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Chronica da semana 8

XXXIV
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TWJUITO sc tem fallado ullimamentc sobrc

conciliacão nacional!

Ninguem, ninguem pensou em tal nos dias

turvos do primeiro anno da republica, dias dc

terror, de incerteza c de panico. Ninguem íal-

lou em tal, já muito mais tarde, quando do cha-

mado carro triumphai do regimen implantado,
eram apostas e engrenadas as rodas dos parti-
dos politicos mais ou mcnoô organisados. Nin-

guem ousou clamar pela conciliacão quando a

garra do odio c da vindicta aíirava para o crc-

pusculo das masmorras cidadãos livrcs, apcnas

culpados de haverem realisado ou procurado
realisar praticamente os seus ideaes, quando o

tresvario de vencedores rojava o pensamento
austero dos principios suprcmos do regimen
actual. Ninguem!.,.

Mas nos campanarios das capellinhas poli-
ticas tocou a rebate; a demagogia po.npeava

os laureis da sua victoria brutal, ignorando quc

rolava pelo declive da derrota, e arrastava n:i

delirio da sua autolatria, nas dobras do seu

manto enodoado o proprio regimen que servia;

estava a estalar o raio fulminador e comecavam

de surgir nas filas tresmalhadas pelo desalento

e pelo pavor os primeiros solve-se quem pucler,
— e então acode um nome, chega o homem da

situacão, e a conciliacão nacional é o mote

d ordre indicado pelo paco de Belem ao Ter-

reiro do Paco, ao Parlamento, á imprensa, e a

eminencia do perigo rasga nos espiritos um_i

clareira de senso... A conciliacão nacional !

Vale bem a pena o espaco d'uma chronica

uma ideia tão sagrada e tão alla como esta !

A ideia de conciliacão envolve a de des-

avenca, e esta existe tão funda que é de si

mesma o maior problema nacional. Fez-se da

incompatibilidade uma norma de conducta.

Occorre, porém, perguntar .

—

quem provo-

cou a desavenca ? D onde se levantou o gesto
de discordia? Quem inoculou o veneno da dis-

solucão ? A massa geral do paiz ou os seus

dominadores? Os vencidos ou os victoriosos?

Não nos dêmos attitudes de acrobaticos

commodistas pretendendo solver a interrogacão
com a frivolidade dum encolher d hombros,

distribuindo razão a ambas as partes. O Direito

é sô um. A verdade não é bifronte como a es-

tatua de Jano. O signal de scisão veio de cima,

o grito de guerra rompeu das guelas dos omni-

potentes, a culpa do cahos, da desordem per-

ience aos poderosos!
Pois bem! Cabe-lhes tambem o grito de

paz, o gesto de concordia, o exemplo da sere-

nidade, o signal arrependido, da concilia^ão ;

mas grito vibrante e contínuo, gesto rasgado e □

perfeito, exemplo que suggestione e convenca... Q

E será possivel ludo islo ?

Vel-o-hemos agora. Acompanhem-nos os

leitores ao norte da Europa á Suecia, onde se

acaba de dar um facto eloquente e assistir a

um commovente espectaculo de fé e união na-

cional, que nos indicará o verdadeiro caminho.

Tratava-se de augmentar os effectivos e as des-

pezas militares. assegurando á Suecia uma ga-

rantia de integridade territorial na ameacadora

conflagracão europcia, que c pesadelo de todos

os verdadeiros homcns d Esledo. O ministerio

porém, não acceitava csla nccessidade urgeníc.

perfilhada e reconhccida pclo rei Gustavo V.

Que fez o soberano. antc colisão tão gra-

ve? Não hesitou; appcllou para o povo. c o

povo ouviu o seu chamamento. Selcnta e um

mil c3nr.onezc3 c r.TT-oreceram r.j p-ilicio dc

Stocĩ.olmo e acclamaram enlhur,ij-.slic-i:ne."ite a

pcticão tlo rei, dcclaran.lo-sc p.-omptos ao sa-

crificio por amor da tcrra pjlrid! Aqjelles
71.000 homens reo; e^níavam a. vorias regiôes

do p_iiz! Que impressão grandios.i tlc unidaclc

nacional !...

