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CHRONiCA DA S*~MANA

A rag^. déscc

cada passo, por entre a turba-multa rita-

rlina é facil topar, roijaniio pelas porta-
das dos cafés illuminados, umas rapari-
gas, entre os deseseis e. os trinta, cani-

bando alternados os quailris ao bate.r

dos tacôes altns, trajando sêdns. os pen-
teados da moda semi-tapados por uns casquéles ílo-

ridos ou emplumados como elmos, dos hoiiibios !e-

rando pendentcs pellicas raras »■ (artas, arreadas ile

joias, empoadas e bistradas, as mSos esteiididas

o'nma copia de ^ravuras de rortezãs orientacs erri

meneios de danga, -—ao lado d'uns typos de velhas

tceadas sem luxo, cynicas nas engfilhas e no muniti-

cado atonico das (aces, que são alinal, as suas mães

alcoviteiras, usufruidoras do rendimento <la Iubriei

dade dos corpos das filhas. \n asco pi-tilento que
exsuda o vicioso scenario nocturno <la cidade, a to-

dai as almas christãs o caso poderá passar apenas

despercebid* a quem por habito desconbega o que

boje é o viver d'essas colmeias dos grandes centros.

Trata-se de um aspecto d'essa maré rheia de devassa

eahuberancia que cresce a par do luxo acambarcado

Sáo essas mogas as amaiias dos filhosdos novos ricus,
e as noites de hoje nas cidades teem (ormilhamentos

de fébres palustres na superficie do- pantanos, es-je

Ihados de velada claridade lunar. . .

N8o admira, porém, que esses rapaies, quasi to-

dos sem instrucgão, todos baíejados pela (ortuna, nãn
riMiilo msatisfeito um so desejo, nem sentindo sobre

■i o pezo, ainda que leve, da paterna correcgSo se ati

rem desbridados para u'n phrenesí de vicio que os

lornará velhos aos vinte e vinte e cinco annos. A mo-

ral 1180 existe para elles. (E para quem existe ella ho-

je, senão para raros e caturrasl1). .neonscientemente

perversos, elles comegam por onde muitos acabaram,
e sem pensar n'isso dois minutos, dois segundos, dĩio

rabo, andam invalidando a vidp domestica que por
ventura venha a seguir. Elles não terão uin lar. Es-

lão desde já condemnados a esse castigo, é esse o

preso alto dos que iníringem a lei de Deus A rai,-a

ba-de pagá-lo amanhã, nas estatisticas <io decri'-oi

mo da natalidade I

As fortes prohibii;ôes moraes não são respeitada».
Quasi semanalmente em l.isboa como no l'orto se ve-

rilicam rouhos eommettidos por empregados c.ommer-

r.iaes e suicidios dos que nSo logram pagar divi.las

oontrahidas no jogo, que os atrahe e |>ren>le em seua

vôlvulos de incia e de ambÍ£ão. I" já facto eorrente.

Hasta lêr i-om cuiilado as partes da policia e os avisos

dos Itancos e Companhias sollicitando a caĩ.tura dos

gatunos e prevenindo ns collegas e os cambista- dr

i|ue não devem transaeeionar com elles o dinlieirn

dos desfalques. E, se o leitor inquirir da edade dos

incriminados, constatará este horror : rapazêlhos >le

10, 18 e -0 annns roubando para espalhar m«o>la- e

notas ás rebatinha- sohre as marcas >la- batir.ts dr

lavolage.n ! Ma- ainda ha mais, e lalvez mais typico
ns ferro viarios do Sul e Suí-te (tzeram grêve para

•bter augmento (le onienados (nlguns dos qtiaes, de

simples revisorei, cgualam se não superam, os dos

proprios ili<-ectores >lo movimento ! ) com que facam
Irente ás tĸnta<,:Ots das nezaa de jogatina etparsas ao

0
D longo de tadas as linhas r nos proprios edilicios <Ui

estatôes algurnas! ,,,._,

Conheeem os leitore- aq'iella linda pagina rea-

lista de Razin no De ioute son âme, em que o grande

romancist.i catliolico descreve a vida, a negra vida

d'essas <*nstiireiritHs da cidade, debellando-se na estu-

ía dos ateliers. I.embrei-me d'ella agora : — <l'm na-

da as vé-te, porque são novas (e que sâo :<s velhas

n'este munilo'.'; e es>e nada é icraciosamente en(o-

Ihado, porque ellas teem >ié<los de <ut;-tas, um gosto-

-it<> sii d ellm, e vii.W mndêlos para oopiarem... Po-

bres rapaiig.i.-, cuj.. Rnstc a moda apura, e que a ima-

ginagão le- rienta . que devem amar o luxo para se-

rem habois operarias e por isso me-mo são mais fra-

chs contra elle : espreitadas a sahida dos cteliers, c.on-

side.railas .-.orno preza facil por causa da sua pobreit

elegantn e da necessaria liin-rdade. ouvindo tudo, ven-

do o mal que. vem >ie baixo, e adivinhando o de ci-

ma, reempolgadns pela estreiteĸa da propria condicao

quando á tarde regressam, e comparando sempre.

