
^■■■■■kĸi:-
'

•&■= *• •; *'
'

"*ĸ-■ '■>

\V -'^ •' m*
?,-**!

'

í': *: '\TV •** i

-

■
• \

PAYSAGEM D'INVERNO-RIO AVE £Wioi. «1« M.'A.)

PROPRIETARK)

joaquim Antonio Pereira Villela.

DIRECTOR

Dr. Prancisco de Souza Qomes Velloso.

ADMWISTRADOR E EDTTOR

Clemente de Campos A. Petxøto.

Illustra£áo Catholica
Revista Htteraria ĸmanal de iDíorra«gJo graphica

Redifido, tdmlolstrtcU • tjpogrtpMt

&?, /?. dos Martyres da Republica, 91

BRAGA

CONDICÔES D'ASSIONATURA

(PAQA.MENTO ADEANTADO)

Portugal e colonias — Um anno, 2$409
Semestre. 1 J200. Trimestre, 600 r»

Na cobranca fdta pelo correio ou pelo cobrate
accresce o imporie das despezas.

Extranjeiro —Ura anno, 3|000.

Numero avulso, 60 reis

Nnmcro 135 Bmga, 29 di juiire ée Ittfi Amo III

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




Ornamentos d'Egreja da Casa Estrella,
Officinas d'Esculptura e Ti Iha Religiosa, em madeira, marflm e massa (Futidada em 1874)
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Ella. ..

AHIU agora o snr. Pimenta de Castro a

dizer de sua justi^a, oifo mezes contados

sobrea sua ridicula quéda politica. E por-

que, o sr. Almeida Ribeiro é a veridica prova

da patetice democrática, não pôde o livro des-

cer lá dos prélos germánicos de Weimar para

o mercado escandaloso das nossas livrarias sem

topar no caminho os galfarros da policia pre-

ventiva, apprehendendo por precaucâo os exem-

plares do livro do dictador sinisfro. D aqui, co-

mo é de vêr, uma grande intriga em volta d el-

le e a ancia de o lêr mais acendrada. Uma ree-

di?ão numero não sei quantos dc outrasscenas

semelhantes que tem havido em Portugal e para
cuja confeccão, seja dicto. os nossos grandes
republicanos teem dedo especial . . .

Li o livro do sr. Castro. Um logro. A cu-

riosidade esmiucadora que caracterisa todo o

bom portuguez do nosso tempo, ficou desapon-
tada ! . . . Da leitura rápida que fiz, apenas to-

mei nota das revelacôes de facto curiosas que

o genenil nos expôe acêrca da interferencia in-

gleza no movimento de 14 de maio. E agora.

sira, comprehendo o que uma vez de tarde,

aqui no Porto, me dizia depois da revolta um

militar:
—Houve traicôes, defeccôes, porcarias, sem

duvida. Houve tudo isso: a lama do 5 d outu-

bro. Mas houve mais alguma coisa:—a Ingla-
terra . . .

Recordo bem que esta palavra me deixou

boquiaberto e que por muiío tempo me quedei
a ruminar o assumpto, até que a clara interven-

cão do sr. Carnegie na eleigão do meslre Ber-

nardino, pondo termo á scisão que ia estalan-

do dentro do partido democrático, me veio ti-

rar de todo as illusôrs. Agora, o livro do ne-

gregâdo dictador mais pôe em foco a posicão
da Inglaterra no movimento do 14 dc maio.

A certa altura foi renovado ao general, pe-

lo ministro britannico. o pedido de mais arma-

mento. Pimenta de Castro respondeu negativa-
mente. E o ministro cahiu logo nos bragos de

Affonso Costa. comecando desde então o mo-

numente! bluf que se chamou e ainda chama a

companha wa ida para a guerra accusando-se

o dictadoi -ie não quercr ir. Claro que apoz o

14 de maio, ainda não fomos, e o Times disse

mesmo que não vamos. Mas o que então im-

portavá, era que o bom Zé Luzo continuasse a

passar fome para dar armamento, municôes e

fardas aos fieis alliados a quem o governo ge-

neroso depois não acceitou sequer meio centa-

vo! e para isso condiccão principal era deitar

S Caslro a terra e pôr no Terreiro a unica gente

capaz de entrar no cambalacho—a democráti-

ca.