D'onde parliu o appello? Do sobcrano.

Quem sc dirigiu ao povo directamenle, trans-

curando os obstaculos erguidos pela conve-

niencia burocratica do programma ministerial ?

Quem estilhacou n relulancia clos partidos? O

Chefe d'Estado.

— Mas...—comego já de ouvir atalhar os

leitores. No emtanto, para supprir a objecgão,
c ir de encontro a ella, vou traduzir-lhcs a con-

clusão quc a imprensa da Suecia saccou

d'aquclles gcslos do povo e do rci.

"O rcgimen monarchico é prcferivcl. nos ca-

sos graves e durante as crises nacionacs. ao

regimen republicano. Appoiado no povo, o rci

é invcncivel ; elle sabe fazcr respeitar o scu paiz
com seguranca entre os cscolhos que o amea-

cam. lim tcmpo normal. um rei impedc que as

crises nascam e vela com prudencia pela sorte

do seu paiz. Collocado acima dos partidos, é o

defensor da patria. Ninguem pode supprir um

rei, isto é um chefe permanente e hereditario.,,

Transcrevendo taes periodos e narrando tal epi-
sodio, não queremos mais do que salientar o

que forma a these d esta chronica. que a inicia-

liva dos movimentos dc união nacional deve vir

dos que governam e que para a alcancarem dc-

vem elles appelar directamente para o povo,

para a alma nacional, desprezando as observa-

côes dos partidarismos estreitos.

O caso passado na monarchia da Suecia é

uma alta ligão politica para o nosso paiz. Qui-
zemos lembra-la sem outros intuitos diversos

dos que apontamos.

...Sempre é bom declara-lo, não vá o faro

de qualquer scarpia descobrir na tinta em que

molhamos a penna, um certo virus reaccionario,

fraidor ou jesuitico de que fallava ha dias um

um jornalista radical...

F. V.

fũff*-
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n Dom João d'fllmeida
o penitenciario illustre

coo

Nũo morrc o canto ondc vibrc a tyra
Nũo morre o noine ondc vive a gtoriu.

ŨOMES Leai..

empos idos, longinquas eras apparecem-

nos hoje em nuvens doiradas no meio

do vendaval tempestuoso que de nas-

cente a pocmte, de norte a sul, vae sa-

cudindoeste outr'ora decantado rcino, onde as mu-

sas faziam o seu retiro, como as monjas nos

seus claustros medievaes. Grande foi este paiz,
que teve heroes como nenlium outro se podcrá

jactar c, volver:do os olhos atravez os scculos,
vemos n m rosario de lierculcos feitos, que nos

trazem á meinoria as palavras do epico:

■ E julganis qual 6 nĸ.is cxcellentc

se ser do niundo rei se c'e tal gentc.

Narraqôcs lia que nos fazcm chorar a alma

de commocão, mas nenhuma é mais bella, mais

sublime, quc a do Infante Dom Fernando, que
allia á santidade da sua vida immaculada o

martyrio de bcm soffrer. E quem ha ahi que não

saiba que pclo sangue dos martyres se resgatam
os erros das nacôes?

Mal sahido da infancia quizera o Rei scu

Pac dar-lhe a mcrcê tão appetecida então—das

esporas d'oiro; mas o juvenil Infante loiro conio

os anjos de Raphael, pede uma espada e, ajoe-

lhando, a beija c diz que sô a ella deverá as

esporas de cavalleiro—a nobreza da sua vida;
e segue a carreira das armas, onde a gloria do

martyrio o espcra, lá n'essa masmorra, onde

os infieis Ihc. vão agrilhoar os pulsos tão affei-

tos no manejar das armas.

Mal sentindo os ferros que lhe golpeiam
as carnes d'onde jorra sangue em fio...; porque
a saudade da patria qucrida c a dôr de não pe-

lejar mais por ella nos campos da batalha era o

que mais lhe doía, mal sabendo quicá o he-

roico principe que vale mais padecer, que ba-

talhar.

(Assim nos ensinou o Grande Martyr sal-

vando a humanidade).

