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Chronica da semana

XLX

ooo

meio dia no campo. Ouve-se tocar Ave

O
C_-

ũ

I— Marias. Rezo com os lavradores a mais

linda oragão que a Egreja enderec;ou a Nossa

Senhora.

E teria boa vontade de alli ficar por muito

tempo, cheio do sol que enrubesce o colo he-

raldico da papoila ou carmina os melindrosos

labios dos rosaes, cheio d'uma paz acossada

da cidade para a solidão descansada das al-

deias, cheio das auras que me fazem esvoacar

o pensamenlo. Mas... os jornaes fallam-me da

absten^ão eleitoral e eu não me devo abster de

relatar aos leitores o que vae correndo por

esse mundo de Christo. como, estendendo ao

largo a mão, circumvagando por ignorados ho-

rizontes. soem nomear os lavradores aquell ou-

tro mundo que termina na corcova do ultimo

outeiro ou no recorte geometrico do campana-

rio da sua branca egreja, mundo tão mysterio-
so para elles que naturalmente, como as crean-

cas, o concebem desvairado e por isso o entre-

gam á guarda misericordiosa de Jesus...

E vá de fallarmos então, eu e os meus lei-

tores benignos. da abstengão eleitoral. n esta

aldeia cujo recolhimento nos diz— a todos nás

os que meditamos prematuramente. sob a in-

fluencia meiga d'uma melancholia de raca, nas

horas agrestes em que se desfolham as illusôes

e as esperancas do paiz, — que entre os gover-

nos e os povos ha o incommensuravel fôsso

d'uma incompatibilidade a toda a prova.

A abstencão em principio é um crime de

civismo. Eu não creio nem na efficacia nem na

seriedade do systema electivo, que para mim,

e para muito boa gente é a gazúa com que a

incompetencia mais arida abre as portas dos

ministerios e do poder.
Na pratica, em hypothese, a abstencão pas-

sa a ser o que todas as coisas são na pratica :

—um expediente, e nada mais.

So os visionarios e os ideologos despre-
zam as liccôes da vida. Não as desprezemos.

Politico arguto e sagaz, conhecedor do ca-

racter madraco do povo luso, o sr. Moreira

d'Almeida e os jornaes monarchicos com elle,

pedem á massa eleitoral o sacrificio minimo—a

abstencão eleitoral. E' muito provavel que o po-

vo acceda a tal pedido, pois que a abstencão

é vicio do seu caracter e quasi ingenita quali-
dade. E assim, fazendo ao regimen a guerra mais

inclemente, fomentando o corte de relacôes en-

tre o paiz e a republica, o director do Dia,

recolhe duplas vantagens : — livra os cidadãos

da responsabilidade na bancarrota nacional e

vibra ao regimen vigente o mais formidavel gol- □

pe que era licito vibrar.

E' bom no enlanlo, avivar o reverso <ia me-

dalha-
L i j A

Já lá vão muilos annos sobre uma tarde de

verão em que. a passear, alguem que muito li-

dou com grandes homens e que muito saudoso

recordo, me contava um episodio de flagrante

opportunidade no momento presente.
O meu amigo era legitimista de velha esco-

la e admiravel espirito. O seu partido estava

ao tempo bem organisado e preparava-se para

entrar no acto eleitoral, quando um grande ad-

vogado e homem de excepcional talento e pres-

tigio, veio recommendar-lhe que ir ás urnas era

sanccionar o regimen constitucional com o qual
era absolutamente incompativel. Assim se fez.

A abstengão politica e o legitimismo tiunca mais

teve representacão parlamentar a que tinha di-

reito..,

Será bom attentar de vez em quanto, nos

ensinamentos da historia!

F. V.

Marias
0O0

_ftlemdito seja, na terra,

O nome da Mãe do Céu...

Maria, se chama a Virgem .

Maria, me chamo eu.

— "Maria !■• — chamam por mim

— "Maria !>■ — digo a resar:

Nome que vae e que vem

Do coracão ao fallar,

Como as ondas, que iambem

Véem do fundo mar sem fím

Baler nas praias do mar...

- Maria !- — chamam por mim :

E a Virgem pôe-se a escular.

Minha Mãesinha, resando,

Diz :
— -Maria !» — e failo-ihe eu !