Tudo isto quér dizer que se n outro tempo

já a allianca ingleza fazia com que no Terreiro

do Pavo nada se resolvêsse sobre a accão ex-

terior sem "ouvir Londres,,— era a phrase e

agora a mesma allianca está servindo, primeiro;
de diploma de contrabandislas. segundo. de

causa de horrifica miseria no paiz. D aqui o

pouco, por amor de um Direito, escarrado pelo
u/timalum de 20, vem o governo a reclamar ao

povo que dê a camisa e fique nú, para que o

loiro alliado fiel não tenha írio. Não me custa

a acreditar que em tal hypolhese, o portuguez
banana accederia á intimacão — coisas muito

peores tem elle feito . . .

Em qualquer caso, estamos aos frétes d'a-

quelles que o João Chagas de ha vinte e cinco

annos insultava ferozmente nas columnas da

Republica Porfugueza— titulo de jornal que em

31 de janeiro esfeve quasi a tornar realidade,
se os revoltosos não se deixam ficar na Praga
Nova a emborrachar de eloquencia ! . . .

Joaquim Leitão dará para final da chronica

o ultimo episodio do que por cá fem feifo a In-

glaterra, magnanima e não seiquemais, segundo
diz o sr. Alpoim lá no Janeiro.

Foi durante o 14 de maio. Régis d'Olivei-

ra, o embaixador do Brazil que acaba de fal-

lecer, dipomata finissimo no tracfo e no espirito

que era de facto uma honra do Brazil para
comnosco, Régis d Oliveira convocou o corpo

diplomático acreditado em Lisboa, e expoz-lhe
a situacão grave, arriscada, em que se encon

travam pessoas de qualidade. N'essa reunião,

o ministro da Inglaterra disse — pelo menos

assim anda contado— que por sua parfe não

daria guarida a monarchicos na sua legagão,
procedendo assim de harmonia com as insfruc-

gôes do seu governo. O sr. Régis d'Oliveira
insistiu na deshumanidade em que incorreriam

fechando as suas portas áquelles que aTexalta-

Cão do momento poderia perseguir. O dip/o-
maía ing/ez repetiu a sua declaracão ; que não

sô os não recebía mas expulsaria os que lá

se acolhessem. Então o sr. Régis d'Oliveira, o
embaixador do Brazil declarou sêcca e energi-
camente :

— "Pois' por mim, recebo e acolho quantos
pe<;am refugio ao Brazil ! »

Depois d'isto, formem em linha fodos os

i orpheôes do paiz e — uma ! duas ! trez ! — vo-

zeiem bem o Cod save . . . que é o hymno do

I fufuro e da manteiøa !

2 F. V.
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PORj. DE FARIA Machado.

O reíiro de Corfu

[QUELLE lendario palacio de Corfu,

agora occupado pelos anglo-francc-
zes, tem uma historia triste de des-

ventura, de mau sestro, uma historia singular !

E' todo um padrão de desgra^a, d'amargura,
de commovidas, intimas desditas, esse immen-

so casarão, que a alma veneziana de Karito con-

cebeu. como sublime ínterprete d 'uma amargu-

ra sublime. Vasto, senhoreal, cheio d'imponen-
te grandeza na sua antiga e vetusta architectu-

ra. debruca-se para a romantica quietude do

mar, adormecido, como um relicario sagrado
de bellezas e desditas, de prodigios de sauda-

de, sumptuoso, solemne como um tumulo, que
alli enterrou a sua dôr e a sua belleza, a mais

linda e desventurada Rainha. Depois do fim,
—traûico do Archiduque Rodolpho, a desven-

turada imperatriz Izabel d'Austria, com a alma

desfeita pela morte horrivel do filho. fez cons-

truir esse extranho e magnifico palacio, onde

pensou acabar os seus amargurados dias. Foi

alli, n'aquelle canto retirado n'aquelle reco-

lhido logar de sonho e de meditacão, perto
d'essa antiga e perdida Bysancio, de grandezas
e de faustos, que a sombra macabra d'uma

Rainha pensou terminar seus dias, reanimando

talvez, na sombra d'essa civilisacão em ruinas,

o espectro das suas alegrias, das suas gran-

dezas, dos seus triumphos !

O exterior desse extranho casarão, poisado
á borda do niar. rasga-se em magnificencias

destylo, em soberbas, polychromas combina-

gôes de marmores solemnes, com a sua capel-
la bysantina, os seus largos terra?os, as suas

immensas escadarias de marmore lavrado, o

seu nobre peristylo, silencioso como as estatuas

fieis que o guardam, explendentes de vigor e

de saude. mas indecifraveis, recolhidas. como a

saudade amargurada e recondita que as gerou.

