantos dc

nôs se lembram de ir, em plena liberdade e ao

ar livre, buscar junto das sepulfuras de nossos

paes, parenfes e amigos. ânimo para perseve-

rar e cumprir os seus deveres nas circumstan-

cias graves que a Egreja afravessa?

As Catacumbas eram cemiterio, 'templo e

escola. Porque não frequentamos um pouco

mais a esco/a do cemiferio. escola que por mais

que a laicizem clama sempre a unica verdade

que não ousam contesfar, nem ainda os mais

enfatuados inimigos della: a da morte inevila-

vel de todos?

Costumava o sanfo abade Elias. no êrmo,

mandar lá seus discipulos e, como lhe pergun-
fassem esfes, que vantagem de lá trariam:—A

que frouxe Jeremias de casa do o/eiro— lhes

respondeu— que vendo o propheta, mandado lá

pelo Senhor, o vaso, pôsto na roda. quebrado
e refeito, aprendeu a nossa total dependencia
da bondade divina!

Dentro de cem annos. nôs e os nossos per-

seguidôres, lá estaremos todos para ensinar o

mesmo ás geracôes fufuras!

Arlhur Bivar.

s\ festa das papas„

eu\ ^lcaii^s
oOo

supremamenle edificanfe o modo co-

mo os catholicos tem sabido hon-

rar a fradicão, que representa as

glorias dos nossos maiores, dos nossos ante-

passados, convidando-nos á meditacão.
A tradigão conserva-se inalteravel enfre os
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catholicos que fazcm por a perpetuar, para de
esta forma nos semelharmos aos nossos anle-

passados em cujo porte moral fanto temos que

aprender, e seguir suas inclinacôes que em na-

da se desviavam dos preccitos estabelecidos

pela Santa Egreja.
Perpetuar a tradicão é elernisar os coshi-

mes; é lembrar as qualidades sobrenaluraes de

nossos avôs.

O typo chrislão é o que melhor lem sabiclo

conservar a honra, enallecer a virtude, imilar e

dar os bons exemplos e manfer a Iradicão.

Ainda hoje a forr;a moral do nosso povo
está inteiramenle apoiada na verdadeira reli-

gião—A religião chrislã.
—Ora, não sei se haverá povo que melhor

saiba amar a tradi?áo que o de Alcains cele-

brando no estio duas íeslas denominadas 'das

papas» cm memoria da devocão de seus pre-

decessorcs que, confiando na protecgão da Vir-

gem Immoculada da Conceicão, orago da egre-

ja d'esfa freguezia, obliveram- por intercessão

da que se inlitula Auxilium Chrisfianorum a

exfinc?ão dos gafanhotos que, duranle alguns

dias, impressionaram a gente d'esfa povoacão.
—Segundo refere antiga tradicão, no anno

de 1646—uma grande legião de gafanhotos
—

os terriveis orlhopteros
—

pachyfylus migratorius

qual nuvem que os ares escurece, cahiu des-

apiedadamente sobre esta pacifica povoagão e

campos adjacentes, produzindo estragos de que

não é facil ajuizar. e relembraram á populacão
uma das pragas biblicas. A mullidão d'estes in-

sectos formava uma nuvem espessa, opaca e

muito exfensa que ao aproximar-se da povoa-

c^ão produzia um ruido afroador. Não se es-

fava seguro em casa; nos campos proximos

® ANNO Iíi Wustragão

não se podia viver. Os habitantes conceberem
differentes projectos, para afastar fal praga :

d'entre elles destaca-se um que parecia ter o

alcance sufficiente para os fazer perecer ou

afastar; era elle. lancar fogo aos campos de la-

voura. como fizeram; mas os primeiros gafa-
nhotos precipitando-se nas chammas. apagaram
o fogo, deixando os restanles incolumes.

Não podendo extingui-los materialmenfe, co-
mecaram a implorar o auxilio da Virgem San-

tissima que se dignou ouvir-lhes as prcces, fa-

zendo logo. com que esfe grande exercifo ala-

do se levanfasse e caminhasse para lugares
ignotos. Devastaram tudo nas casas e nos cam-

poí-; as arvores ficaram inleiramente fosquiadas
c os prados ceifados!