Elle reunia á fé dos Santos a fortaleza das al-

mas peregrinas. Quando na Mourama os terriveis

guerreiros do Islam, aos gritos d'Allah, arrancaram

em furia tigrina contra os descendentes dos vence-

dores d'Ourique, que no fragor do combate lucta-

ram com arrojo e valentia sein par, essa pleyade

d'heroes portuguezes cahiu emfim exhausta crivada

por milhares de lancas dos infieis sarracenos, vol-

vendo ao morrer, um olhar de implorar perdão

para o sagrado emblema de Portugal, por não te-

rem mais sangue para lhe offerecer.

Dom Fernando a quem a morte poupara para

o

D

□

O

maior sacrificio, foi qual outro Isaac offerecer-

em holocausto vivo pela patria amada quando e

ao longe Ihe sorria agradecida.
Fez foi o campo da peleja onde os filh

de Mafoma levados por satanico furor contra

Cruz quizeram tombar o sacrosanto pendão d

Quinas, mas elle, o nobre Principe, qual naufi

go luctando contra as vagas em furia, olha para

Pharol que o chama e lheaviva a esperanqa e ve

do n'elle as chagas de Christo não pára.
Ante seus olhos passa a visâo d'outros comt

tes, cm que elle e seus gioriosos irmåos, rodeam
o Santo ConJestavcI, fizeram pelas suas fa$anhas
espanto mundial.

Fez foi tumbem o calvario onde o sangue inn

LISBOA—Palacio no Campo dos Martyres da Patria
onde actualmente reside o Senhor Patriarcha

(Cliclĸ's do nosso concsp. pliol. dc Lisboa.)

___

o

o

centc do leal Infante correu gotta a gotta do se

coracão martyrisado.

Quem poderá descrevero martyriode Dom Fei

nando ao ver-se sem a gloria dos luctadores cobei

tos de louros !

Jazia n'uma prisão, onde a luz desmaiava a

illuminar o triste olhar do real captivo, cujas espe

ran^as iriam gelando se não fôra o facho que

fé lhe accendera no coracão varonil.

Neto d'uma raca triumphante, não tremia no

seus grilhôes, o rugido da vinganca não lhe apa
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Vorava os negrumes do carcere, o calix quc tra-

gara submisso dava-lhe alento para soffrer.

Elle foi um vencido mais heroe que os vence-

dores, não ouviu os canticos da victoria, mas na lu-

cta renhida em que jogara a vida, ganhara a palma

rubins e o sol beijando a terra, cobrindo-a de

purpura e as aguas crystallinas
do Tejo cantando

em doce murmurio balladas de gucrrciros c os flo-

ridos laranjaes e os vallcs solitarios ondc os rou-

xinoes cantam e as montanhas ao fundo de vcrdcs

outeiros erguem-se magestosas, c os pa<;os rcacs

onde a sua infancia corrcra amena e carinhosa...

Tanta bellcza, tanta gloria Ihe apcrtam o cora-

cão dc saudades c são cllas que n'u.na docc illusão

lhc fazcm vcr o pavilhão das Qtiinas bem alto, bem

crguido a trcmular no azul cxtcnso do Cco e Dom

Fernando estende-lhe os bracos cnsanguentados

pelos grilhôes de fcrro e n'uin grito d'amor immcn-

so llic offerece o seu longo martyrio.

Os teus irmãos d'armas, 6 inclito Principe, não

passarão sem ajoelhar deante do athaude da tua

gloria que é o sacrificio que a Portugal fizestc du-

rantc os annos do tcu cruciantc captiveiro.

Inclita raca, altos Infantcs!...

Fcvereiro, 914.
Maria Salomé.

D. João d'Almeida

BILHETES POSTAES
III

A morte de Déroulêde

000

Paris, G dc fcvcrciro dc 1914.

morte dc Paulo Dcroulede, o grandc

patriota, vcio provar qtic o coraqão na-

cional vibra ainda no peito dc muitos

bons francezcs; pelo menos no peito

dos que o acompanharam, picdosamente, até ao scu

jazigo.

do sacrificio e no Horto regado

com tão nobre sangue offerccc-

ra a sua liberdade para que o

pendão d'Ourique não perdessc

o brilho da sua gloria offuscante.