No parque geometrico. frondoso, a imperatriz

desventurada, fez levanfar uma estatua ao seu

poeta favorito,—Henry Heine.—o lyrico admira-

vel. o surprehendente cantor do soffrimento.

Dentro, atravez dos salôes. a vida explende,
canta. n'uma alleluia pujante de belleza e de

côr, nos frescos pompeanos, na decoracão re-

quintada dos tectos e dos paineis. Um grande
sonho d'arte abraga o explendor d'aquellas pa-

redes, onde o genio do homem não esqueceu,

um detalhe, um motivo de poesia, um germen

de sonho, como se aquella casa erguida na so-

lidão d'um ermo para abrigar a solidão d'uma

alma despeda?ada. quizesse com o seu explen-

Hí ^NNO III

dor, o seu sonho. a sua feeria, chamar á vida

essa existencia desventurada e tragica, que alli

iria enterrar as suas amarguras como no frio

podridero d'um pantheon realengo. E foi por

isso talvez, que irritada de tanto explendor, de

tanta grandeza, de tantos e tão subtis rebates

de vida, que a sombria enclausurada de Corfu

o

Paleeio de Corfu

abandonou tempos depois o seu retiro e foi

'dona macabra dos tristes destinos* passear

pela Europa a sua desgraga,
—esse extranho ex-

piar de culpas, esse alheio mau sestro, que a

aguia negra dos Hadsburgos lhe poz no cora-

r;ão, no dia triumphal em que lhe poz na cabe-

Ca, a corôa d'imperatriz.
Por aquellas immensas escadarias, que em

degraus lavrados, de marmore branco, vão até

á praia. desceu Isabel d'Austria em tardes de de-

sespero e de capricho, para lanr;ar ás aguas

quietas do mar adormecido. as duas melho-

res perolas do seu collar de Rainha como

a querer restituir-lhe a vida que traicoeiramente

lhes roubara o segredo dos escrinios. onde dor-

miram esquecidas, depois do dia fatal. N'aquel-
les salôes, n'aquelles jardins, n'aquelles terracos,
errou a figura tragica d'essa desventurada mu-

lher, arrastou-se, consumiu-se, essa vida extra-

nha de soffrimento e d'amargura. que tempos

depois cortavam cerce, as mãos brutaes d'um

anarchista feroz. O Kaiser comprou então a

solitaria moradia. para longe do bulicio da intri-

ga, gosar tranquillo as suas ferias escassas ou

melhor enredar a politica do Oriente . . .

Agora vae, pela forca, para as mãos dos

alliados. que alli installarão os seus feridos, e

de novo, toda aquella solemne magestade de

marmores e de frescos, vae escutar novas sup-

plicas. olhar novas desgracas, echoar sinistro,

lamentos, imprecacôes.

Ergueu-se para hospedar a dôr e, ainda

mais uma vez, a dôr vae abrigar!
Extranho destino o d'este singular palacio!..

Uustracão Catho/tca PAO. 485
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Omesmo
céo ic cobre. ô lcrra amada,

O mesnio mar lc banha.

E purpureia os cumes <la monlanha

A luz da madrugada.

Pelos vallcs fecundos e formosos

Os mcsmos rios vão correndo ao mar.

Serenos, magcstosos,
Em que nas bcllas noilcs dc luar

Lampejam os fulgores
Que os tornam scmelhnnles

A' via conslellada

Que com lcite da deusa dos amorcs

No ether foi tracada.

D'estas aguas parliram navcganlcs,

Intrepidos, ousados,
Em lerra cm mar no prclio dcnodados,

Alravcz dos escolhos e proccllas,
Por mares pavorosos navcgando,
Dc dia c noife, forain conlcmplando

Prodigios, maravilhas.
No céo, novas eslrcllas,

No mar, ignotas illias,

E em conlinentes novos,

Ra^as eslranhas de ignorados povos.

As mães que os filhos no rcgaco cmballam

Nas expressôes de cxlremos de lernura

Dos labios scus txhalam,

Como essencia meliflua d'uma flôr,

As vozes com que fora mcmorada

Pelas filhas lugentes do Mondego
Aquella "morle escura„

Da que victima foi d'infauslo amor,

E lão barbaramenle arrebatada

Ao seu "engano d'alma ledo e ccgo.,,

Nos ruslicos labores

Alegres camponezas,

E nos monles o rude pegureiro,
Na mesma lingua cantam os aniorcs,

Saudades, ou tristczas,

Em que as cantava Bernardim Ribeiro,

Ao brando som da avena pasforal.