ipier o queiram quer não. o mundo que ellas vestem

c.om aquelle d'onde sahiram». K' unia liella analyse

psycologica. Chamei-a á memoria para (arer notar o

pasto forcaiio das novas hyenas endinheiradat, e que

vSo desapparecendo aquellas que, novas, <lelicadas, e

inais que nenhumas sensiveis á caricia das palavras,
resistiam ou resistein, emparedadas n'uma dignidade

muito sua, numa indiirerem;a travada de voUntaria

frieza <|ue -e Ihes traduzia nos olhos sírios e no de-

sembaraco de quem íoL'e. e que ert o sen mais (ort*

escudo.

I'ois de algumas sei nui' trocaiain f<U vida de

hello e christão martvrio honesto - - ellas eram uma

das grandes victinw-, da brnta machina -iviii-adora.

o riovo f grande Molocb ! - pela aragem empestan-
te dos palcos, no miseravil mister de danijariiias, ru-

dopiando ao compasso de cantôes -uhlinhadamente

nhscenas e ao sôpro, que rnai' halito mortiíero pare-

ce das palmas aos suspicaies carnivnrov qne as reu-

niram

Venham "igoi'a contar-me que os politicos teem

>>s planos salvadores d'esta ra^a que se esfrangalha
coaio um velhí' tronco corroído de insectos e guza-

nos, venhant os motejadores emproados doĸ que so

no rernedio dt inoral <le Christo e da sua Egreja con-

iiam, lesenrolar o papyro das <uas reformas >-tn

pendas
'

.N'aqnella galeria dos I'assos l'erdidos que é o

laboratorio occulto das politicas d este paiz, eu recor-

iavn n'aquella tarde tudo i-to qui* agora n'esta chro-

nica expando. \fadii.*-.vaii'-se oi. leaders, adunavam-

se os (inpos. i-.onfeioin'iava-se. mordia-se, blaguea-
va-se Portugal era o tapíte -obre o <)ua! todns pas-

seavam, e regiravam. . .

K ao depois, á uoite, ouvin<lo <> hurlmrinho da

>*idade. e o maelstrom enorme da mullidão na rua e

nas [irai,<as. >-á >lo alto <U janella do meu quarto, eu

jireferia poisar olhos nas estrellas hesitantes, que nas

profundezas do >-éo, como impalpavel poeira, ^iare-

ciam refulgir da teeria das 1 117.es doentes dos squa-

res.

K. V.

ILLUSTRAQAO GATHOLICA



L/lDfl I-NTEN5A

ror J. dc Farla Machado.

Prophecias.

'ESTA vez ainda o chronista de Zu-

rich crrou 05 seus calculos. Alvo-

rocou o mundo com as suas prc-

visôcs, remecheu ludo com os seus

mexcricos, enlrevistou homens c ouviu rcpos-

lciros. andou por gabinctcs c por olfurjas para

reclomear o fim da guerra para o dia memora-

vel do seu quarto onniversario c. finalmente, to-

do o seu trabalhinho desandou n'um simples

canard.

O dia annunciado para a paz foi dia ainda

de sangrenta e desgracada gucrra. O chronis-

la pode bater azas do seu fhrono dc prophe-
la. Pode c devc continuar a cscrevcr mas nun-

ca mais poderê cnsaiar prophecias. Os idolos

são divinos afc á primeira quebradella : dcpois
são apenas muito simplesmente de barro ; as

prophecias não passam de cacos que convem

remover.

A guerra, posto entrasse n'uma phase aguda.
traz ainda por muito longe a sua almejada so-

lu(ão. Evidentemente aos alliados não convem

solucionar por agora o conflicto. dada a situa-

cão de rclativa superioridade cm quc a Allc-

manha se encontra. A guerra não visa sámcn-

te o triumpho ephemero das armas ; vae mais

longe. muito mais. nos seus intuitos. Para asse-

gurar uma par duradoira é preciso aniquilar,

dcsfazer o militarismo allemão, porque a Alle-

manha. mesmo vencida, recomecaria os seus

preparativo*s bellicos com a mesma cynica frie-

sa de iO.

tsta guerra. que tantos e tantas desgragas

tem custado. que envolveu o mundo n um ma-

rulhar sinistro de miserias e de sacrificios, de

Iragedias c d offliccôes, ê nma guerra puramen-

te commercial, que se não decidirá. repito,

O

□

il

a
o

nos campos do batalha, mas, muito mais

tragicamenle, no remanso commodo das chan-

cellarias.