No deserto da sua vida pas-

savam-lhe em doce miragem os

annos felizes d'outrora, quando

seus reaes progenitorcs Ihe da"

vam ensinamentos táo grandcs

a elle e a seus notavcis irmãos

mostrando-lhcs o que a Patria

d'elles esperava.

E melhores discipulos não

houve de taes mestres!

Em noites de luar quando

um fio prateado lhe entrava pela

fresta do ergastulo parecia-lhe

ouvir ao longe ais doloridos da

patria e com os olhos velados

pela saudade julgava estar ven-

do o doce paiz onde nascera,

com o céo tão puro, tão azul

BRAGA Grupo de prcsos polilicos

Da esquerda para a direita : Joaquim Augusto Pinto Cardoso,
como o diaphano manto dos Che- Manuel Pinto Cardoso, Padre Victorino Marques e Daniel José da Costa Lcão
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Os funeraes foram imponentes. 0 dia estava

lindo; o ceu d'um azul de ceu de Portugal, cobria

Paris, n'um esplendor soberbo de luz e as arvores

das avenidas e os arrelvados floridos dos jardins O

BRAGA—Grupo de presos politicos

(Cl-chés do pliot.

pareciam estremecer de prazer ao contacto caricio-

sodosolsuave do inverno.

A multidão estendia-se em longas filas pelas
ruas por onde o cortejo devia passar. Em todos

os rostos se notava claramente uma triste emocão.

E' que Déroulêdeera um symbolo; é queDérouléde
tinha sido, durante toda a sua vida o apostolo
fervente da Desforra (ravanche) e toda a sua ener-

gia, vigor e intelligencia a consumia elle, o gran-

de parisiense, em educar o espirito dos jovens,

Paulo Dérouléde

O pela propaganda de facto, no cuíto do sentimen-

to patriotico de rehaver as duas irtnãs perdidas
desde a guerra de 70: a Alsacia e a Lorena.

E assim se comprehende bem que quando o

athaude passava, todos se des-

cobriam e a dôr confrangia os

rostos, e as lagrimas enchiam

os olhos de todos, homens, mu-

Iheres, velhos, creangas!

Mas um momento houve em

que a multidão vibrou, Unani-

memente, n'uma explosão irre-

primivel: foi quando o ; carro

funebre diminuiu a marcha ao

passar em frente á estatua de

Strasburg, na praca da Concor-

dia, onde cada anno Déroulêde

vinha dizer aos seus amigos da

Liga dos Patriotas, á Francá in-

teira, as suas esperangas de

«desforra» e do resurgtmento
definitivo da Patria, e^ Mauri-

cio Barrés, o grande escriptor
nacionalista e catholico, com

Tournadc e Habert se affasta do

carro, tira de cima d'este um

grande ramo de cravos verme-

Ihos e os depostta no pedestal
da estatua.

Então um grito enorme, sen-

tido, vibrante, electrico, sahe do

peito de muitos milhares de

patriotas : Viva a Franga. Viva

a Franga e esta acclamacão

immensa, metalicamente resoa no ar quieto en-

volvendo a estatua como que a pedir-lhe que a

prolongasse até a essas terras queridas da Alsacia

onde os homens e as paisagens teem ainda o cora-

gão francez.

*

Era realmente curiosa a situacão que occupava

aqui Paulo Déroulêde. Acreditam que um homem

da sua envergadura moral nem era deputado, nem

senador, nem acadeinico?

Pois era apenas cavalleiro de Legião d'Honra,

distincgão que brilhantemente conquistara nos cam-

pos de batalha.

Foi uma personalidade collocada fôra de todos

os partidos ; era o poeta dos soldados e o solda-

do dos poetas, na phrase do grande escriptor in-

glez G. K. Chesterton. Ha alguns annos já que Dé-

rouléde se conservava affastado da vida publica.
sobretudo depois do caso dos papeis Norton, mas

occupava sempre um logar enorme no espirito c no

coracão da nacão.

Desde 1882, data em que a Liga dos Patriotas

foi fundada, que Déroulêde ia todos os annos a

Champigny-la-Bataille, onde em frente do monu-

mento erigido á memoria dos tres inil e quinhentos

francezes mortos na guerra de 70, elle discursava,

arrebatando o publico com a sua eloquencia.

de Vizeu

am. sr. Bento Rodrig.ues.)