® 0 © 0

por Antonio d'AzeVedo Castello Branco

,J

Ainda é esla a nossa terra amada,

Mas a Pafria não é! Dilacerada

Por diosenr;ôes, a communhão moral

Exfincta jaz, e foram converlidos

Os lagos frafernaes d'antigas eras

Em algemas dos pulsos dos vencidos,

Estuam, rebramindo, nas cidades,

Como lavas que fervem nas crateras,

Inslinctos maus, crueis perversidades
Que as mulfidôes ignaras fornam feras,

E mádidas dc sanguc as liberdades.

Por cruenfos sectarios perseguidas,
A lerra estranha vão pedir guaridas.

O pensamenlo, assombro de fyrannos,
Da expressão liberrima privado,
Vê-se, como um escravo agrilhoado
Nas Irevas dos ergastulos romanos.

Até nas mais reconditas aldeias,

De vida pastoril, virgiliana,
De paz não gosa a consciencia humana,
Pois perseguem rebanhos e pastores

As brutas alcateias

D'uns livrcs pensadores,
Que intnetam txpugnar d'assalfo os céos.

Julgando-se titans, os vis pygmcus.

Cantor das lusilanas odysseias,
Esta Patria não é por li amada !

Culto não tem os patrios monumentos,

Esses padrôes da anliga heroicidade,
Aos aslros nos lcus canlos sublimada,
A esta geracão cnvilecida

Não inspiram os minimos alentos

Para mostrar ao mundo a fronfe erguida,
E longe não virá talvez o dia

Em que uma audaz demagogia,
Em preilo á egualdade,

Derrube os monumcntos levantados
A' gloria de varôes assignalados

Por insigne valor e lealdade.

Na terra descansae, oh geracôes,
Sobre n qual inda vistes adejando

O triumphanfe bando

Das aguias da victoria

Das heroicas. sagradas fradicôes,
Agora resta apenas a memoria

Que vagamente pelo mundo espalha
Um poema de marmore, a Batalha,
E a sublime epopeia de Camôes.

PAO. 486 l/lustracão Catholica ANNO III "^
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a Azevoi o usiello miicii

ooo

As folhas noticiosas Irouxernm nos ha dias,
a triste nova da morlc d'cstc illustre escriptor,
nosso brilhante collaborador e antigo polilico
de notavel envergadura.

Desempenhou sempre com notavel dislin-

ccão os altos cargos quc a Monarchia Ihe con-

fiou.

Nasceu em Villarinho de Sarmadã. contan-

do 74 annos de edade á data do seu falleci-

mento.

Em 22 de fevereiro de 1893 fez parte do

ministerio regenerador, como ministro da justica.
Foi oito vezes deputado âs côrtes pelo circu-

lo de Villa Real e em 1896 foi nomeado par
do reino.

Tinha amor á lilferafura e tinha obras de

grande merecimento. revelandose um primoroso
artista em todas as suas produccôes pocticas,
principalmente na 'Lyra MeridionaU .

Além d'estes trabalhos deixou um estudo de

psycologia criminal e um outro relativo a allie-

nados.

Aqui na "Illustracão Catholica» tivemos o

prazer de publicar algumas mimosas poesias do
saudoso morto.

Antonio d'Azevedo Castello Branco era so-

brinho do grande escriptor Camillo Castcllo

Branco.

Com a morte de Anlonio d Azevedo desap-

pareceu uma dns grandcs figuras da antiga po-
a lílica portuguczci.

A sua mortc toi cdilicanle.

Mirreu danclo o cxcmplo de verdadeiro

chrislão pratico. reccbendo os sacramentos da

Sr:nta Egrcja.

^^Cí#^f*:
:-ĸvv
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O

O Snr. Anlonio d Azevedo com seu irmão

Lonsclheiro José d Azevedo Casfello Branco no verão do

anno passado. nas Pedras Salgadas

Samardã.—A casa onde nasceu Ånfonio d'Azevedo

ANNO I li/ustracão Cathohc? Pag. 487



Antonio José Pimenta GongalYes
o
D

ooo

Passou no dia 25 do corrente, o 1,° anni-

versario do fallecimento do distincto causidico

bracarense snr. dr. Antonio José Pimenta Gon-

Calves, que desempenhou diversos cargos de

representacão, e entre elles o de presidente da

Camara Municipal, membro do Conselho do

Conselho do Districto, em differentes annos, e

exerceu como tal as funccôes de Governador

Civil. Foi provedor da Misericordia, e é a

quem se devem os elegantes melhoramentos na

casa da meza, e na egreja do mesmo nome,

bem como o largo fronteiro á porta lateral da

Dr. Anionio José Pimenfa Concalves

mesma e da Sé, cuja iniciativa de L obras,

foram bem alto padrão de amor, zelo e dedi-

cacão do saudoso extincto para com a Irman-

dade da Misericordia. E' tambem á saudosa

memoria do illustre extincto que se deve as ini-

ciativas do hospital privativo para os irmãos

da Misericordia. na casa que foi do Visconde

de S. Lazaro; da missa da 1 hora da tarde. a

das 8 da manhã na egreja do Hospital, quando

esteve como provedor na Santa Casa da Mi-

sericordia.

Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen.

D
O

D. Rita de Jesus d'Almeida Nazareth

ooo

Illustra hoje as paginas da nossa revista o

trato da sympathica velhinha senhora D. Rita

de Jesus d'Almeida Nazareth. bondosa e bene-

meiita senhora ultimamente fallecida na cidade

do Porto.

re

D. Rita de Jesus d'Almeida Nazareth

Presta assim a "Illusfragão Catholica* a

devida homenagem á memoria da veneranda

extincta, que em vida sempre evidenciou as

maiores virtudes christãs e as qualidades formo-

sissimas d'um generoso e diamantino coracão.

Era mãe dos estimaveis sacerdotes da Com-

panhia de Jesus, revs. Almeidas Nazareths—

outros sacerdotes que actualmente lá fôra,

O no extrangeiro, honram o nome porfuguez.

Paz á alma da saudosa extincta e sentidos

pezames á familia enlutada.

O somno da morte é o nivelador mais poderoso das

desigualdades sociaes. Quando ella apparece, não ha nada

que dislinga o Rei mais opulento do mais miseravel mendigo.
A morte não poupa o fraco nem o forte.

Nôs somos fodos condemnados á morte com esperas

ou prazos indefinidos.

o
o
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Os no/Vos ccm os convidadcs, depois da cerimonia

CASAMENTO ILLUSTRE

Consorciou-se ultimamenfe, no Sancfuarío

do Bom Jesus do Monle, o snr. Delphim Fer-

reira, filho do snr. Narciso Ferreira, com a

snr.'1 D. Silvia Fcrreira, gcntil filha do snr. An-

selmo Gomes.

A ceremonia religiosa revesliu-se de grande

pompa, sendo servido aos convidados um copo

d'agua. no Grandc Holcl d aquella mesma es-

tancia.

Aufomoveis que conduziram os convidados e os consorfes ao Sancfuario do Bom Jesus

@ ANNO III ///ustracãô Catho/ica PAG. 489 $}
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' — Olhciacs auslriacos exercilando-se no jogo do box. O immigo é uma mumia

2 — A sympathia dos ing/ezcs pe/os soldados que vão para a querra.

//(? mezes quandu um soldado francez quc residia cm Londrcs. foi clmmado para
o svu rcgimcn/o em Franga, acompanhou-o á es/acão no dia da pnrlida sua esposa e filhinho.

i ivcram de a/ravessar uma rua de grande movimenlo. A sua passagcm,

(udo parou. dando assim áquclle soldado que patiia

para a guerrr, /ransilo livre

é

L
"^H

Holopholc porfalil ailemão. O grupo dc soldados encarrcgados

no mane/o do ho/upholc aguardando a inspeccão anlcs da partida para as linhas !
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O /?e/ Pedro da Servia dirigindo-se_ para a fronfeira grega, n um rusfico

carro tirado pør dois bois

\}_

Johannesburgo. — O povo assistindo ao alisfamenfo militar junfo ao

edificio da Camara Municipa/
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- O imperador da Allemanha na ulfima visita ás linhas de batalha do norte da Franga.
Está fallando com um dos seus soldados

2— No espago.
— A queda do aeroplano vencido

_..,.... .....

; — \Jm acampamenfo e aerodromo das fropas francezas em Salonica

2 — Um acampamenfo de prisioneiros bulgaros e allemães na Grecia

nl
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/ — Dcposilo al/cmâo dc municôcs de/raz das lin/ias dc fogo

2 — O archi-milionario norfc-amcricano. Hcnrique Ford, que. com a Commissão de

Paz, vem ú Furopa como medianciro da paz

"\

_J

Mrs. Weibel, milionaria r.orle-nmnricano. quc faz parlc da Commissão de Paz

6- =^

rsr

O vapur «Oscar 11» frclado p->r Henrique Ford e oufros millionarios norfe-americanos,

que conduz á Europa a Commissão da Paz

Pa«i 494 l/lustracão Catho/ica ANNO III
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Um regimcnfo monlcncgrino em marcha para a linha dc balnJia nos piimetros dias da guerra

Consulta

Ora diga-me, doulor: a iilicnatão mental c motivo para scparacão?
— O quê? Endoideceu sua esposa?
— Não. O doido fui eu, por ter casado com ella . . .
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Capitolio
E' um grandioso monumento outr ora

templo de Jupiter e fortaleza que se levanta

sobre o monte capitolino em Roma.