Agora já se podia respirar livremente.

Durante o periodo em que se mantiveram

os gafanhofos, a populacão que confiava no

patrocinio da Virgem, invocou-a, pediu-lhe pro-

tecqão e Ella dispensou-lh'a; para Lhe agrade-
cer, em testemunho de gratidão, instituiu-se

uma fesfa, que chegou alé nossos dias e se

tem celebrado sem intermitencias annualmente

desde 1646 até 1915 e se tem realizado sem-

pre no quarto domingo de agosto. Na segunda-
feira immediata fazem-se as *papas» que dão o

nome á festa; e são deposfas na rua para d'el-

las se utilisar quem quiser.
Estas festas que se realizam nos dias 22 'e

23, 2Q e 30 de agosto ficaram perpetuadas em

memoria da exfincgão dos gafanhotos e são co-

mo um padrão, para demonstrar a religiosida-
de da populacão de Alcains.

Bazar.
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Canfando e rezando os peregrinos sobem a monfanha

A peregrinacão chegando ao Bom Jesus

A Procissão eucharistica dando volla á esfafua

/mmaculada

da

No domingo, 2Q de A

Senhora do Sameiro com i

nhã parliu para o sagrado
grinacão, em que fomaram

canfando devofos hymnos i

chegada fez uma allocu^ão.
Ao meio dia foi canfada mi;

gou o rev. dr. Clemenfe Ra

sôo muilo brillianfe, na qua

sociafôes que na peregrinai
A' Sanlissima Virgem

sas avullando enfre ellas,
de Sanlo Anlonio- do Porl

e bem assim um carneiro e

■- ^s

a<

Depois de algum descanso, os pi
O SS. passando enfre os i
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fo, realizou-se a fesfa de N.

o esplendor e pompa. De ma-

ife uma bem organizado pere-

fe, muifos milhares de fieis,

zando piedosoas preces. A'

ev. padre José Ribeiro Braga.
solemne, duranle a qual pré-
3, saindo no fim uma procis-
maram parfe as mesmas as-

tinham vindo.

am offerfadas varias promes-

rras de prala que os "Amigos
:nviaram pela sua direc<;ão,
íourinho.

A meio da peregrinaqåo
—Filhas de Maria

forno do Sanctuario. associagôes religiosas na'sProeissão

grinos pariem do Bom Jesus

'ofos peregrínos

Offerta á Virgem
- Um lindo touro

(Phofs. de Viriato Silva e João Guimarães)
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Oliveira de Azemeis-lnstituto Moderno

Grupo da Direcgâo e alumnas do /nsfifufo Moderno

Realisou se ha dias uma interessanle festa orga-

nisada por Madame Angelo illustre directora d'este

Instiluto para distribuicão de prémios ás alumnas.

Da matinée e da exposicão, juntamos algumas pho-

tographias para melhor se avaliar o que foi aquella

sympathica fesfa que a todos os visifantes deixou a

mais agradavel impressão.
Todas as alumnas se sahiram simplesmente bem,

fanto nos papeis que desempenharam. como nos tra-

balhos expostos onde se viam verdadeiros primores
d'arle.

A' distribuicão dos premios presidiu a illustre se-

nhors e benemerita de Azemeis Madame Izabel Pinto

de Carvalho secretariando o ex.m0 snr. dr. Antonio

Gomes dos Santos, e dr. Zagallo, (filho) represen-

fando seu pae, o ex."'° juiz de direifo da comarca.

Tomaram parte n'esfa festa, por gentileza. Ma-

demoiselle Helena Guimarães e Madame Elvira P.

Baslo da Cosla Rebello, executando ao piano lindos

frechos dc musica classica.

A mafinée; as meninas M. Beatriz
Pizarro Côrle Real e Maria Luiza Ferreira AJves

no duefto: €les deux sourdes.*
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.4 menina María Luiza Ferreira

A/ves no pape/ de "Laura„ da Comedia

"Uma boa Iigão„

A menina Maxima Guimarâes no papel,
de

"

Príma donna.