O que c preciso, sámente, e quc itos cam-

pos da batalha se determine o mais fraco para

que logo sobrc elle caia a onda cupida de lo-

dos os interesses em triumpho Ora isso c que

a guerra ainda não fixou, nem fixará tão cedo.

porque. infelizmente parao mundo, que sá per-

de com a baralha, as forgas e os recursos não

escassciam de parte a parte e. emquanto dura-

rem. a guerra durará. Para osalliados o esmaga-

mento da hegemonia commercial allemã é uitii

questão de vida c dc morte, especialmente para a

Inglaterra, que é. positivamente. o nervo pro-

pulsor de toda esta trcmenda carnificina-

Por seu lado á Allemanha não convem tam-

bcm uma paz gizada pelos neutros, pois sabe-

dora da sua aorte. não ignorando o scu desfi-

no. precisa d'um triumpho ruidoso para suffoear

o mau humor já evidentc dos seus estados sa-

crificados aos interesses e á politica da Prus-

sia. E. por isso, talvez n 'um derradeiro esforgo
accumule novos effectivos para uma nova offen-

siva brutal, horrorosa. tragica, mas que bem

pode ser o derradeiro salto como o tigre fe-

roz que, fcrido de mortc. se ergue n'um ultimo

esforîo para uma extrem'e mordedura de vin-

ganga.

Por ora todos quercm a gucrra e quanto <

isso ninguem duvidará de harmonia a que e

completa
0 chronista propheta se livesse attendido

a estas pequenos consideracôes não se teria

lancado no caminho perigôso das previsôes e

teria poupodo ao mundo. — poupando-se uma

geffe — uma nova e amarga desillusão.

tLLUSTRA(^â.O CATHOLIGA 83



DE FREY ClL DA Soi.EDAtî:,
EORESSO DA FALPEKRA.

XLVIIi

UEVl pode colculor o numero de norliei irulila-

dos n'estes cinco onnos dc guerra 't

A considcre^ão d'e;te ponlo levo-me netu-

ralmrnle a tratar do nanz nos foslos bellco3.

Resírmgir me-hei boje o dois: um, passeao ho

bons vinte e seu seculos. na Persia, em guerra sangrcntn;

o oulro, pos-ado em 1861, em Porfugol. em contendo in-

cruenla enlre grominolicos.
Sorvido prcfaciol pitads, transporto grofuilomenfeos lei-

lores oo seilo seculo onle« de Chrislo. Já enlao havia nori-

ics c guerras. Tenho poro mim que o guerra é tôo anligo

como o nariz, que é quonlo dizer cono o hom:m. O narit

ê o tiomtm, dizia Buffon se lhe tivessr len.brndo onles o na-

riz que o eslylo, Houve homens, durantc seoulos, scm estylo
de cspecic elgume; de homens sem nariz ho. é certo, vagas

aoticias na Sy/va de varia leccion de M«ia, mos em fem-

pos muito chegodcs nôs; é, porém, positivo, incontroverso,

que o n_,riz nosceu com o homem. Nâo é iticsmo demosiado

presumir que o murro, que iniciou n'cste mundo 'o luclo en-

Ire os membros do cspecie humana, visou precisamente o

noriz, como porfe proemincnte, avoncodo. verdadeirs »on-

guardo do nomcm.

Mos ssllcmos oo sexto seculo ontes de Chrisfo c pre-

cisamcnle n Persia. oois. como veremos, quc poz no nnriz

lodos as suas complacencios Dario, qur enlôo reinovo. es-

lovo sitiondo Bsbylonie em revolto, mos o cerco prolongo-
vo se e a cidade não se vendio.

Um vossollo de Dorio, chomodo Zopiro, filho dc Me-

gobyses, eicogitou Irese de tomor o cidade. Saiu fôra do

tcompomento, corlou o noriz, os beicos c os orelhos, e opre-

tcnlou-se oos Babylonios dizendo quc foro assim mutilado

pelo cruel Dario, rei da Persia. Os sitiados receberom-no

denfro dos muros do cidade. e de lal modo Zopiro lhes ca-

plivou o animo, que o fi__eram commetdonfe da prnco. Zopiro
então obriu as portas a Dorio que cnlrou triumphante cm

Bobylonia. O gronde rei, quonlo leve conhecimento do su-

blime sacrificio do seu vossello, elogiou-o muito. e asseve-

ram os historiedorcs que costumavo dizer que onfes queria

o aeu Zopiro são que lomor vinfe Babylonios.
Ora drve-se observer que os persns tinham especial

culto pelos norizes bem feilos e equillinos; não c femererio

suppôr que penolizevo sobretudo oo monorche o desnerigo-

■enfo heroico do set dedicodo Zopiro.
O certo é que cste oclo hcroico immortilizou o muti-

lodo, cujo noriz, epcsor de ompulodo, elrovesso os seculos.

como e orel'na de Molcho, o môo de Scevolo, os borbos de

D. João de Cestro, e outros pe<;os onotomicos do Iheotro

dos immorfoes.

