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CHRONICA DA SEMANA

De variadissimas coisas

'ONTEM de torde u.n j j_o=.o co.Tmenlndor das coisas publicas observava para mim:— homem

já ha bastanle tempo que não teem hovidc sua revolucãosinha p ra amenisar!...

A avaliar pela cargalhada sonôra com que sublinhou o dicfo facêlo. é de crêr que aquelle

rseja o homem feliz que varios Diogenes andam por alli, por aqui, buscando com paciencia, atrovez

da feira portuguêsa
—

como o oulro! Todos nôs iemos um pouco dos que fenlam afogar em prazêr as suas me-

lancolias. Eu ri tambem com a observacão formulada. Trislezas não pagam dividas, diz o povo.

Mal sabia eu porém aquella hora de honfem encurralado n'um comparfimento de comboyo aquecido a le-

nha a guerra reconduz-nos ao primitivo! que hoje pela manhã ao alravessar a Praga Nova, pensando— como

não pensar?
—

na mobilisacão que me vae arrebanhar, d'aqui a mezes, pela ccrla, o meu infallivel fornecedor de

novidades me fravava pelo braco e disparava o seu não menos infallivel: enlão já sabe?

Não, eu não sabia coisa alguma. Enfão que havia?

—Ora! pois v. não viu o piacard do Commercio!

Expliquei que cahido uma vez no lôgro de os Iêr acêrca da guerra, resolvi não cahir n'oufra.

—Pois ho zaragafa em Lisboa... Fulano, que, como v. sabe, é um frumpho republicano, disse-me que ha-

via barulho.

A falfa de pão, sabe? Pois é por causa da falfa de pão!

E apresentou-me logo um feixe de noticias que eu me abstenho de repelir deanfe dos leitores porque o

censura poz-se a olhar para mim com uns olhares severos de preceptora quando o alumno esfá presfes a profe-
rir inconveniencias: —Ah! se dizes... deito-le pimenta na lingua! E' claro que o sr. Pimenfa de Casfro está lon-

ge, mas a censura deifar-me-hia risco de lapis ou finta vermelha na prosa, se eu fentasse, de léve que fôsse, re-

produzir o que agora ouvi acêrca do que vae por Lisbôa! Nada de brincodeiras. Demais a mais, eu não lucro

noda em brincar com a censura a fal respeito. Se as noficias são verdadeiras, é bem possivel que o leifor já os

lenha recebido, quando me lêr e se são felsas eu côrro o perigo de ser accusado de propalar boafos e ir, direifo

como um fuso, para a sombra refrigeranfe do Aljube, que por muito menos lá esfeve ha pouco tempo o meu

illusfre omigo dr. Correio da Silva.

Ninguem pode dizer hoje, em Porfugal: d'essa aguo não beberei! Isfo é a ferro eleita dos surprêzos!

Quem havia de nos affirmar que iriamos pjro a guerra? E fodavia para lá iremos lodos, se Deus nos dér vida e

saúde por muifo paradoxal que esla condigão porega... Quem nos diria que fempos hoviom de vir em que ne-

gociantes ao lêrem que o Russia faria a paz em separado, abririam os bracos e erguêros-hiam oo olfo pora os

deixar recahir, fo.nbar desoladoramenle, oo som d'esta lamenfocoo que deifa para milhares de léguos o de Jere-

mías:

—O peor é se a guerra ocobo!

E contudo, leifor, o coso possou-se mesmo assim no escripforio d'um advogado meu amigo.

Nado já nos pode matar pelo imprevisto, Nada! Ne.m a quesfão das irmondodes com o Pafriarcha e o sr.

nuncio que é o reprise d'umo velho ário, nem o escondolo dos oufomoveis, que é, no genero,

modernissimo e luminosissimo, e olém d'isso profundomenfe symbolico visfo como afin.il, quer queiramos quer
nfio, nôs vomos pela estrada do civilisacão afé Ponfono, o no.ve e em linho recfo.,

Quando o sr. Ålmodo Negueiros, futuristo, escreveu no suo arrevezadissimu linguegem de nêgro umo sé-

rie de coisos que remefavam n'um morra o kilometro! o sr. Negueiros definia com um poder de synfhese ine-

guolavel o nossa alrocão para o obysmo.
—Não se aferrprizem, eu explico: Camillo fraduzio vernáculamenle o abysvus, abyssum invocat por as-

neiro pucha asneire.