Esfafua da Liberdade

no zimborío do Capiiolio

Capitolio. — Sala das Esfatuas

Capitolio.
— Sala do Supremo Tribunal de Justigâ

ii-'tffe:

w
rr~-

fi.fMiTãTĩTp

mHffin

'

'ur^'$P

0 Capitolio
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0 Grlizelro
o

D

Pelo illustre poeta Antonio de

Azevedo Castello Branco ultima-

mente fallecido.

ooo

Cruzeiro solitario,
Triste recordagão
Do drama do Calvario,
N'essa expressão de dor,

A quem Jesus adora

Inspiras commocão.

De ti moteja embora

O livre pensador,
Essa ingenua esculptura
Tragicamente exprime
Os transes de tortura,

A dor sem egual.
Ao supplicio da Cruz,

Grotesca, mas sublime,

Porque d ella fransluz

A belleza moral

Do verbo de Jesus.

O mestre das doutrinas

Que passarão ovantes

Por cima das ruinas

Das cathedraes gigantes.

De ti, ô monumento

Da fé de nossos paes

Ascende o pensamento
A mundos ideaes,

Que ás almas presta a fé

As azas d um condor.

Respeita este padrão.
Oh livre pensador,
Dpixa-o estar em pé
Na sua solidã^.

O vandalo selvagem
Pôde a cruz derrubar

Nc sua furia insana,

Mas não a doce imagem

Que brilha no altar

Da consciencia humana.

Timpeira, 101 3.

A ASSUMPCÁO DA VIRGEM NA ARTE

(esboco)
POR E. P.

OUCAS festas, como esta. teem sido

preparadas por uma longa linhagem

de obras primas. Desde os seculos

mais simples e ingénuos, desde o ins-

tante em que o jornal do artista. livre de bal-

buciagôes. se fixa mais correctamente a As-

sumpcão, como a Annuncia?ão ou a Visifacao,

tornam-se um dos motivos predilectos dos pin-

tores.

Em todas as escolas. em todos os povos
ũ
o

não ha artista, inspirado pela belleza d'um tal

assumpto. que não procure representar em tra

Cos d um mais suave desenho. no mais doce e

rico colorido, o episodio celeste. Egualmente
fascinadas por esta espécie de gloria, de inten-

sidade, de diffusão de luz no meio da qual se

realisa o drama divino, os melhores mestres por
mais de uma vez se acharamm reunidos ante o

lumulo vazio acima do qual Maria, amparada
pelos anjos sôbe ao ceu n um sulco de fogol...

Pode dizer-se da Assumpcão, que em todos

os tempos ella se prestou aos mais bellos vôos

do genio; que inefavel com Fra Angelico. mos-
trou-se faustuosa em Ticiano, cheia de trágico
em Rubens, tão limpida como cheia de paz em

Poussin; Corregio nunca foi tão suave como

ao representa-la Murillo nunca mais glorioso,
Prud'hon nunca d'um mais doce tom de graga;

Assim, sabe-se que Raphael morreu com muita

pena de não ter podido acabar a obra em que

comecara a penetrar a Assumpcão.
Em tantas paginas. decerto dignas umas das

outras, as duas Åssumpgôes de Ticiano e de

Murillo são falvez aquellas que mais singular
destino houveram. Por muito tempo perdida. a

Assumpcão de Ticiano foi achada pelo Conde

de Cicognara, sabio anliquarlo, n'um canto do

Convento dos Frari, em Veneza; e quanfo á

de Murillo, paga outrora em elevado pre^o pelb
museu do Louvre. provém da collecão do ma-

rechal Soult. Obteve-a este, ao que se diz, du-

rante a guerra d Hespanha, em troca do per-

dão concedido a dois frades accusados de

traicão.

Mas a que veem estas anecdotas, para o

interesse das obras?

O essencial é lembrar os costumes do po-

vo, o fervor de um rei, o esplendor das obras-

primas, essa continuidade na devocão de um

grande facto.