Que digo? Em Portugnl deu origem o noriz de Zopiro
o um incrucnto posso d'armas enfre grammolicos, focto que

em lftôl recordou • genle do nossn ferra a fa<;anho do per-

sb dr?norigodo
NiqurUe nnno prrgunfou um curioso eo rcdoctor que

no Archivo Pilloresco redigio os Esludos ds Linfua mafer-

na se ns phrosrs •puhl'tjtie-se esles dotumcnlos, ,
c •confa-se

tfcstc homem coisas inverosimeis- erom correctas. Ao que o

redactor respondeu (pog. <><>): *Os verbos de ombos 05 phra-

ses inJicodos dcvem scguir os rrgrai gcroes dc concordan-

cin. indo oo plural. Do roodo quc se opresentam, não c sô

gallicismo, mns solecismo indcfcnsovel."

Aléoqui poz e concordoncin. a nôo ser que alguem em-

biquc naquclle NÂO É SO cujo sujcilo se não descobrc logo,

scndo que não
é. - . os verbos, mos umo phrose accullo sub*

sfanfivada. tal como: o emprci}á-los, ou o 'e* uso, efc.

Mas o seguir lia-sc:

■H« um (solccismo no lusiadêt de Camôes (cnnto ~\

o
D

Fasíos ballicos do nariz.

cil 14) que ainda ninguem sustenlou. qi>e hos saibamo* E'

esfe:

Oue ma>s o persa fei n'eq'iella emprefn

Onde roslo e nariies se corlava?

Scmanes dcpois o mesmo redocfor escrevio pog. 133)i
•Vimos hoje fozer umo rcparo^no .jublico. por nôs c

pelos grommelicos que fem levanfado um 'sl. o festemunho a

Comôes, dondocomo erroda o concorii-noin do verbo <do

quorto vcrso da csíarcie 14 do conlo III dos Lusiades.

"Deve o nosso consciencie esfe descflrgo. e o nosso

poefo esle dcsoggrovo. oo douto professor do curso suprrior
de lcffras. o sr. conselheiro Vioic. que nos edverfiu de que

o solecismo provinhe de se fomorem dois versos dequella
esfoncio, scm se reporer que nos subsequenfes esfava a cx-

p]ica<;ão do verdedeiro e correcfo emprêgo do verbo.

'Os dois versos que elguns gremmeficos oponfam pa-

ra exemplo de solecismo, e que nôs epontémos como fol o

pog. 69 do n." 12. são esfes:

Que mai* o persa fez n'aquclla emprew

Ondr roslo e narizes _,r torfavt, ?

•Rcalmcnfe, ossim porece que o poefo ollude a alguma
empreso ou ectjão, onde tel barbaridade se tinho commetfi-

do. Mos lendo-se ou fronscrevcndo se a oilavo infeira. vê-a*

que o verbo é reOexivo, e da (erceira pessoa do singular
■Pr£amos a d monsfroíão.
•Norra o poefa nas esloncios 35«Wo acto de heroi-

ca lealdede de Egos Moniz quaado com sua mulher e filhos
de corda ao pescofo, se foi offerecer oo rei de Casfella en

resgafe da polavra não cumprida pelo infenfe D. Affonas

Henriques. E depois eiclome :«

Oh gráo fidelidade porfugueza
De vosjalĩo que a lanto *_■ obrigaTa!
Que mais o persa fez naqurlln emprew

Onde roslo e narizes ir toríava?

Do que ao grande D,ir:o lanlo pesa.

Que, míl vezes dizendo, suspirava,
Que mais o seu Zopiro s.'io prezara

Quen> vinle Babylonias que lomara
'

"Não se ter presenfe o que fcz aquelle perso (Zopiro)
deu nso e suppôr-se que ho discordancis no ulfimo verbo

dos dois cifodos versos."

Pois por essns e oufros é que eu esfimo (er presenle
nôo sá o coso d? Zopiro. mos oufros casos norigaes de que
irei dondo confa.

Quem fe diria. odmirovel Zopiro, que vinte e seis secu-

los depois d'oquella (ue podo nosol volunlorio, o teu exfin-

cto noriz hovio de loni;ar csfe jorro de luz no interprele^ão
do boscuro posso do nosso epico!

E como clle conhecia o leu acto heroico. elle que por
um cobello nso ficou sem n;riz—como ficou sem o ôlho?
Qjcm sab--? O nnriz cm Portuyal não pczo o mcsmo nore.*jo

que no impirio dos perses níqurll^s remoloj |emp->s. T^lvei
Cemôes preferisse fer pcrdiHo o nariz. E possivel que o

gronde poelo, ao compôr aquella rblnncio dchotesse o ques-
(ôo o sôsconsigo. Que dclicioso rcrão. se Coirôes fivesse
deiiado cscrifo um Irabalho sobrc se é prcfcrivel perder o

noriz n perder um ôlliol

Dcsconsa em psz. immorlal Zopirol Bcm maisfeliz fo»-
te fu. que volunlariomenle te privnste de nmi/, Jo que o/7o-
cenlos drsgraîtdos que o perderam s-culos dcpois e cujo
nomc se ijjnoro!