Nôs jô esfamos p puchar por nova osmeiro e
—nfio lenhem duvidos—como no onecdofa bocogiono, ho-de

sohir!...

F. V.
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å FEIM 10 PALåGIO DE CRYSTAL

Barraca

da

"Buena Dicha,,

Barraca

da

"Moeda da

Felicidade,,

~rfi- JiTO"r''f J-WiT^i^ >'"\íTP

(&%. M%, M

Barraca

do

'Pim-Pam-

Pum„



Barraca

da

"Oitava mara-

vilha

do mundo
u

Barraca

portugueza

i'rlr&K^IM-Wll-^v ;_„*

Barraca

da

venda das

Obreias pa-

trioticas.,
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Dois grupos de senhoras e cavalheiros qu e icr.c'crsm iicres, ccces, tcr.ecas, etc.

■Rs barracas de iotcas de barro

(Phol. J. Azcvcdo.)

/7 barraca "Berceau de fleurs,,

1—D. Felismina Rosa da Silva

fiarinho, esposa do snr. An-

lonio fiaga/hães Affonso fla-

rinho, recentemente fallecida

n'esta cidade.

2—Dr. José Libertador Ferraz

d'Azevedo, fallecido no dia

10 de Abril, n'esta cidade.

Foi juiz em Oliveira de Fra-

des onde era mu/'to estimado<

e sobrinho da respeitavel se-

nhora D. fiaria Amalia Fer-

~

nandes d'/tzevedo.
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Sr. Alfredo Anlunes Correia

iniciador d-t fesla e <lirector <lo

Orupo Dranitilic.

Gcu eia é uma das ferras da Beira que me-

I : ._i r sabe concrelisar cs elevodos senfimenfos de

.fridade e pafriofismo.
A par do seu desenvolvimento indusfrial que

é dos mais importanfes do paiz, quer pela pro-

ducfão abundenlissima dos seus tecidos quer pe-
lo aperleicoamenfo inegualavel dos mesmos, fem

ti megestade artistica das suas serranias que se

Ihe avisinham e defronfam como permanente de-

lerminacão de uma grandeza que não tem egual.
A Serra da Estrella é uma vasfa explanacão Sr. Adelino Ribeiro Trislão, iniciador

da obra collossal da natureza e Gouveia recebe ja fes/a e secietarío do
da poesia magnificente das suas penedias e da

Grupo Dramafico
alvura scintillante das neves que lhe branquejam

as crisfas a inspirac;ão das mais bellas iniciafivas, a pujan^a de

uma sentimenlaÍidade que é bem o reflexo das grandes dedica-

^ôes que se albergam no coragão amigo de fodos os habitanfes.

Esse exemplo nobre de generosidade que dulcifica e ameni-

sa a saudade acerba dos nossos soldados em campanha, fam-

bem se reperculiu n'este bello rincão dos Monfes Herminios

com emanacôes fluidissimas de um puro e sacrosanfo amor de

humanidadc que, como volupias de gra<;a e de belleza moral,

ascenderam ás mais elevadas regiôes de foJas as perfeclibilida-
des humanas.

Alem de varias inicialivas em perspecfiva para auxiliarem o

obra meritoria de cerfas inslitui^ôes de benemerencia com par.

licipa<;ão na guerra, oufras se praticaram já em Gouveia, mere

cendo nos especial mencão a recita que o Grupo Dramalico de"

Amadores Gouveenses deu no Thealro Herminio d'esta laborio-

sa villa, em beneficio da Sociedade Porlugueza da Cruz Ver-

melha e com um producfo liquido de Esc. 1 17$Ô5 que já foi en-

viado á mesma Sociedade.