O
D

D

O
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Apenas deixara de cumprir esta piedosa pere-

grinagem quando estivera na prisão no exilio.

A doenca que ha uns mezes o retinha no leito

fazia suppôr que este anno, elle seria obrigado a

não ir a Champigny. Muito reservado,apesar do seu

feitio franco; habituado a planear todas as suas

accôes sem transmittir a ninguem as suas intcngôes,

clle concebera, este anno, a ideia dc apesar de ttt-

O
D

PORTO—0 illustre diplomata sr. Constai.cio

Roquc da Costa detido no paco episcopal como

implicado nos acontecimentos do celcbre

21£d'outubro

OUIMARÂES—O rev. Antonio José de

Carvalho, de Serzêdo,

que acaba de ser posto em liberdade depois de

cumprir a pena de 18 mezes de prisão,

imposta pelo tribunal marcial de Braga.

D

O

GUIMARÃES -O estimado negociante sr. José
Joaquim Vieira de Castro,

ultimamentc posto cm libcrdade dcpois dc

cumprida a pcna dc 18 mczcs por motivos politicos.

0 distincto sportman João Hitzmann na sua motocyclete «Wanderer»

PAG. 534 /l/ustragão Catholica

do ir visitar os seus queridos mor-

tns e assim na manhã da manifes-

taqão metteu-se n'um automovel

cheio dc cravos amarellos, ador-

nado com as côrcs da Liga dos

Patriotas e acompanhado pelo
seu medico e varios amigos I;i

scgtiiu para Champigny onde, cc-

mo de costume, fallou; e a sua

voz rcpercutiti-sc pela ultiina vez

pela quebrada dos valles; e as

suas palavras de recordacão e

esperanqa pareciam resoar inais

commoventes que nunca!

O esforgo fôra enorme e quan-

do retirou, Déroulêde vinha ex-

hausto e triste. E' que elle, no

automovel, quando sahira de ca-

sa tinha dito ao medico: Si j' ai la

chance d'avoir lå-bas une syncope

ne me tirez pas d'affaire.
Pas de tractions sur la langue,

ANNO I
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pas de gilet déboutonné. Fichez-moi la paix eternelle.
Grande patriota, enorme, sublime coragão !

JOÃO DA ROCHA PÁRIS

AnniYersario de um

benemerito

A «Illustracão Catholica» pu-
blica a seguir, um inspirado
hymno offerecido, pclas crean-

cas da Escola Commendador

Sotiza Lima, de l'rado, ao be-

nemerito ex. snr. Francisco

Lopes Ferraz, no seu dia nata-

licio, cm 191.5.

A offerta suppôc, neccssa-

riamente, uma somma de actos

gcnerosos e altruistas, já lou-

vados em portaria, pelo Esta-

do, porém, como grande numero
dos leitores dn «liliistracão»,
estendida como está cm todo o

territorio portuguez e brazilei-

ro podem ignorar esses delica-
dos actos de caridoso auxilio,

vamos apontar algu
preito ao ex."1" sr.

em muitos o desej
tivas.

0 ex."° sr. Francisco Lopes Ferraz,

generoso benemerito

ns, e fazendo d'est'arte o nosso

Ferraz, desejariamos despertar
o de imitarem tão uteis inicia-

Pela sua terra, que já do-

tou com um explendido fonte-

nario, de grande utilidade para
aquelles povos, está sempre o

ex.m" sr. Ferraz prompto em

coadjuvar todas as iniciativas,
animar todos os melhoramen-

tos.

Mas é, sobretudo, na es-

cola, que se mostra mais cla-

ramente o espirito do sr. Fer-

raz: depois de ter dotado o

edificio com um calorifero de

systema circular, importado di-

rectamente da Baviera, depois
de ter pago medicamentos a

creancas pobres, por muitas

vezes auxilia os estudos d'es-

tas, vestindo-as, esmolando-as,
soccorrendo de mil formas ami-

gas as suas necessidades.

Eis porque a gratidão ins-

pirou esse hymno, que nos

comprazemos em publicar.