Responde lhe a fílha, quando

A Mãe chama a Mãe do Céu...

Um pouco mais separado

Por outras vezes, chamando

Po.r mim, eu ouco-a •Mana .'•

Mas não respondo, a pensar:

Foi a chamar-me? ou seria

Minha Mãesinha a resar!

Maria, se chama a Virgem ,■

Maria, me chamo eu :

Eu sou Maria na ferra
.

Ella, é Maria no Céu.

Antonio Correia de Oliveira.
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01 D. Manuel que a fez villa, encon-
trando-se situada na provincia do

Douro, sendo comarca e concelho.
Deu-lhe este Monarcha foral em Lisbôa, e

segundo elle a terra que hoje se chama Louzã

fôra dada ao concelho de Arouce. (Era a po-
voacão que existia junto ao castello e de que
ainda em tempos se viam muitos vestigios, sen-

do mudada para o sitio actual segundo se jul-
ga no reinado de D. Sancho I, que deu o nome

ao ribeiro que desagua no Ceira na povoac;ão
denominada d'Arouce).

A villa está situada na falda da serra da

Louzã junto á ribeira de Arouce n'um formosis-

simo valle.

0 castello é pequeno, mas está solidamente

constituido, sendo antiquissimo.
Foi n'este castello que se refugiou o rei

Arouce com sua filha e mais pessoas de sua

casa, com parte dos seus thesouros, pois os

julgava seguros dos ataques dos seus inimigos,
visto o castello ser mettido no mais escondido

da serra, razão esta que leva os serranos d'es-

tes sitios a fazerem escavacôes em procura de

■•* T'-'í^^.

LOUZÃ— Vista gera!

thesouros encantados os quaes em grande par-

te o têm destruido. Tambem n'esfe castello vi-

veu durante algum tempo D. Mafalda, mulher

de D. Affonso Henriques, com suas damas da

côrte.

Do alto d'esta fortaleza disfructa-se um ex-

plendido panorama.

A fundagão d'este castello é remotissima,

suppondo-se feito pelos arabes, sendo reedifîca-

do em 1060 pelo governador de Coimbra o

Conde D. Sisnando.

Cahiu depois em poder dos mouros, sendo

O
ũ

D

O

AC^ORES-— Terceira. P/'co de Bagoclna

reconquistado no seculo XII pe-

los portuguezes, reinando en-

tão D. Sancho I.

Destaca-se ainda esta villa

de Louzã pelos bons edificios

e quintas que possue, sendo a

Quinta de Alfocheira a que mais

chama a attencão do viajante
pela sua situagão e belleza.

Foram alguns d'estes edifi-

cios o berco de familias que

a enobreceram, sobresahindo

pelo seu saber e pela sua linha-

gem.

Os seus arredores são abun-

danlissimos, extensos e attra-

hentes pela sua belleza e fertili-

dade.

Mas o que mais de sugges-
tivo e attrahente se vê, que

prende a attengão de todo o forasteiro, é o ma-

gestoso Penhasco das Ermidas com as tres ca-

pellas de S. João, Senhor da Agonia e no ver-

tice do rochedo. quasi pyramidal, a capellinha
de Nossa Senhora da Piedade, que n'esta vil-

la e arredores, é objecto da mais sincera de-

vo^ão.
E assim como que trepando, vão coroando

o penhasco solitario e colossal.

Separa este penhasco (o Arouce) do pinca-
ro onde está edificado o castello,

Aindo merece especial referencia a Fabrica
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de Papel, que foi por muitos annos a melhor.

e ainda é das melhores de Portugal.
E' actualmente propriedade da Companhia

do Papel de Prado.

Coimbra-Cellas

Junho de 1914.

JoAo de Saccadura Botte Corte Real.

(Alunino do lerceiro anno juridico).

d te que empresta á pequenez dos femininos seres

um realce vivo de graga, um fugitivo aspecto

que prende como um adeus ou estonteia como

o risco luzente de um olhar.

E' para ella que eu escrevo. pelq menos.
□

O

LOUZÃ — Tribunal e Praca do Municipio em

dia de mercado
O
D

sciencia e esthetica...
ooo

para ella que eu, pelo menos, escrevo.