Foi uma fesfa brilhante de pafriofismo e caridade que, ape-

sar de simples e modesfa na sua organisagão, aflrahiu a coo-

pera<;ão sympafhica de fodos os Gouveenses, distinguindo-se
briosamente a Corporac;ão dos Bombeiros Volunfarios que pres-
lou a sua esponlanea e sincera adhesão e confribuiu com a boa

vontade do seu intelligenfe Commandanfe Snr. Candido Ribeiro

do Amaral para um exito que a todos deixou as mais grafas

impressôes. Que os sorrisos d'esfa risonha primavera enfrea-

bram as rosas que vicejam ainda em bolão no peito florido de
Koque Dias da Fonsecn. João d Almeida Jeronymo, Virgilio oufras almas juvenis e perfumedas emquanlo o orvalho benefico

Jola e Cduardo Lo?lho F/or, cnsaiador do Crupo de uma consolafão immensa se esparge no coragão dos jovens
e d'shpcfo poela. amadores queu "Illusfragão Catholica,, sauda, como nôs, n'uma

GRUPO DRAMA T/CO 1
°

plano-Da esquerda para a

^

direila, senlados: —Wenini Carmo Molla. Rodo/pho
7Z-.lj-.da Si/va urapa e Eduirdo Saraiva de Can-alho.

2." plano.—A/fredo Anlunes Correia, Adelino Kibeiro

homenagem de muifa

sympafhia e aprego ás

suas qualidades de ini-

ciafiva patriotica e cari-

fativa.

C.

Vista parcial de Gou

veia n'um dia de

nevada.
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BR/15/1 ANZISA—Fsqjina da rua de Craz de S. Thiago, agora a desapparecer,
com o seu novo alargamenio

■»»♦♦» ■«

GrTjLezczra ZEix:ro;peia

0 /.0/-0' /7a/or c/e Londres nas trincheiras

Vista de uma das naves da fabrica de aeroplanos
"Curtin,, a maior do mundo

ILLUSTRA£ÃO CATHOLICA 605



ftílESTRAS DE ARTE (H^ISSA

iWPM r„ ■^i'l'l

|«* .1 ninwwwiwi n

r
-

-.tfrj -rrjJMtĩĸ_. H \.

XIX—Architectura (technica)

ULGAVA Vignola ler achado uma formula, digamos assim, mathemalica para exprimir as propor-

côes das cinco ordens. Tomando cOmo unidade o semi-diamelro inferior da columna, a que chamou

modulo, e escolhtndo em cada uma das ordens um edificio que a seu ver era o melhor, esfabeleceu

canones archifecturaes que davam a relac;ão que deviam fer enfre si os varios elemenfos que consfi-

(uem a ordem. Assim por exemplo a columna foscana 'incluindo base e capifel) deverie fer 14 modu-

los, o dorica 16, a jonica, Itt, a corinfhia e composifa, 20. Que as columnas que apresenfarem esfas propor-

côes sfio bellas, rão ha duvida, mas que não haja belleza senão com ellos é falso. Ha adificios bellissimos gre-

gos em que o comprimenfo das columnas é inferior,— nos romenos (e nem em fodos) é que se enconfrom veri-

Bcadas essas regras. Por oufro lado é jusfo regisfer que e nefureze mesmo do esfylo exige cerfes propor?oes,

por exemplo, que e columno jonica, como mais gracil e eleganfe, seja mais alfa que a dorico, efc.

Isfo posfo vemos e expor brevemenfe es
corecferis-

licas das cinco ordens, classices cujo numero conserva-

remos pere meior facilidade. Come?aremos pelos duos

fundemenfees.

(Jrdem dorica.— Em gerel es columnas nfio fem

pedesfal proprio, assenfam direcfemenfe sob o pedesfol
do edificio; são esfriedes i, e, feem afé 20 coneluros de

oresfes vives no senfido longifudinal: vão diminuindo de

diemefro á proporgêo que sobem, e differenca ao aia-

metro da base para o apice é quasi 1[6 do da base; a

alfura varie de 4 e 6 diemefros ou ô e 12 modulos.

O cepifel _ muifo simples: tres filéfes, no epice ou

collorefe da columna, um echino e sobre elle uma pedra

quadrangular (o ábaco) simples, sobre o qual assento o

enfablamenfo.

A architrave é lisa, sem ornafos, excepfo um filéfe

na exfremidade contigua ao friso. Esfe é ornado de fri-

glyphos (indicam a exfremidade das vigas do fecfo) sfio

consfiluides por (res filéfes perallelos verficaes ; es me-

topas, espaco que vae do friglypho a friglypho, sfio ador-

nadas de relevos variados, na exfremidade inferior dos

Iriglyphos elgumas vezes ha umes pequenas linhas, mar-

codas sobre a erchifreve: rão os lagrimaes. Cada fri-

glypho eslá na perpendicular da columna, e no meio do

Capilel golhico

jb_ico b. echino; d. c, coll.irclcs; /, l,ii>nm_u",;

lnv>lyphos (lodos díi Ordcrn dorn ..)

inter-columnio, colloca-se outro. Nos angulos, o

e«con(ro de dois (riglyphos faz deslocar algum
lanto o do infer-columnio.