Hymno offerecido pelas creancas das escolasde Prado, ao ex.m" sr. Francisco Lopes Ferraz

(Melodia de L. Teixeira) (Lettra de F. Ludovino Alves)
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Pequeninos embora, senhor,
N6s sabemos ser gratos a quem

Quiz dignar-se de vir até n '>s

Espalhar a semente do Bem.

Esta sala onde nôs tiritamos,
Ao influxo do vosso carinho

Transmudou-se n'um lar caricioso

Semelhando o conchego d'um ninho.

E nôs todos que, ha muito soffremos

A penosa algidez d'esta casa
Te no. hoje, quaes aves implumes
Sobre nôs o calor da vossa aza.

Nossos paes não conseguem vestir-nos

(Com que magua) de pobres que são
0 constante labor do seu bra^o
Quantas vezes mal chega p'ra pão.

Commoveu-nos a nossa desdita

E a vossa alma ao Bem sempre aberta

Sobre nôs adejou compassiva
E a nossa nudez foi coberta.

CôRO

Abengoado o ouro d'aquelle
Que norteado por principios sãos,
Não se esquece na sua opulencia:
De que os homens são todos irmãos.
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(PAGINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)

^a dias, a policia de Paris prendeu, perto

da Opera, um pobre louco, vestido de

brocado e embrulhado n'um manto

theatral, que dormia tranquillamente

no passeio, tendo ao lado, uma co-

rôa doirada e um sceptro crivado

de pedras... falsas. Ao ver a poli-

cia—que o tomou por uma masca-

ra tresnoitada— o pobre louco ca-

hiu de joelhos e gritou n'uma sup-

plica:
— «Não quero voltar... Fugi

do meu reino longinquo, porque

suffocava, porque me não deixa-

vam viver»— e entrou n'uma crise

de furia assustadora.

O jornal pouco mais accres-

centa, mas é de suppor que horas

depois na perfeitura, os nervos

mais refeitos, affirmasse ser o Rei

poderoso d'um estado distante,

que farto do seu duro mister, aban-

O

O

donou glorias e riquezas, para levar uma vida tran-

quilla. Pesava-lhe ter abandonado
o seu paiz mas

como alli, os deveres, os mil interesses do seu po-

vo, o não deixassem livremente gosar e viver fu-

giu certa noite, sem deixar uma palavra de despe-

dida e sem uma explicagão, sumiu-se mysteriosa-

mente.

A sua fuga é uma odyssea, o que esse homem

soffreu— claro está, atravez da sua phantasia de lou-

co—para se libertar do peso d'uma corôa, é enge-

BRAGA — Hospital de S. Marcos

O snr. dr. Alfredo Machado fazendo uma operacão, coadjuvado
pelos seus collegas Camillo Guimarães e Balthazar Ribeiro.

PRADO—Escola Commendador Souza Lima

nhoso, é tragico, é sublime!...

N'uma noite de festa, quando os

jardins do seu palacio estavam cheios

de gente, no meio da sua corte e

das suas cem mulheres coroadas de

pcrolas c de flores, seguido dos seus

ajudantes c dos seus ministros, o Rei,

desceu solemne a escadaria illumi-

nada. Em baixo, sobre as palmeiras,

gottas Iuminosas d'electricidadc, co-

ruscavam como gemmas, mordendo o

verde carnoso das folhas. Nas aleas

areadas a cores em arabescos de

mosaico, havia tambem luzes poly-
chromas e nos tanques de marmore

rosa, onde bebiam pombas, a agua

jorrava colorida, em reverberos ele-

ctricos tambem, celebrava-se o centesi-

mo advento da sua dymnastia...
Acudiram principes, embaixadorcs

e poetas de longes terras; nobres e ini-

litares de todo o reino, que vinham

saudar o Rei feliz e amado do seu pr>-

vo. Não tinha um inimigo o bom do

Rei. Quando sahia pelas ruas arbori-

sadas da sua capital magnifica, semea-

da de palacios e cathedraes, dcsacom-

panhado d'honras e d'escoltas, o po-

vo ajoelhava á passagem e saudava-o

humilde e feliz, n'um côro unisonode

bencãos e louvores. Soubera sempre

perdoar; para todos tinha palavras
de conforto e a ninguem jamais nega-
ra justiga.
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VIANNA DO CASTELLO- Meadella.