Via-a passar ha pouco, batendo

com o tacão sobre o passeio o es-

tribilho gracioso que marcando vae o compas-

so do leve arquear do seu donaire. Eu que a □

tenha olhado com os olhos curiosos dc obser-

vador talvez impertinenle da graca feminina...

e por nada mais. sigo'na evolucão dos seus

trajes a evolucâo do fi^urino mundano c lam-

bem um pouco aquella versatilidade borbolean-

LOUZÅ—A feira dos bois

Para ella é que eu abro um numero do E clair

aqui á minha frente no ar amornecido d'um ga-

binete de estudo onde, do alto de hieraticas, se-

veras estantes, livros recheados de sciencia ou

de arte me estão espiando na face juvenil o sor-

riso tenue d'uma ironia tenue...

O E'clair traz-me as notas d'um inquerito
entre sabios, acerca das modas actuaes das se-

nhoras; e eu ao ler as suas respostas, a custo

suspendo dos meus labios o frouxo do riso

com qui* fa^o o commentario mordaz, irreve-

rente a lacos arvorados em chapeus em forma

de espadella, de prato, de canôa, de tricornio,

de mil exquisitas fôrmas, c parece-me vêr ain-

da, á hora do bom-tom, o desfile colleante das

damas, e os seus cerclcs cle convcrsa falua-

mente interessante, que de longe dão o aspccto

LOUZÅ—O casfel/o

ír-

PAG. 788 ///ustragão Catho/ica

LOUZÃ— Visfa gera/ da Eabrica de Papel

d um embrechado de garridas côres no tecido

preto d'um tapete persa.

0 dr. Francis Heckel, muito notavel pelos
seus trabalhos sobre cultura physica e sobre o
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tratamen.o—velae a face, senhoras!— da obe- G

sidade. diz-nos: lTenho que primeiramente ap-

Por este lado vão bem as cousas.

Todavia eu censuro nas senhoras o vesti-
plaudir a desapparicão d'essa horrorosa ma- D rem-se muito ligeiramente. Arriscam-se a panhar
china de guerra

— o antigo espartilho. As mulheres

hoje apertam-se menos do que outr'ora. Os esparti-
Ihos de antanho impediam o funccionamento do figa-
do e do estomago. Esses orgãos ficavam estrangu-
lados; não podiam cumprir os seus actos digestivos.
Actualmente, são substituidos por um esparfilho elas-
tico e por cinfos de seda, que apenas teem por fim

impedir a queda dos rins, do estomago ou do figado.

1—LOUZÂ. Estacão do caminho de fer-

ro. 2— Visfa geral do Penhasco das

Ermidas. 3 — Um trecho da quinfa
do sr, João G. Vianna de Lemos

4—Habifagão do sr. dr. Carlos de

Saccadura Boffe Pinfo. 5—O anti-

go Palacio da Viscondessa do Es-

pinhal.

ANNO I /Uustragão Catho/ica PAG. 789



A exageracão
da pequenez |do
pé, a sua defor-

macão provoca-

da pelos altos

tacôes Luiz XV

produzem sem

duvida alguma,
n'um curtolapso,
uma atrophiados
musculos da bar-

riga das pernas.

D'esta sorte a

saia fendida,

que, sob o pon-

fo de visfa da

mechanica hu-

mana, tem a

vantagem de tor-

nar mais livre o

movimenfo das

pernas, aprisio-
nadas em saias

estreitas, terá o

inconvenientede,

d'aqui a pouco,

Um passeio a Cabanellas

A fravessia do Rio Cavado

não deixar ver

senão duas in-

formes cauna-

vouras.

As senhoras

hoje sômente an-

dam na ponta
dos pés, que di-

go? na ponta do

dedo grande do

pé. Têm assim

o ar de 'digifi-
gr ad a s»

,
ani-

maes que, como

é sabido, sá ca-

minham sobre os

dedos. O caval-

lo, que apenas

anda sobre um

dedo, é o digifi-
grado mais co-

nhecido.

Os chapeus
melhoraram-se li-

geiramente. São

CA3ANELLAS—Os excursionisfas na

residencia parochial

CABANELLAS—No adro da egreja
parochia/. O povo á espera da procissão

PAG. 790 ///ustragâo Catho/ica ANNO 1



mais ligeiros. o ar passa mais

facilmente para os cabellos.