Fallnrei d'esso e d'oufrrs I -<-afo>i>Scs nosars nopreximo
"crso: jn Rcom ovijaJas os sentioros do songueiro que ohi
correré . . .

Q(^^^®í*î^^Y.
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tfÍP Ca/fa pVa Franga

F\« Guilherme d'Olitfeira.

■Antonio do cora^âo t

Dr^íÍe qur fo$fe pVá Fran^a

P ccuro. debíil le. em vêo,

As íĩzûs d'utna esperon^o.

Foi ccmligo o pensamen!o

E não lenho

Ijm sô, unico, irotrenfo

Em que, com mnior empenho,

Consiga o pranlo cnxug^r.

Os filhinhos

— 1 mocenles ! —

Scllam é bcirs do lar. . .

São confenfes

Passarinhoî,

Scropre o cantor, o confer.

Mogrifos,

Pedem mc pão.

ÍVintos

Como elles eram,

V. fcios como elles 'stão.

A* noifr ponho-os. ossim,

De joelhos
—

umo horo ! —

A rczar. juntos o mim,

A».s pês de Nossa Senhoro :

Senhora do livramrnfo.

Abssa Alãe, Virgcm da Guia.

Melhor sorlr, nrrlhor rento,

Oulro vida, mais alcnio,

A qucm rcza íodo o dia.

Quando íôr

Lã no monfc, a roman'a,

Irci cu na procissão

Logo atraz do vosso andôr,

O
D

^

m-Æ-^
v. i v\£ r~8A

> r'

v y^-xs.

n

De joelhos, desde a egre/B:

E pcgarci o sermão

Inda que pieciso sei'a

<Vender o melhor cordão I

Olhe, Anfonio, mcu amôr,

Minh'olmfl, meu corotoo,

5e não fôra e fé que tenho,

E;to minho dcvo^oo,

Teriom dobrodo os sinos

Dn lorre da frrguczie

Por esla fua mulicr

Que tanto e fanto le quer

Mtri*.

P.S,

Arrecebe

Um abra;o de trus paes

Que dizem que muito breve

Tombem te vêo eacrever

Pelovros scnlimcnlees

Como os poes

Como os poes sebcm diier.

Mil beijinhos

Dos feus filhinhos.

E nôo perces • medolha

Que te dei. — Noda se feme I

E que ello tr ajude e volha

Lá no frogôr da balalha.

M>

Pcli copn

P.* Guilherme d"01iveir».
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ftventuras authenticas
kr

a de Podaung a Sandoway íllELA estrod

(ftirmania), contava Thomaz Hiop
aos seus companheiros da estacâo

lelegraphica dc Prome, circulam

poucos caminhantes. De vez

em quando passa uma rui-

dosa coravana, mas ha se-

manas em que não passa

ninguem Os cnrros então

ainda mais mros Em qual-
quer momenlo pode cahir

um iigre «obre o jugo e ma-

lar o boi que orrasta o ve-

hiculo emquanto o carrelei-

ro contempla a tragédia do

cirro d alguma arvorc provi-
dencial; e se. por sorle, não

opparece o tigre, pcde sur

gir um búfalo erranle que ac-

comêlte furioso. ou alyum
elephanle bravo.

Em loes circumstancia-s c

verdadeiramente assombroso

que os colhedores de fibras

se aventurem pelos campos

sem outra orma que o dah

Talvez se atrevam, porque

ronhecem tão perfeilomente
os costumes dos animaes

selvagens que, humanamente

fallando. pequeno pengo cor-

rem emqwanío luz o sol. Pe-

to contrario, de noite, nâc

leem outro refugio senão os

machams ou plataformas
construidas sobrc as arvo-

res a convrnicnte altura do

solo.

O primeiro poi>l>> de pa

ragem desde Nvankydhriw c

Sampilla> que se acha a

uns ll' k. de di-,lancia. Alli

n uma eleva^ão de ícrreno e

complt'laTcnte isoiado, eíta

o hun^alow do lclegrtpĩo
o pnmriro dos conslrui los

pc!a ít-ccâio paro commod '■-

ded* do.« opcu.rins c maib

gente crr prc^c.ila na conser

va<;ão da linha de Prome c

Sondoway
Como o moioria bunga-

Iohs da Birmanin es'a espe-

cie de ponsada levanto-se sobre estacas de mais

de metro e meio de altura, é de madeira, tem

D
G

fi Virgein de bcu.

hsplendida cs.ulp'ur*. de hei

propric dpde i!o hx "'*' ^-

de .S ,loão tla P<' .

O

II
0

0 tigre de Sampiliay

so um andar. e o telhado é de chapa ondulodo.

Consta de dois aposentos de proporcôes muilo

deseguae.s, communicando enire si, e além d'is-

lo leem ent-ada indepedente com uma escoda

adeante da porta para a quol
dá um pequeno patamar. As

porlas c janellas cerram-se

com fechos de madeira e

rom trancas de ferro.