TÍ

Trabalhos expostos pelas alumnas
fPhots. Hebello JuniorJ
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A menina M. Aldina Akgria Marlins

c Virginia Carque/a Abrcu de Lima no duetf^
"

Pincc-bec et Bouche en cæur„ O

Odele Ribeiro Marcondes Figueira. genlil
filha da Ex.'"a Snr.a D. Carlota Ribeiro d'Andradc

Figueira e do Ex."!U Snr. Augusto Marcondes

d'Andrade Figueira, que lez a sua primeira

corrmunhio r.o^ dia 2 d'Agosfo do anno correnfe

Manuel de Athayde Francisco de Afhayde

genfis fílhinhos dos Ex.mos Snrs. Viscondes de Freixedo
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Morio Alberfine de Sá Lemos

Nossa alma, juvenil, ha tempos que deseja

Sentir-se ao pé de Vôs, porque sô bem se sente,

Ouvindo-Vos fallar de Deus Omnipofenfe,

Em qucm nossa alma crê, embora não o veja.

Tomae nas vossas mãos as candidas florinhas

Colhidas para Vôs por loiras creancinhas

Que vão á Catechese em busca d'um bom fim

E em froca do bouqueí, d'este bouquet d'amôr

Que pedir-Vos, Senhôr?. ..

—Abencoae-nos, sim?

Caminha. 3—VII—Q 13. DllRO DA SlLVA (RUBO)
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CollegiodeSantaĩTîaria.-Madrôa o

âuimarães

Tive o prazer de ha dias, em companhia de

um amigo, visifar esta excelente casa de edu-

caQão para meninas. E' na verdade um esfabe-

lecimenlo modelar! Asseio. casa muito espaco-

sa, janelas bem rasgadas, como manda a hy-

giene, cêrca para recreios, etc, fudo isto faz

do Colegio a que me venho referindo um esta-

belecimento modelo. Educa<;ão esmerada, mi-

nistrada por senhoras competenfissimas, as boas

mães de familia, podem, sem receio cohfiar-lhe

suas filhas.

Instruc?ão tambem ali não falta; os exames

feitos no lyceu e os de insfruc?ão primaria at-

fesfam a muita competencia do corpc docente e

o bom aproveifamenfo das alumnas.

Os trabalhos em bordado, desenho e pin-

lura—um primôr! Sahi deveras encantado com

a bôa ordem que encontrei em tudo, alliada a

uma disciplina suave, mas vigilante. Resolvi pa-

ra alli mandar minhas sobrinhas, e estou con-

vencido que em casa não teem mais carinhos

do que os que vão encontrar no Collegio de

Santa Maria. Resfa-me, pois, recommendar a

lodas as familias esta excelente casa de educa-

cão.

Monsão. 5—ô—Q15,

João Caldas.

Misteriosa dôr

Eu vêjo o mar, em horas tormenfosas,

Correr por sôbre a rocha e com fragôr

Quebrar as suas ondas magesfosas,

Solfando imprecagôes, grifos de dôr.

E mesmo nos seus canficos d'amôr

Ha vibragôes plangenfes e saudosas,

E creio que o seu rir tem amargôr.
;

■ '■

»
v-

Tem gemidos e queixas dolorosas!

Entâo ponho-me eu a imaginar,

Tecendo phanfasias e loucuras,

'O que haverá no coragão do mar . . .

Que exfranho seníimenlo e que torluras

O fazem, de confinuo, solugar,

Carpir o seu fadário d'amarguras I . . .»

Alice OarqAo

•>s. :t.

c
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5—Gloriosa bandeira mutilada c/o on

—De Lorena é Belgica percorreu

toda a linha de fogo. Atacada na

Champogne e na batalha d'Arras,

foi condecorada com a cruz de

guerra,

6-EXERCITO JTALIANC-Peces

de gr&nde calibre fazendo fogo no

cw/ne de uma cotina em Carnia.

>

— A esquadra anglo-franceza que lem operado no es-

freifo dos Dardanelios.— Vê-se a costa desde Ca-

ba Tepe até Hellas: á direifa a íitmarada do incen-

dio de Maidos,

<
— NA LORENA Rusfkas habifacôes improvisadas

pelos milifares francezes.
i — Prcparando um dos ferríveis engenhos de guerra,

que lanlas vicíimas tem causado.