Mas os cascos de couro

fervido. que estiveram em mo-

da algum tempo, são o que
ha de mais anti-hygiennico.

A moda ideal deveria pro-

curar-se na antiguidade. Uma

tunica á Duncano, deixando
os bracos e o pescogo des-

cobertos, levemente apertada
na cintura por uma fita flexi-

vel, cahindo até aos joelhos,
eis a moda das mulheres de

amanhã! E' o que fizemosado-

pfar no Collegio de Athletas

para as instruccôes femininas,
A tunica azul é afivelado no

hombro por uma fita. que ser-

penfeia até á cintura.

Os bracos, as pernas e

os pés estão desnudados. Mas

para sahir para fôra, nas cida-
CABANELLAS—Um aspecto da procissão

des. essa funica devia ser mais comprida. Meias g cultura physica podem renovar a raca. E' pre-
poriam as pernas ao abrigo da poeira. Cothur- D ciso ajudar a propaga-Ios...»
nos sem tacôes, completariam o traje das se-

nhoras. As elegantes podiam envolver-se em

véos, que as fariam assemelhar-se aos Tana-

gras.

Os inconvenientes d'esfa moda muito sim-

ples são a necessidade de ter corpos esbeltos,
linhas harmoniosas. Sômente os methodos de

Eis um sabio que pretende tambem as fun-

ccôes de alfaiate. Nem á terca parte chego eu

a pretender. A minha opinião, em materia de

modas femininas apenas sabe aponfar o que
não é de seu gosto, como um critico d'arte

que nas paredes do Salon vae annotando no

seu livrinho de visitante, os quadros que lou-

CABANELLAS—Um grupo de excursionisfas

ANNO I lllustragão Catholica PAG. 791



vor Ihe merecem, mas não sa-

tisfazem a sua concepcão ar-

listica ideal, e sáe sem com-

prar nenhum . . .

Ha todavia sabios trocistas,

de uma troca fulminante e tal-

vez pezada por vir empastada
na argamassa rija dos conse-

Ihos experientes da sciencia

austera.

Edmundo Perrier, membro

do Inslituto c Academia de Me-

dicina é um neturalista eminen-

te. *A moda actual, diz elle,

não me desagrada muito. Quan-

to ao esparlilho já não estran-

gula a cinlura nem comprime
o peilo. Por este lados tudo

vae bem. O calcado deve ser

absolutamenle condemnado. Os

tacôes muito altos fazem entor-

tar o pé. Como o pé não está

YIÂNM DO CASTELLO -A ultima garraiada

O sr. Onair Carvalho cifando um garraio
(Cliclu'1 <!o sr. Joté P. Barrelo Jlnlliciro).

*

1

1 1
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Os cavalleiros srs. Antonio Tincco, Anlr.r.io

Joaquim da Silva e Manuel Alexcr.Are,

fazendo as coriezias

Um aspecfo da sombra

(Clirlĸ'-s do phot. am. si\ Munuel AITonso).

PAG. 792 ll/ustragão Catho/ica

Uma boa pcga do sr. Josc Lcmba

sustentado, cs entorces devem

scr frequentes, depois que os

cothurnos estão na moda. E

pois necessario que as senho-

ras abanclonem o mais depres-
sa possivel essc calcado que

as tortura. As saias fendidas

fornam evidentcmenlc o andar

mais livrc c c!csembarac;ac!o;
mas a culpa é da cslrcileza cle

essas soias, Ouc as n.odislas

os fac;am nais amplas c já não

havcrá r.cccssidac'.e de lcnde-

las. Quanlo aos chapcus de-

ploro o luxo inaudilo de pen-
nac'ios c de plumas." Não ces-

so de prolestar conjra o uso

im.-noderado das pennas d'es-

sas aves' raras, ameacadas de

completa desapparicão. As se-

nhoras elegantes deveriam mui-

to ornar os seus chapeus com

=

. _^J
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flores... flores não são""porven-
furas tão lindas como as plu-
mas maisbonitas?» Como natu-

ralista. Edmundo Perrier con-

demna o artificial e o falso. as
linturas e as cabelleiras, ver-

des ou azucs quc sejam.
•Alguns dias ha que encon-

frei nas mangas do meu casaco

ciois cabcllcs. Apresso-me a di-

zcr quc cram cabcllos honrosos,

que linliam cĩircito de cstar alli.
Um tra llc.xivcl e louro. Era
o c!e uma crcada minha. O ou-

lio. c!uro, fragil, espcsso, que
linha o rr cle ser uma crina.