Uma tarde achavam se

accimpados em Sampillay fll-

guns birmanos colhedores de

fibras que pensavam toinor

por quartcl a pousada em-

qunnlo colhessen as fibras

dos valles circumjacentes pa-
ra depois com ellas fozerem

cordas em Prome. Durante

a primeira parte da viagem
haviam encontrado um ban-

do dc elephantes que ia á

busca de pastagem. e linham

passado uns momentos de

angustia, sobretudo umn mu-

Iher que. por ir carregada
rom seu fitho. se vira muio

compromeltid-î.
Ao chegar á pousada, o

rancho aprcssou-se a instal-

lar— se o mais commodamen-

le possivtl As bagagens fo-

ram deposiladas no frunga-
low. um dos homens frouxe

agua do ribeiro que alli cor-

na perlo, quebraram-sc as

canas que traziam o arroz

cozido c comeram-no com

um pouco de ngepi, para

Jar gosto. Depois. Meh

Pew saluu á procura de re-

be^tos tcnros de bambú ar-

mida com o dah de seu

mirido Mah Pcw náo se

atfasiju mu:to ; ainda a se-

airriv.'im un • metros do ri-

bciro q ic corria por detroz

<ic hungelow quando, er-

^uend > a cubcca, para vêr

um monliculo á sua frente.

viu um tinimel dc grande ta-

manho quc corria rapidfl-
mente na sua direcc,ão. A

folhagem que rr.ediava entre

o animal e a mulhcr. impedia-a de o vêr bem,
mfs o seu tamanho e ropido avanfo surpre-

ftniit.s de Sã

Visconde
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;> c subiu o

ouiicv, niulhi

taCilílfl

e« C.-,

henderom-na logo t ...*,1ITl. o reunir-se ás

companheiras. Exprimindo precipibdamti.tc os

seus icmores pegou nu f.l'

do bunqoloiv. seguido ria,-

unicos homens do rancho
cobriam a rctirfida com

os dahs descmbfiinhados

O ullimo tiomem dc

livcra se no patamar para
vêr que eepecic dc animal

era o que alarmára Mah
Ptw : mas, dando um gra
cioso salío por cimo da

folhagcm, o ligre dc Sem-

pillay cahiu ao pc da c-

cada lazenuo com quc o

curioso. quc parara a li-

lelo se opressassc a íc

char a porta

A brusqu./a do alu

quc semcuu a confuão
em todo o rnnrho c o

panico toi enormc /10 vi

rem que a btina dc ferro

que Irancava a porla nâo

tstava, e que o fecho di.

madeira não cncaixava

bem !

— 1 ranqucm a porta
gritavacn un*> dos outros Olhah, do

eslr.er trancada podemos utilisor a barra dn

porta ccntral. Espreilem !

-\ mulher olhou pelas grêtas da porla.
Porquc é que não nos rcfugiamos n«

quarto pequeno ?

Mas ao mesmo tem-

po que formulavam esta

pergunta. dava-se conta

de que a porta central

não podia atrancar-se sc-

não do lado do quarlo
í^rande onde se echavam!

Entretanto o tigre ar-

ranhava a porta como

sc esti.esse resoivido a

pcnetrar em busca da pre-
sa e a madeira. secca e

quebradiga, ameatava de

ceder

0 dcsastre era emi-

ncnte. Dcnro em pouco

sob r<s contmuos empu-

*.ô?s da fcrs, unr> dos quar*
droes da vclha porta sal-

ou C tigre ao vêr a

orecha que acabava de

nbnr, poz-se mais excita-

do e redobrou de esfor-

;os até ao ponfo de

eniiĸo m.-sic m connoii-i. iimea^ar quebrer os gon-

Olhaivo Pequena po.oti^ro no concclho de A!en>qtier. iiiridíĩda cni 16!

e as mulheres corriam para um e oulro lado ^ zos de arane. Poucos instenles bastárom a

procurondo substit-ilo pira a barra au«cnlc. lornar a b.-ccha su((icicntemĩnti• grande para
Então alguem leinbrou :

I que o tigre por ella passe a cobeca e logo
— Se a porta exlerior do quartc. pcqueno q depois fodo o corpo. A féra penetrou entâo

tLLUSTRAQAO CATHOLICA



L.-n ,<•<:> c.o exciamocoes de rrcdo, os homens Q

trepf>rom es vcgas do lelhad'. M-ih Pcw li< 'ia

entrc^ado o tilho a outr.< rpulhc \ qu<- >:.!o 05

honicr.v |ã escarranchicio;-, n-.s vigr-. .. ihe dis-

seram :

'Agora tu. M1I1 P. w I Mas esla não tinha !

grande liberdadc cle nioviaĸn'os pclo justo dos

pannos quc Ihe c-.briam as pernes.