— 0 magnifíco e rapido fransporfe brifanico -Royal

Edward', de 12:000 toIenadas—Foi forpedeado pcr

um submarino germanteo.
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ftnecdotas historicas H.

0 l\

Ditos e pen

Thales de Milesio 0

|ERGUNTARAM ao philosopho e

elle respondeu :

—Qual é a coisa mais anliga?

Deus. Qual a mais formosa? O mundo. Qual

(i de mais valor? O pensamento. Qual a mais

forte? A necessidade. Qual a mais doce? A es-

peranca. Qual a mais facil? Dar conselho. Qual

a mais difficil? Conhecer-se a si mesmo. Qual

a mais sabia? O fempo. Qual a melhor? A

virfudc.

Perdoar e premiar

O consul Manilio perguntou a Cesar :

—O quc vos tem dado maior gosto?
—Perdoar a qucra me agravou c premiar a

quem me serviu.

Casado ou solteiro?
■^,

■

Socrates respondeu a um homem que ia

consorciar-se e Ihe perguntou qual era melhor,

se viver solteiro se casado :

—De qualquer d 'essas duas cousas que

facas te arrependerás.
Fazer bem a fodos

Peranfe Aristo engrandecia-se esla senfenca

de 'Cleômenes: — Faze bem aos amigos e mal

aos inimigos, e o illusfre lacedemonio emen-

dou:
—Anfes fazer bem a lodos para conservar

uns e conquistar os oufros.

D. João de Sousa

D. João de Sousa, habil polifico e bom ca-

valleiro á ginela, era embaixador em Castella

ao tempo que reinavam Izabel e Fernando.

N'uma tarde de fouros, convidou-o a rainha

para da sua fribuna assisfir á lide. D. João

nccedeu immediatamente, mas ao atravessar a

praca, unico caminho para a tribuna, soltaram

um touro que afugentou toda a genfe para os

palanques. O embaixador porluguez não fugiu,
csperou o touro a pé firme, com a capa na

mão esquerda e a espada na direita. Quando o

touro o arremetfeu, Iancou Ihe aos olhos a capa

c d'um golpe de espada cortôu-lhe a cabega.
Sereno, sob uma ovacão delirante, tomou a

ccipa, limpou a espada, e foi para onde estava

n rainha, que Ihe tinha preparado esta cilada
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samentos

para aquilatar da sua apregoada coragem. Iza-

bel recebeu-o affavelmente:

—Bella sorte flzeste. embaixador!

D. João curvou-se agradecido e replicou:
—Senhora, outro tanto fará qualquer por-

fuguez.

Outra anecdota.

Passando D. João II por Monlemor-o-Novo

foi pousar em casa do alcaide-môr D. Fernando

Martins Mascarenhas, e mandou melter os ca-

vallos na estrebaria de D. João de Sousa. ao

fempo em Montemor.

N'aquella occasião andava á ca?a, mas na

volta e informado da determinacão do rei foi á

eslrebaria e soltou os cavallos todos. Pergun-
lando-lhc D. João II a causa do seu proceder,

respondeu :

—Porque V. Alteza fez da casa de D. Fer-

nando paco c da minha estrebaria.

Licão de mestre

Callislhenes, na vespera de parlir para a

côrle dc Alexandre Magno. despediu-se de Aris-

toteles. que assim o aconselhou:
—Fala pouco quando falares com o rei. ou

fala-lhe ao seu agrado. Assim, ser-lhe-ás aceito

no silencio ou agradavel na locu^ão.

Um dos tres

O rei D. Manoel determinou mandar uir.a

armada em soccorro dos venesianos contra os

furcos, e consultou sobre quem deveria mandar

por general d'ella a D. João de Menezes. con-

de de Tarouca.

O illustre e valente fidalgo aconselhou:

—O governo dessa armada não deve ser

entregue a outrem mais que D. João de Me-

nezes, ou ao conde de Tarouca, ou a mim.

Tito Flavio.

Igualam as tristezas com as alegrias. - Ju-

venal.
*

* *

São as alegrias desterro das dôres.
—Platáo.
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