A cornija fem na parfe inferior uma faxe de

denficulos. indicando as gollos de agua. e varias

molduras (lisfellos, cabecas de leão, efc.)
Ordem jonica—A'ém do pedestal proprio, a

columna lem uma base consliluida por dois loros

anneis salienles e circulares separados por um

scocia annel circular reinlrante . A columna leiri

'24 canelluras ou eslrias cylindricas; com oito a

nove diamelros de alfura.

O capifel é formado por duas volufas que
se enrolam de fora para denfro. Tem portanfo
dois aspectos diversos; o em que se vcem as es-

piraes das volutas, e o em que esfas espiraes
não são visiveis. O capilel jonico (segundo al-

guns escripfores represenla os bandôs do pen-

leado das mafronns gregasj é caracterislico e in-

confundivcl, A parle do collarefe não occulfa pe-
las volufas é ornada de ovulos om relevo. A archilecfura é dividida em fres bandôs e ornada ; o friso nfio se

apresenfa d.vid.do por fnglyphos; fodo elle é ornado de relevos. A cornija fambem apresenfe verias moldures e

denticulos.

Comparando ordem com ordem ve-se que a dorica é grave, solida. com uma cerfa belleza mascule; e jcni-
ca e mais esbella e festiva. graci como a bclleza feminina. ornada moderadamenle, o sufficienfe paro enquodror
essa belleza. Uma exaggeracão d eslas qualidades ha de nos dar as fres oufras ordens. de que fallaremos na

prox.ma vez. As lachadas dos edificios conslruidos n'estes dois esfylos, fem porfico e fronfão. E' elle encimodo
pelo fympano parle superior friangular da fachada ĸ

Na ordem dorica o fympano é ornado de esculpturas (baixos relevos), na jonica esfas ommiffem-se ne su-

perl.ae fnangular. para passarcm a ornar. em forma de esfa'uas mleiras o verlice e as bases do friangulo fym-
penal.

6 ■

AQNUS.

O Propylenn
Edificio em eslylo grego puro (Munich)
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o Poeta ik Faroa e da

EM os Deuses da velha Grecia escaparam I

Desthronados dos seus templos, arrancados dos seus frisos, dispersos
em todos os grandes museus do mundo. perderam a attitude immorlal de su-

per-homens, cahindo na triste sorte de reis vencidos.

Jupiter foi apeado da Acrôpole. A soberania durou-lhe apenas um instante. Veio

o camartelo inglez e levou-lhe para o South-Kensington a face impassivel e heroica de

medalhão. Um archeologo teutônico, sem mais nem menos, cortou-lhe a barba. Um sa-

bio hespanhol, todo em mesuras, pediu-lhe emprestada a lunica— em cujas oregas des-

lisara a mão genial de Phidias—e foi com ella a uma corrida de touros fazer um passe

de muleta... Escusado será dizer que nunca mais lh'a deu.

Aqui está o que é feito de Jupiter Tonanfe.

A sua gloria. que tinha deslumbrado todos os recantos do céu, converteu-se n'u-

ma miseria alvár de gato pingado e de pelintra...
E o que foi feito de Vénus ?

Uma linda manhã, radiante de sol, emquanto as sereias cantavam, ella nascera
—

núa e abandonada !—dos flôcos alvinitentes de espuma...

Reinou como uma imperatriz. Phriné. a pálida Mnezarete, foi sua cortezã. Sôcra-

tes, domando os arripios da carne, para não lhe cahir aos pés bebeu cicúta.

Levantaram-lhe milhôes d'estatuas, desde a Vénus de Miio até á Vénus de Thorn

waltsen. E apesar de tudo o seu imperio cahiu. De nada Ihe valeu a sua ardente moci-

dade. De nada lhe veleu a sua nudez gloriosa. Da nada lhe valeram os seus bracos im-

plorativos.
Vénus cahiu I

E o que foi feito do Amôr I

Travesso como um brinquedo herdou de sua mãe a subtilissima arte de conquistar

coracôes. Passava os dias a atirar ao alvo as settas envenenadas. As travessuras que

elle fezl

Mas uma bella occasião tudo isso acabou.