Festa de Santo Amaro. O arraial. Em frente á capellinha de Santo Amaro

está a egreja parochial. E' a primeira festa do inverno.

Tinha uma riqueza immensa

em palacios e florestas, pelles

e joias fabulosas. Adivinhavam-

lhe os desejos, rea!isavam-se os

caprichos mas o Rei entristecia,

estiolava, fugindo ao convivio

e ás diversôes. Ministros, con-

selheiros, cortezãos, canqavam-

se procurando explicar a razão

d'aquella tristeza que a côrte

notava, que o reino inteiro, la-

mentava e sentia.

N'aquella noite de festa, to-

dos o olhavam desconfiados e

quando o Rei desceu a escada-

ria, por entre as alas reveren-

tes dos guardas, ensaiando um

sorriso, a multidão, que já des-

animava, rompeu em aclama-

côcs. O Rei sorriu novamente.

Comecaram as danqas. De-

soito bailadeiras hindus envol-

tas em mantas bordadas de joias,

representando as desoito pro-

vincias do scu reino, danqaram

um pequeno poema, composto

expressamcnte pelo grão-maes-

tro da côrte, deantc do throno

de marmore, para onde o Rei

subira. Vieram depois as mensa-

gens e assaudacôes. Ouviu dis-

creto, o mesmo sorriso cortez

a brincar-lhe nos labios, a mes-

ma attitude complacente e boa.

Voltaram as dancas e os coros,

queimaram-se os primeiros fo-

gos, perante a feeria do momen-

to, phantastico de sonho, de vi-

são, de indiscriptivel, a multidão

desinteressou-se do Rei e o Rei

desappareceu...

N'um vapor ancorado no

grande caes, conseguiu— a troco

d'uma fortuna—ocultar-se, e na

manhã seguinte, olhando a con-

fusão da cidade espantada, la-

crimosa, á sua procura, pela

nesga estreita da escotilha, or-

denou o levante dos ferros.

Partiram; dias largos, in-

certos, navegaram atravez de

temporaes e de calmarias, até

um porto d'Italia onde o dei-

xatam. D'alli, sem uma ideia

que não fosse viver, anceado

da felicidade, errou pelas cos-

tas romanticas e polvilhadas de

sol do Adriatico, fazendo a vida

simples dos pescadores. Cor-

reu aldeias e cidades,—noma-

VIANNA DO CASTELLO-Meadella

Festa de S. Vicente. Um aspecto do arraial.

(Clichés do phot. ain. snr. Eusebio Roc
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da extranho á busca da felicidade, hoje embru-

Ihando ainda no manto como uma mascara tra-

gica, semeando terror entre as creangas e os ve-

Ihos, ámanh-1 condotticri, ciceronc, creado de café^
estroina, histrião, íufia...

Foi vivendo ora descendo, ora subindo, a mes-

ma ancia de liberdade a domina-lo, a impeli-Io e

emquanto o seu povo o chorava, os seus Ministros

o procuravam por todos os cantos, elle, Rei sem

prole, reinando ausentc n'esse paiz distante, foi

O atravessando a Europa até cahir nas mãos da po-

licia.

N'aquella noite, dormira na neve, o seu pri-

meiro somno feliz!...

E aqui teem, como a laconica noticia d'um jor-

nal. relatando a prisão d'um lotico que se diz rei,

fugido paia vivcr,-Rci cxtranho scm ambicôes,

sem caprichos, seni desejns, que repudia os que os

outros disputam c soffiegamente guardam—suge-

= iíli á minha phantasia ir.quieta, a chronica d'hoje.

GUIMARÃES—Mascotellos. Romaria de Santo Amaro; um aspecto do arraial

GUIMARÃES—Mascotellos. A egreja parochial
onde se realisou a festa a Santo Amaro
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O curioso de resto, c que

a seguir á nota da policia quc

relata succintamente o facto,

vem — como uma vergastada
d'ironia— um telegramma no-

ticiando a partida d'um porto

italiano, a bordo d'um cruza-

dor comboiadode torpedeiros,
do principe de Wied que vae

para Scutari, cingir a corô.i

d'Albania.