Todflvia sô t.nha um pé no chão qu-ndo
soou um csta'ido e a porla cahiu derrubada

Mah Pcw tmha tirado o panno c corria para

um can'o: mas por muilo repidcs que fossem

os scus moviminlos, eram-no muilo mais os

do li<^re que a olcan<;ou.
Com uma palada fcl-a cahir e Mah Pew

atirou se rolondo para a porta. O ligre virou-

sc rcpidamenle. M.ih Pcw pediu soccoiro a

îcu marido, mas cstc cslava paralysado dc tcr-

ror I

Com uma palada fêl-o cohir.

Os compinheiros e compenheires da in-

fortunada mulher permaneciam nas vigas sem

poder impedir os ataques da fcra e sem atie-

vcr-se a chamar-lhe o allencão, lemcndo se

vollasse ccntra ellcs. As vigas do trclo dista-

vom apenas três mefros do solo. A inforlunada

Moh Pew lancou por fim um grito de angustia
e ficou immovel para sempre.

, ced.v.-cr para fôra e

deixou o no paia.riar.

Os birmanos rccupera-am um pouco o ani-

mo lulganuo que

nao volta: le a meies

I", ,.f..i o com a presa,

les'ã-los, mas. de repente. vol-

fou a apparccei e farqou ol^ando para cima ;

mas |á nao . e senlia com tianas de dar mais

sahos para fazer novas viclimas e contentou-

* m^>

Voĩtou 0 appnrerer.

se com lamber o rastro san^rento de Mah Pew.

Depois relirou.

Passado esle incidente, os birmanos que

haviam de fazer?

Seria prudente descer, ou esfaria ainda o

tigre devorando o corpo de Mah Pcw ?

Tão perigoso era isto como contmuarem

onde esfavam porque o ligre podia endor em

redor do bungelow ou voltar á procura de ou-

tra victima, facil de obter pois de um sô sollo

atirario 00 cháo a qualquer dos su.'pensos nas

vigas. Por fim, eo cabo de pouco terrpo. os

homens decidiram sahir e, opoz haverem explo-
rado os arredores com grandes prcccucôes. sô

toparam os fragmentados restos de Mah Pew.

O tigre desapparecêra.
Poucos dias depois. os indigenas vingavam

a morte da sua companheira, matandj o terri-

vel tigre de Sampilay!

A HlUStraCâO CíthOlha querendo render uma

jusfa homenagem aos soldodos portuguezes
mortos, feridos. destparecidos e prisioneiros
nos campos de batalha de Fran.ca e Africa vem

por este meio rogar aos seus ex,""' assignen-
les, collaboradores, correspondt nles e leilores

O obsequio de conseguir das familias d'estes

heroes as suas fotografias para aqui serem pu-

bhcadas em logar proprio.
Kcstituem-se os lotografiai apoz a sua pu-

blicaîão.

o

D

D
O

-A.O leitor

Depois de lida enviar esta re

vista a' Junla Palriolica do Norle,

[Pjíos do Concelho, Porto) a fim

de esla a mandar para os nossos

soldados no *front».

T»

[L- -J
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Os meninos Ayoslinho da honseca borpes. Meria do Orn-o Ji t onsrce ttcrges e Corios d.-i ^ons^n \\ v
hlhos dos nossos dislindcs ftmigo* de Lisboo 'nr Cftlcs íior^ís e cx."

'

rsposi

D. Mnria Magdhb ne da Lonseca borgr-s, nn rjii di 'ui onmeira communh*o).

P0HTU6UE.ZE5 NA 6UE*RîĩA

/

\

Jooquim Pereira, natural de ttraga, soldado de infantaria rt

oclual;n*n'e em hran<;a

Antonio Joaquim Vieira. nnlural da Povoa de L'nhoso,
soljado de infantaria 2[) que se encortra no *íront» .

Alfredo Ambrosio Ifrreira. alfen s d? mlaníj

morlo em crm-Darha

no cofnbaf*.- da dia 9 de Abrtl con'ra os alli
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Uiiih bateria dr canhôes ippo;iF.Tts cruzendo uni rĸ
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O alctJĸK- c oulras persoiidhda Jes de LichíielJ maugurAnJo .

<.oir;iin J.í uni íicroplano.
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Soldados inglfz-a dí scbslruindo uma rua de uma povo.' t,ão arr.-sada pclos ollemães

hmbarque de muri<,-ôes a bordo d'um coure<;ado inylez,
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Ircphcus de ^ucrra apenhidns oos alifinães -jHos aiindos.

C 12

0 ^t^

Tropas elliadas coii.solidando-^e n utna uova nosivão towada aos allemâes,
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lustragão Leihohca no Braz
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&

Kii> de Janciro - Um hydro-aeroplano em experiendef.