E o Deus pequenino sahiu garôto da rua..

Querem vêr o que diz Gomes Leal ?

«& f)ecadei>cia dos Deuses

Hoje, os deuses da Grecia e das floresfas,

abendonendo es formas (riumphanfes,
são creados de hofeis e resfauranfes...

e oufras funccôes ainde mais modesfas.

As suas signas fragicas, funesfas,

feem-os levado a farces humilhanfes.

Uns são mesfres da dan^a, outros lunanfes
—

e as deusas fazem cousas pouco honesfas.

Mas o que me doeu sangrentamenfe

foi vêr Jove, o Tonanle, o Omnipofenle,

Pae dos Asfros, dos Soes, de Heroes de cunho...

ne escada do palacio de um banqueiro,
feifo guarda-porião, feifo porfeiro,
— hirfo, de farda, e de vasculho em punho.

Iijtei \Vi-\V coii} Júpiter

Jove! disse eu, abrindo um largo abraqo

ao Pae dos deuses, frisfe. e de vassoura,

Enfãofu estásoqui??... Tua senhora

passa bem ? O que faz no azul do Espago?
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Soffre muito do figado, do báco !

Jôve me respondeu,—Meu scepfro oufr'ora

não valia um chicharro : esfe d'agora

que é o vasculho. fraz-me horrôr, cancasso !

Como é grofesco o seculo das luzes!...

Asfros, Deuses, ou Reis, fudo alcefruzes

D'uma nôra besfial, sem graca e brilho !.

Amôr joga o peão ali na rua.

0 Mercúrio é banqueiro e fraz gazua.
—Vénus bebe aguardenfe, e uza espartilho.

D0M SANCHO.

VicLa. intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO.

Retalhos

sifuagêo de Russia é grave, engusfiose. A desordem, o desvoiramento, e onda voraz d'uma anar-

ichia confida a chicote, tresvasa, irrompe como as aguas ululanfes d'um dique que^
se abrisse. Boiam

jnaufragos, na marezia limosa. os principios e as leis. Depois da prepofencia d'um homem a mais

feroz, a mais cega e dissolvenfe das prepolencias ; o prepofencia dos homens. A iniquidade, o des-

^potismo ind.vidual, espesinhados, vencidos, pelo despofismo collecfivo. A casfa revolucionaria apren-

deu na adversidade a destruir,— raca demolidora e odienla, que se illusfrou nos carceres e endureceu nas stepes

siberianas. Guindada ao poder o seu gesfo foi de vinganca, a sua expressão de desfruir. Cada lei é uma catas-

frophe, escripfa com odio e com revindicfa, a reaccão desesperada da carne fumida fiinda dos vergôes do hnoul.

O exercifo enconfrou-se no mais cruel dilema; abrir as fronteiras ao inimigo ou deixar infrene a revolucão em

(riumpho desvairar e perder-se, esboroar-se como a onda immensa se esboroa d'enconfro aos fragôes e agore

vê que foda essa desordem inulilisará o seu esforgo, desvirfuará a sua affifude e abrirá as porfas ao inimigo

cruel.

E' doloroso ver desmoroner, abafer uma nacionalidade forfe.

O nosso Accacio poJerá dizer agora com propriedade na sua prophefica oraforia de Callino:

■Seculos d'esforco fardaram para erguer fudo aquillo; um minulo de febre, basfou, para o arrazar- e, se

não livesse adherido, aposfilharia com genio pela primeira vez:

•Para que deram descanso ao Knoul?!-
*

E' noife. No seu velho cadeirão d'Ulrechl o Kaiser tem uma hora de melancholia, um fugidio rebefe de

remorso. Ao lado na velha mesa. desenrolla-se una carfa do mundo foda semeada de bandeiras. de signaes,
corfada de riscos, corrida de manchas negras. E' o mundo que elle quiz dominar, o mundo que lhe escapou e

que errasta comsigo a sua aura de vicforia. De fôra, vem pragas, vem supplicas, o côro esfenforio da fome,

do desespero, que sobe, ulula, desvairador e presago, alli mîsmo a dois passos onde se lucfa e morre, na ma-

cobra mechanica da sua vontade. Trovejam os cinhô:s, sibilam balas longinquas de misfura com esse ruido si-

nistro. abafado dos bafalhôes que passam. O Kai;er íem visôes. Deanfe dos seus olhos bailam tragedias, com-

mogôes, miragens sinisfras de sanjue. Ergue-se de repellão e procura affasfar o pesadêllo, fenla um livro, olha

e mappa e todos aquelles mil signaes se volfam para clle revollados como mil bra<;os condemnando . . . Alvo

rece. Desesperado toca um fimbre; um ajudanfe corre pressuroso, fiel. E á sua pergunfa sollicifa o Kaiser res-

ponde encolhendo os hombros e afivellando a espada :

—Queria! queria poder chorar.

Maio, o mez religioso das flôres já canli nas searas. Ha chapadas de sol nas urzes bravias e os monfes

florescem, riem. illuminados. em largas pincelladas de luz.

Lma epopea de fartura canfa e sorri nos primeiros fmcfos que enfreabrem e ha reductos de sombra dis-

crefa nas beiradas dos muros, debaixo dos cachos dos lilazes e dos fesfôes rôxo-amefhisfa das glycinias. As ro-
sas esplendem nos canfeiros e nas sebes, nos campos moireja, canfando, a genfe alegre das begadas e nas far-

des já serenas e discrefas enfoam os velhos rouxinoes.

O sol inunda, alaga, n'uma eferna romaria de luz, como quizesse esquecer que lá longe o velho mundo

se revolve e choca, n'uma gucra feroz. E fão suave, tão doce, a quietacão feliz da nafureza que esplende, que
a alma, esquece as amarguras, o desassocego d'esfa vida incerfe de sobresalfos e privacôes. Ha lucfo, miserio,

fome, por fodos os canlos lagrimas e decepcôes, anceios, desvenfuras. Mas o sol nunca feve fenfo oiro, nunco

irrodiou fanfa luz. A aldeia afinal nunca feve tanfa miseria, mas fambem a genfe elegre e mourejadora das beca-

das nunca canfou fão divertida e feliz ...

O sol—Deus louvado—vae aprendendo com a genfe! . . .

• i ♦ t • -m
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N umas fren<;as junto á gruta
Tem uma ave o brando lar.

Vae com sua voz arguta
N umas frances junto á gruta
A fenra prole que a escuta

Os seus hymnos modular

N umas fran<;as junto á gruta
Tem uma ave o brando lar.

Ao vir a luz mfitutina

M: nsageira do aureo sol

No prado ri-se n bonina

Ao vir a luz matulina ;

E junto dos filhos Irina

O suave rouxinol

Ao vir a luz matulina

Mensageira do aureo sol.

E ao ardor do igneo raio

Quando vem direilo ao chão

Todo o prado é um desmeio;
E ao ardor do igneo raio

O rouxinol esculoe-o

Como é mais sonoro enlão

E ao ardor do igneo raio

Quando vem direilo ao chão.

Inda á farde e noife adeanfe

Quando o silencio é geral
Prolonga o doce descanfe;
Inda á larde e noite adeanfe;
Lom a fonfe sussurranle

Que tambem canla no vol

Inda á tarde e noute adeante

Quando o silencio é geral.

Que dizes n'esse gorgeio
Avezinha lão genlil
Dá-me o sabêl-o recreio.

Que dizes n'esse gorgeio ?

D oulros canlos (ão alheio

E nas nofas (ão subfil !

Que dizes nV^se gorgeio
Avezinha lão gentil ?

N estas doces vozes fonlas

Eu vario hymnos de amor.

Vou cantando pelas plantas
N eslas doces vozes tanfas

Hymnos á Sanfa das s-nfas

A' Virgem Mãe do Senhor.

N'esfas doces vozes fanfas

Eu vario hymnos de amor.

A' Virgem Mãe— a Maria—

Não quero canlos a sôs,

Hymnos de amor noufe e dia

A' Virgem Mãe -

a Maria—

Vae minha lyra á porfia
Comfigo alternar veloz

A' Virgem Mãe— a Maria—

Nfio quero cantos a sôs.