E eu fico a pensar na lou-

cura realenga do pobre doidn

de Paris, que na sua imagina-

cão morbida, tudo abandonou

pela liberdade, a querer—va-

lendo-me do acaso do jornal
—

relaciona-la, n'um contraste

doloroso, com a felicidade

d'esse principe livre e feliz,
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que troca a liberdade e a felicidade

até, pela gloria ephemera de rei-

nar...

JOSÉ DE FARIA MACIIADO.

Fastos do

Catho icismo

000

Para a tidadc eterna

Um dos ultimos r.umcros da cx-

plcndida revista <l.om;> diz quc des-

de 6 de janeiro a 26 de dezembro

de 1913 o Santo Patlre foi visitado

por 159:920 cathoĩicos de todas as

partes do mundo.

Consoladora noticin é csla quc

demonstra de que modo a sociedade GUIMARÃES—Mascotellos. Alliviando os merendeiros

GUIMARÃES—Mascotellos. Uma taverna ao ar livre

actual dirige o seu olhar para a Cathedra de

Pedro, e quão inefficazes são os esforcos

titanicos e descsperados do judaismo e

magonaria internacional para impellir o po-

vo a nova Porta Pia.

Os que decretavam para curto praso a

morte do Papado hão de assistir á sua glo-

rificac.ão e presenciar o seu triumpho sobrc

todas as demagogias e ver como o scepticis-
mo e a incredulidade fracassam ruidosa-

mente. Passam os erros e a vcrdade pre-

valece.

0 catholicismo vae desapparccendo...

pois não vae?

Pois parece que não e que pouca vonta-

de mostra de morrer.

Albania e Roma

quc as potencias Ihe entregaram, irá, em

breve a Roma, ondc sua Santidade o rece-

bcrá.

E' de prevcr que a orientagão, necessaria-

nicntc tolerantc, do governo albanez será

provcitosissima aos interesses do catholi-

cismo noOriente, e essa visita ao Papa não

pôde deixar dc influir grandemente no pro-

cedimento futuro do governo.

Grande Deus! Ha tanto tempo que os ini-

migos da Egreja apregoam para em breve o

seu exterminio, e, todavia, o Papado é ainda

hoje uma das maiores forcas do mundo.

R. C.

O principe de Wied, que vae ser o £0-

berano da nova nacionalidade albanesa e se

prepara a ir tomar posse do espinhoso cargo

_&éé_\

GUIMARÃES—Mascotellos. Outro aspecto do arraial

(Clichés do phot. am. snr. Francisco P. Mendes
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5. PEDRO DO SOL—fl nova Iinha îerrea

_■-

Ê%áNs

Ponte de S. Pedro do Sul, sobre o Vouga, ultimamente construida

O-tro a.pecto da

IH.ntejobreo^ogg^ marcha
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S. PEDRO DO SUL— Ponte do caminho de ferro do Valle do Vouga, obra admiravel pela sua cons.ru.9ao
(Cliehés do pliot. ;im. snr. .ĩon.|i.im M. Ralalha.)

PORTO—Palacio de Crystal. Aspecto da navc central durante a exposicão das aves

(Cliché de .1. d'Azevcdo, phot. da «111. C_illi.») g*

ANNO I /llustragão Catho/ica PAG. 541



YIANNÁ DO CASTELLO - Festa em honra dos recrutas,

promoyida pela Fraternidade Militar

Aspecto da parada dos recrutas durante o canto coral

A assistencia durante um salto em altura

(c^ff-
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0 jogo da rosa a cavallo pelos sargentos de artilharia 5

ANNO I

Um aspecto do volteio a cavallo

(Clichés cedidos obseqniosameute pelo snr. Tenenle Mamede)
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NOTAS î)0 ESTRANØEI'RO

O ultimo passeio de Déroulêde Déroulêde no seu leito mortuario

0 cortejo funebre 0 coche fttnerario

CONSTANTINOPLA -Um nacrificio de carneiros para a inauguraQão do primeiro tramway electrico

r^cr~
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