O mez de maio não é so o mez de Maria:

é tambem o mez da Assumpcão de Nossa Se-

nhora; e no dia da festa, Ella desce do ceu

azul dos frescos para o meio dos homens que

trabalhnm e que rezam . . .

IIVRQ NOVOS

O Apostolado da Oragão para a salva^ão
dos moribundos

Este interessanfe livro do illustre escriptor
catholico. Philotheio Pereira d'Andrade, é uma

obra importante e digna de ser Iida por todos

os catholicos, pois elle nos mostra n esse livro,

claramente, a obrigacão de orarmos pelos ago-

nizanfes e moribundos.

ANNO III ///ustracão Catholica PAG. 497



Enecbôta$'biôtorica$
3)íto$ * e *

yen»frment-06
^si

Dictadura feroz Q

^YLLA não perdoava aos que o hosti-

lisavam. e de anim o frio fno tazia canirhii

Q$ milhares de cabecas. As mais ricas

cidades, como Spolelo. Trevesle, Terno e Flo-

renca foram como vendidas em hasta publica.
Em Trevesle ordenou que trouxessem todos os

habitanfes ao seu tribunal, mas vendo-os em

grandc numero exclamou:
—Nunca terei tempo de escutar tanta gente.

E.ra preciso um tempo infmito para separar

alguns innocentes d'enlre tantos culpados. Mor-

ram, todos.

Comtudo quiz salvar um d elles, em cuja
casa fôra hospede, mas esse cidadão novamen-

te se lan^a na mullidão que os soldados iam

aculilar, grifando:
—Seria odiosa a vida que eu ficasse de-

vendo ao algoz do meu paiz.

A conspiracão de Catilina

O consul reunira os senadores no templo
de Jupiter Safator. Catilina comparece. Ao

vê-lo, Cicero exclama:

—Alé quando. O Catilina, abusarás da nos-

sa paciencia? Pois que! nem a guarda que

véla de noite sobre o monte Palatino, nem as

tropas reunidas na cidade, nem a consternacão

do povo, nem este concurso de bons cidadãos:

nem este logar forlificado onde o senado se

reune, nem os olhares indignados que todos

aqui te lancam, nada te deteml... Oh tempos!
oh costumes! , . .

Ouve, parece-me ouvir a patria a bradar-te:

Calilina, ha quantos annos se não commelte

uma infamia de que não sejas auctor, um es-

candalo em que não entrasses, contra ti são

mudas as leis e impo'.entes os tribunaes. Não

Não me livrarás dos terrores que me cansas?

Eloquencia sem escrupulos

Cicero náo hesitava em renegar a sua vida
inteira. as suas conviccôes, os seus velhos ran-

cores, tomando a causa d um Vatinio e d'um

Gabinio, os homens mais mal afamados, ou de

tantos outros de quem dizia ém segredo :

—Aborto seja eu se sei como os hei de

defendrr!

Ton.ada de Atflenas

Sylla ccrcou Alhenas, quc era defendida

por Áristiou. Foi longa e '^.iaz a resistencia,

á furia romana, mas a fome obrigou a capitu-

r;ão. Aristiou mandou a Sylla dois depufados,
quedurantemuito tempo fallaram nas proezas de

Theseu, d'Eumolpho e de Milciades. Syllacor-
tou-lhes o discurso que ameacava não acabar:

—Não vim aqui para receber ligôes de

eloqucncia. vim para castigar rebeldes.

E despediu os. Sylla entrou em Alhenas pela
brecha e fez lão grande carnificina, que o san-

gue depois de ter enchido o Ceramico trasbor-

dou alé ás portas e correu pelos arrabaldes.

Sylla e Cesar

Cesar. no comeco da dictadura de Sylla,
linha dezoito annos. Era parente de Mario e

genro de Cinna. Sylla quiz obriga-lo a repudiar
a mulher.

A uma ordem semelhante até Pompeu tinha

obedecido. mas Cesar recusou e fugiu para as

montanhas da Sabina, onde muitas vezes este-

ve em perigo de morrer. Conseguiram o seu

perdão as lagrimas da sua familia. Ao conce-

de-lo disse o grande dictador:
—Deixovo-lo, mas n'esta creanca ha mui-

tos Marios.

Âmeaga do ceníurião

O projecto para aniquilar Cesar consistia
em tirar-lhe o commando do exercito das Gal-

lias, obriga-lo a voltar como simples particular
para Roma. accusá-lo com a ajuda dos solda-

dos de Pompeu, Mas Cesar era bastante ha-

bil para se não deixar illudir. As dez legiôes,
a que elle dera soldo dobrado e que mantinha

em grande parte á sua custa. eram-lhe dedica-

das como nunca exercito algum o fôra ao seu

chefe. Tinha-se ouvido um centurião, ás portas
do Senado pondo as mãos nos copos da espa-

da, dizer:
—Recusaes a Cesar a continuacão do seu

governo? Esta lh'o dará.