^

A A\'E

A' Iinda Virgem da gruta
Que me escuta

Do mimoso ninho ao pé,
Dou prezer no garganteio
De amor cheio

Como assim oufro não é.

A' linda Virgem da gruta
Sem disputa
Canfo do sol ao nascer,

E assim é Virgem recreio

Sem receio

De canfos de mor prazer.

A' linde Virgem de grufa
Se permufa
Com o bendo mullicor

Da fufinegra o gorgeio
De permeio
Como o rouxinol confor.

A' linda Virgem da grula
Heide em lucfe

O melro vencer equi,
Como já n'esfe passeio
O floreio

Do pintasilgo venci.

A' linda Virgem da grufa
Resolutn

Hei canfer os fropheus
Criei-me de mefte em meio

N'um enceio

De mandar hymnos o Deus.

O POETA

A' linda Virgem da grufa
\;ae arguta
De mim a lyra dar fé,
Tem nofas que são o enleio
De amor cheio

A' Virgem de Nazarelh.

A linda Virgem da grufa
Absolufa

Soberana do meu sêr

Canfos fenho de frecheio
Sem receio

Que mais lindos possa haver.

A' linda Virgem da grufe
Que perscrufa
O meu corocfio ne dôr

Mois desfro e lyro meneio.

De permeio
Com feu cenfo de primor.

A' linda Virgem da grufa
Que desfrucfe

O meu cenfo que eprendi
Quero der (de cerfo creio)
O floreio

Que jomois confer fe ouvi.

A' linde Virgem de grufe
Repercufo
Minho lyro os cenfos seus

Digo d-a Virgem que o seio

N'um enceio

Me fem de vêl-e nos Céus.

Åqui e belle evezinho

Abrindo os ozos morreu

De concodo que se finhe

Åqui o bello ovezinho

A vicforie meis ozinhe

Sô com e morfe me deu

Åqui e bello ovezinhe

Åbrindo os ezes morreu.
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&lnccuola$ hicylovicas
Sifos e pensanjentos

l_K'"^m) Regente de I ran<;a, que deixou

y|^^J^fama de inegualavel pandego, era

E5S2S_Jperdido pelos bailes de mascaras

na Opera. Ia alli mascarado com o seu va-

lído, o cardeal Dubois, e para que não o

conhecessem auctorisava o ministro a que

de vez em quando lhe applicasse uma roda

de pontapés. Parece que d'uma vez o car-

deal lhe deu um mais de rijo, que o Regente
voltou-se a dizer-lhe :

—Mais de vagar, tu disfarcas-me de

mais!

Embaixador imberbe

Philippe II mandou a Roma, em 1506. o

condestavel de Castella, que era muito jo-
ven. a felicitar Sixto V sobre sua exaltacão.

O Papa. descontente por Ihe mandarem em-

baixador de tão pouca idade. disse-lhe :

—Faltariam homens ao vosso rei para

me enviar um embaixador sem barba?!

O embaixador respondeu altivo:

—Se meu soberano tivesse pensado que

o merito consistia em ter barba, de certo

vos teria mandado um bode e não um gen-

til homem como eu.

D. José I e o algarvio

Um dia D. José I embarcou em Belem

com destino a Samora, mas quando a ga-

leota chegou ao Montijo encalhou por falta

d agua e foi preciso o rei atravessar o lodo

aos hombros d'um valente algarvio. Onde o

lodo era mais atoladico. o argarvio pergun-

toj ao rei :

— Pergunto a V. M. se acaso por minha

desgraca cahir em alguma asneira. pela qual

seja sentenciado a ser enforcado, ha de con-

sentir que onde se montou. se monte o car-

rasco?!

—Não.

Respondeu o rei.

—Pois é o que Ihe valeu ! . . . senão . . .

— Senão o que? !

—Senão batia-lhe com o espinhaco no

meio d este lôdo que o havia de levar um

milhão de diabos.

El-rei riu muito e depois gratificon o al-

garvio com uma peca d'ouro.

Vímes de molho

Roberto Walpole. celebre ministro in-

glez, costumava convidar a jantar aiguns
membros do parlamento que ainda se não

tinham manifestado sobre questôes em dis-

cussão e que elle desejava ver approvadas.
Um amigo perguntou-lhe:

—Porque convidas a jantar homens cuja
opinião ignoras e os embebedas com Cham-

pagne ?