Perlcncia a uma donzella da

niir.lia w.milia c,ue se oxygena-
va um pouco...

Moralidade: —Minhas sc-

nhoras. nunca vos oxygeneis, se não quizcrdes
que os naturalisfas confundam os vossos cabel-
los com crinas....

Forle scveridade a do sabio naturalisfa, que
nem sequer pcrdôa ás donzellas suas parentes!..

Oucamos os medicos. Eis o que pensa o

dr. Marcel Labbé. um dos mais illustres medi-
cos de Paris:

'Sc ccrtas foileffes parecem basfante agra-
c.aveis á primeira vista, diz o medico mencio-

nedo. sou obrigado a condemnar as differenles

paites dos acluacs costumes da moda.

Os colhurnos deformam deploravelmcnfe o

pé. Os cspartilhos bastanfe abcrtos. as saias

fcndidas. sobre pcrnas quasi desnudadas, não

podcm c'e scrte alguma ser approvados. Se o

chapéu, cmfim, parece mais ligeiro que o da
moda anno passado, o penfeado pelo contrario

não é lão racional.

Em summa, seria preferivel vollar á antiga.»
Outro medico de valor. o dr. Fi ancisco Hel-

me assim sc exprime, embora lance sobre a

moda feminina 'todas as possiveis attenuantes,

A "Illustragão Catholica,, no Brazil

o

D

D

l—RIO DE JANEIRO. O
snr. commendador Anfonio
Ferreira Bofelho. direcfor

gerenfe do "Jornal do Com-
mercio' . com sua familia. a

bordo. na occasião do em-

barque para a Europn de
seu filho sr. José Bolelho.

2—0 sr. José Bolelho. filho
do sr. commcndador Anfo-
nio Ferreira Bolelho, que
embarcou em desfino a Bru-
xc/Ias a fim de se dedicar
á engenhcria.

3—RIO DE JANEIRO. 7>e-
cho da Avenida Rio Bran-
co. Ao cenfro o Palacio
Monroe.

(Glichés do phot. sr. José Carvalho,
do •

"

i «Jornal do Gommercio*).

ANNO I Hlustragão Catholica PAG. 793



incluindo a vaidade e o espavento do antigo

traje masculino.

•Desculpemos as senhoras de assim se ves-

tirem, porque o vestuario das mulheres tem va-

riado menos que o dos homens no decurso dos

seculos. Os homens já em certas epochas, usa-

ram foileffes mais caras que as das senhoras.

E

C

Bassompierre falla de vestuarios que importa-

vam em cerca de quarenta mil libras. Mas es-

tas modas desappareceram e o traje dos ho-

mens tornou-se mais severo.

Julgo que assim succederá fambem, quanfo

ao da mulher. Na minha opinião, parece-me

que as modas actuaes são um como que rama-

Ihete de fogos de artificio. Ha de vir a reaccão.

Talvez ella conduza ao uniforme feminino defini-

fivo.

O traje acfual da mulher é desfinado a res-

tabelecer o equilibrio das suas proporgôes.

Creada para a maternidade, a mulher tem as

ĩ> ■>:.-■ ^^W^'\i^í-'ÃM* ■ ^í*' __^'^*_$5 '-ĩ (';'■■■*

[^Padre Anfonio José Torrinha Machado

virtuoso e zelosissimo sacerdofe que no dia 21

~^L_do passado mez complefou 50 annos

de vida sacerdotal

Aspecfo exferior da cape/la de Sanfo Antonio duranfe a missa

commemorafiva das—bodas d'ouro—do rev. A. J. Torrínha Machado actuaes

Egreja parochial de Ronfe

ancas largas e as pernas curtas.

Procurou clla alongar esfas

por meio de tacôes altos, como

no tempo de Augusto. Perdi-

do o equilibrio, somente este se

poderia restabelecer pela proje-
cqão do peilo para deante.