* • *

Na vida das criadas se conhecem as senho-

ras.—São Jeronymo.

As cousas antigas não teem prova.
— Tifo

L>vio.

Tito Flavio
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Eslamos procedendo á cobran?a do 1 .* semestre do presente anno. Rogamos aos nossos estima-

veîs assignantes o obsequio de salisfazerem'o importe do seu recibo. logo que este Ihe seja apresentado.
cooperando assim para que esta administra?ão tenha os seus servi^os tão regularisados quanto é o nosso

maior desejo.

P

^

Arte e Religião
Offlcinas de escnlptura e entalhador

47—Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanetua-
rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
ExecuQão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar
e Brazil.

Pregos e todas as informa^Ôcs

Pereira d'Abreu & Filhos

Sl/CGESSOR

José da Silva Franpa
=á

Ks senhoras anemicas
Recommendamos o

Por «er um excellente tonico e nutritivo. de

grande effícacia no tratamento d'anemia, chlo-

ro»e, tuberculose, fraqueza, convaleacenca, neu-

raĸthenia. etc. FraHCp 950. Deposito geral, In»li-

tuto Galcnico Portuguez, Pra<;a do Conde d'Agro-

longo 37—BRAGA.

OURO VELHO. Gompra-se em qual-

quer estado, pagando-se bem, nos

Grandes Armazens da Gaixa Pe-

nhorista Bracarense.

<5

I

CALLOS
Sô os tem quem os quer!

O [Callicida [Dias faz cahir o» calloa

por mais antigos que «ejam.
E' a melhor deacoberta da actualidade

porque oa tira pela raiz.

Preco pelo correio, 25 centavoa. IRcsti-

tuc-se o diaheiro a quem provar a fallibi-

lidade.

Pedidôa a Manuel Joaquim Dias

VERMOTM—FAMALrCÃO

î?

Luneta de Ouro

Oftlcinas de csctilptura, encadernacão e con-

ccrton de imagens, batinas e vestes sacerdotaes.

Artigoa religioaoa, imagena, paramentos.
Harmoniuns, oculos, pincenez, binoculoe, cute-

laria, opticu c artigoa de phantasia.

'Aurelio ĨTîonteiro & Ca
Rua do Ouwidor, n.° 123

Caixa poHtal 1583—RIO DE JANEIRO

Telephone 5593, Norte

«dllustra<;ão Catholica» vende-se n'esta casa.

Numero avulso 300 rs. (moeda Drazileira).

Officio de Nossa Senhora
EM PORTUGUEZ

Com as novas modificagôes introduzidas pela
Bulla 'Divino Afflictus>.

Com as novas modifica£Ôes infroduzidos peta BulU

•Divino Affla!um».

Pre^os-. brochodo. 80 rcis: encodernado em percallina,
130 e 170: Pelo correio mais 10 reis.

A' venda na adminisfra^ão do Bolelim Mexsol— Brogo

Almanaque de

Santo Antonío

F>3ira 19|e

O seu nome de ha muito está feito. Toda-

via o Ålmanaque de Sanfo Anfonio empenha-
do em cada anno se tornar mais util e agrada-
vel. traz agora novidades inedifas e exclusivas,

sendo uma d'ellas a taboa explicativa de cada

die de jejum do anno. com a indicacão do que

é ou não prohibido comer-se.

O Almanaque de Santo Antonio para

1916 prova praticamente que scm pornogra-

phias nem immoralidades se pôde compor um

almanaque, capaz de não vexar, envergonhar
ninguem que o traga nas mãos. bater-se com

os melhores almanaques portuguezes que appa-

recem ho mercado.

Biochado. 250 reis.—Encadernado. 320 reis

Pelo correio mais 50 reis

A' venda na administragão do Boletim |
Mensal—Braga.

3SB
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Revista muito interessante, de agricultura, descober-

'j tas scientificas e estátîsticas commerciais, tão illustrad*

como as melhores revistas estrangeiras.
Assinatura 1$500. Pedidos a A. Qosta e Alattos, Braga. '

Casa do Cantinho

Largo ile S. Joao do Souío

= BRA6A=

EsíabelecimeDto mais aníigo

e acr?ditado nesî? genero
,1
■:i
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