Respondeu o astuto ministro:
—Sou como o cesteiro que pôe de mô-

Iho n'agua seus feixes de vimes antes de

servir-se d'elles, para sujeita los melhor.

• *

Um bello rosto é o mais estimavel de

todos os espectaculos, e a mais suave har-

monia é o som da voz d'aquelle que se ema.

La Bruyere.

Sĩnceridade

—Magnifico este meu retrato! O sr. é um

grande pintor!
—São favores, minha senhora. Eu não

passo de um lpinta-mônos> ...
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Monfe-Pio m Gler j Seiular Portuouez
Suciessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerigo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'este Monte

PIo, deve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador

na Avenlda Fontes Perelra de Mello, 41, Lisboa, os seguinte docu-

mentos:
—1.* Certidão d'edade, devidamente reconheclda por notario.

—2." Dols attestados, ou declara;ôes medicas juradas e reconhecidas

por notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario

da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

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

dens, exerce o cargo de...e não está incurso em processo algum

ecclesiastico ou civil.

Os documentos podem ser em papel commum

Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente
no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Antonio José
de Carvalho, residente na rua de Santa Margarida. 9, l.o em Bra-

ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em

La'ranjeira, Moncão, se residir no concelho de Moncão; ao Rev. Pa-

dre Domingos Affonso do PaîO, capellão da Misericordia de Vian-

na do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castello; ao

Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

Iho de Famalicâo ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nlor. parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i;o concelho

de Alcobaca.

=^0S referidos Revs. Padres são socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esclarecimentos, facilitam as admis-

85es, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.

Este concede subsidio na doenca, suspensão e falta de colloca-

elo; paga visltas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

glcas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxllio das despe-
tas com processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

unella do jazigo sito na rua numero j, do cemiterio do Alto de S.

João: faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

dlreito a comprar para si e para as suas familias medlcamentos me-

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Llsboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referl-

dolfazigo, etc.
Concede o subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

ftmarai dos sodos residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

uneral dos socios resldentes fôra de Lisboa-
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"~

B

Jtrte e Religião
Offlcinas de esctUDtnra e entalhador

47—"Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execu^ão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar

e Brazil.

Pregos e todas as informaôes

FSreira d'Abreu & Filhos
SlíCCESSOR

José da Silva Franga i

1
^

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

Øa^a do Caijtii~f~o

Larqo de S. João do Souto

BHA6A

Esíabelecimento mais antigo
e acrediîado neste genero

A de Menezea

MANUAL DAS FILHAS DE MARIA (CongregaQôes marianas)
Pregos:—Encadernado em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

MANUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA

PreQOs:—Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

Novas edÍQôes, feitas por A. de Menezes, em harmonia com as ultimas regras publicadas.
Francos de porte. Para registo, mais 50 réis por pacote. Os pedidos, acompanhados da respectiva importancia

devem ser feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TUY.

BBIGA-Na administragão da «Illustragão r.atholica. rua dos Martyres da Republica.
~SO FOBTO-Joaquim da Silva e Melo & C.a—rua do Corpoda Guarda, 19 a 21.

rollegio de S. Thomaz fAqoino
B-R-^G--A_.

Fundado em 1896

•DIKECTOK

Padre Maaoel Joaqaim Peixoto Braga
Admitte alumnos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e

Instruccão Primaria..

^TEIXEĨRA de ANDRADE
^

Professor o'a Escola Academica

Rua de S. Marcos, 4@

Ensina linguas para o Lyceu,
Escola Normal e Commercio.



Escriptorio cle Negocios Ecclesiasticos
»■ DO=_

Padre Villela § Irmão
(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Givis, encarrega-se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
e de Koma, taes como processos de ordens menores e sacras e seus

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

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

Breves de reduccão de iegados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado
com sunma brevidade e maxiina economia.

Vem aneæas ao mesmo escriptorio wma tunoaranhia
a rapor, denominada dos ĸihos do Minho* î ôSĩcina

de encadernacao onde súo eæecutados
quaesquer trabaihos, com a maæima t-anidex, ttet-feicão

e economia.

ono ao

Toda a correspondencia deve ser dirigida para
o
respectivo eicript

P* Wllela $ Irmão

83-RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA-

(AntlgaRua da Rainha)

"
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