Rio de Janeiro — Serra do Mar. vcndo-se o frajecto da h. F. C. do Bracil.
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jĸnsamentoô æ^

E' alta a janella

Bois-Robert foi fnvorito do cardeal Riche-

lieu e, querendo merccer a estima do cardeal

de Mazarino, escreveu sarcasticas poesias con-

tra js frondistas. mormenle contra o coadju-
ctor. Tempos dfpois foi Bois-Robert jantar ao

nrcebispado c o coadjuctor disse-lhe com um

leve sorriso :

— Os versos que contra mim ha tempos
escreveste são odmiraveis. peco-vo* o especial
favor de m'os recitar.

i* Bois-Robert assoou-sc, tossiu forte. er-

gueu-se como quem vac recitar. mas antes che-

gou á janella e olhou paro baixo. Depois. vol-

tando para o coadjuctor diz-lhe com extrema

t comica seriedade :

— E' impossivtl, A vossa janella é muito

olta.

Eu perderial

O marechal de Biron desejando fazer al-

gumas economias, pois lhe pareciam exagcra-

das as despczas da sua case. chamou o mor-

domo. que muilo bem sabia ser infiel. e disse-

Ihe:
— Lanthoine, qual é o teu ordenado?

Trezentas libras, meu senhor.
■- Pois dou-te mil e duzentas sob condi-

cão de que não mais me roubarés.

Lanthf.ine deixou cahir os bracos e respon-

de desolado :

— Impossivel, meu senhor, eu perderia I

Innocentes---

A 24 de agosto de 1774, anniversario da

São-Barthélemy, o cardeal Terrai perdeu o po-

der o que occasionou a queda do chanc ller

Maupeou Como tambem cohiram os senhores

dr Auquillon e de Boynes, um gracioso disse:
—E uma São Bdrthclnny de ministros.

O conde de Aranda accrescenlou :

—Mas não foi um massacre de innocentes.

Fone

Um dia que o rei de Inglnterra viu p^ssar

o eminenle salyrico Pope, que era corcunda e

lorlo. disse para os seus aulicos:

n

D
— Eu quena que mc dissesscm pora que

nos serve aquelle homem que alli vae anninhado

tão torto- .
■

Soube Pope do dito e mandou lhe dizer :

— Sirvo, assim torto. para vos obrigar a

caminhar direito,

Banqueiro espirltuoso

O marquez de Faviêres, que era o maior

caloleiro da Franca, procurou um dia o} ban-

queiro Samuel Bcrnard e disse-lhe :

— Senhor Samuel Bernard, ides ficar mui-

to admirado. Chamo me o marquez de Favic-

res. não vos conhego e venho pedir-voscmprea-

tados quinhentos luizes.
— Senhor marquez. ides ficar ainda mais

admirado que eu, conheco-vos e vou empres-

tarvos o dinheiro que precisacs

— Soffro tanto, doutor, que a minha vonta-

de era morrer!

—Então feT muito bem em chamar-me...
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29 elegr«tr3ds: CRUZ LIV l n

Casa fundada ©nn I88&

KDITOKA da^ nhi.i? d<* celebre hidroterrpi-ta Mgr K> ■

t>t<

KDITORA (lc IIIU !< s lívrn- l»'l'>|)l ;: 'us iui e,i-.ii)0 primu fio r,i'' jeo.-,n

i< rir., tspecitd e ^uperi: ■

KDITOKA o ijríijioeiá'rid <fa Cole ío Sciincia « Helini'lo

KDITOHA ilo l'vi •<• <i<" fxnl-árib-Cen-lelhrui Eucuri<<ticu.s, liit> ie '>rapôfc, eíf

Cori pleto ĸortido (!t» Puptlnrin objecto*-' de esct itôno -ljie>. -*< < ,j nĸidfln!

'>ar» Usc< ho « ;.:ntur<; Agencia de Publicacôes.

"V"<ag-o

Contra riscojt oe fcuerra terreslrc*

e mttriîu <;*o*i. grrve-. e funiullos em mobilias

e edificioi pmticulnes, seifura d í ompanhia
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<■'■!> í> '*» o/e Seguros ^^

agreS
SlJí L:*-l'»-o l.ar^o S .1 Jiião ^^^
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C 2657 Baĸ>. *e ios. Pinlo & Soi
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^Lscriptorio de Negocios Ecclesiasticos
=- DO

Padre ^illela § írmão \
()oaquim Pereira Villela )

tøste antigo tøseriptorio de Negocios Keelesiasticos
e Civis, enearrega-se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
de Homa, taes corao processos de ordens menores e sacras e seus

respectivos lireves, 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 e de estado livre.

Hreves de reduccão de legados, sanatorias, em gerai quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em relacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com summa brevidade e maxima economia.

tf

t'rm anncraĸ ao inrmno rmci •iuioi'io w*ntfi tyiiogt'aphia ■■-

i rapnr, rlritnmiitada dnn . f.'f/io* <do ttiitltn. r nfflcina* \
dr rncadrrnacãn undr tãu rjrrcutadnn

f/uttrMt/urr IrabalhoM. cnm a ntajrima rapidrt. prrfricãu,
r rcnntttnia.

Toda a correipondencia deve ser dirigida parn o respectivo escnplono au

V: Wllela Si Irmåo
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