D'esta sorte. as senhoras á mo-

da fêm certamente uma tal ou

qual semelhanca com um fran-

gão.
As modas novas não são

nada hygienicas. A chamfradu-

ra dos cspartilhos. não obstan-

tc o manlo de adipe que as se-

nhoras lcm sobie o peifo. é a

causa de mil corstipac;ôes, bron-
chites e más grippes. As saias

fendidas não são mais reconi-

mendaveis.

Mas eu julgo que as modas
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cliino-me a crer que a moda feminina se encami- □ fares regras de estudo e não tem feifio para
nha para o cosfume severo

Que mais dizer apoz a sciencia, um triste

adentrar o portico do palacio de Galêno?

E para ella, pelo menos, que eu escrevo.

mortal que de naturalismo esqueceu as elemen- _\ Ella fará o qne entender! e eu continuarei a se

Eamilia e convidados que assisfirão á festa do rev. padre Torrínha Machado

mmã

Grupo de creangas da cafechese da freguezia de Rome enfre as quaes algumas de

4 annos e meio a 6 annos que fízeram já a sua prímeira communhão

anno i lllustragão Catholica PAG. 795



guir na evolucão dos seus trejes a evolucão do D
graca. um fugifivo aspecfo que prende ^cornû

figurino mundano, e fambem um pouco aquella
versatilidade borboleteante que empresla á pe-

quenez clos femininos sêres um realce vivo de

um adeus. ou esfonteia como o nsco luzente de

um olhar!

F. d'Almeirim.

D

PORTO--Uma bafalha de flôres

Carro do sr. Erancisco de Lima.

que obfeve o /.° oremio

L arro do cysnc perfencenfe ao sr.

Joaquim d Olheira

Carro do sr. Eduardo Glama que

ganhou o 3.° premio

Carro do sr. Domingos do Nascimenfo

que obfeve o 4-." premio

Duranfe a lucfa
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. IDA INTENSr.
(CHRONICA D ALÉM FRONTEIRASj

OOO

entregaram-se confiadas aos fados seguros,
do principio conservador, Por instincto de de-

feza, por visão politica, por uma e por outra

coisa afinal, os estadistas do mundo, foram re-

conhecendo que a felicidade politica dos esta-

□ dos está precisamente no ecuilibrio bcnefico da

A R A q u c 11 .

proccro vcr,

»com olhos dc

vêr, livres— benza-os

Deus— da cegueira fa-

natica dos demagogos,
o que pclo mundo vac

correndo, ha-de notar

que c' frisantc, indiscuti-

vel, o triumpho rapido
do conscrvantismo.

Desvanecidos os ul-

timos fumos romanticos

da revolugão que fize-

ram cpocha enfre nos, a

par das cabelhiras so-

nhadoras e das La Val-

liéres espetaculosas, as

sociedades, foram-sc

lentamente limpando do

liberali-smo litterario e

Outro aspecfo da assistencia

PORTO—Alfar de S. Sebasfião da capella
de N. S. da Conceigâo, da Praga do

Exercifo Liberfador (Carvalhido) mandado

consfruir a expensas de um bemfeifor

BRAGA—Alfar de N. Senhora na capella
de S. Vicfor-o-Velho
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Ici c do dcver, principios indispensaveis á fran-

quillidade das na^ôes e que sô se podem man-

ter ao amparo das tradiccôes e das formulas...

Querer rasgar o passado para sô diffundir

a instrucgão ao acaso, que desvendará o futu-

ro, sem que a educacão tenha preparado o am-

biente. é como langar mãos cheias de sementes

á planura safara e inculta. O eterno logar com-

mum da liberdade, que remeche a cabeca aira-

da dos novos, já tem demonstrado a que peri-

gos e desmandos pôde arrastar.

O
___

o

o
D
C__

o

Commissão fundadora da J. C de

Sanfo Thyrso
e o presidenfe da J. C. do Porfo -\-

O estado é o reflexo da sociedade como a

sociedade o reflexo da familia e mal vae a es-

ta, se o chefe não se sabe guia-la nos princi-

pios sagrados do respeito e do amor, no exem-

plo da tradiccão e da vontade.

A liberdade, está no respeito do direito pe-

lo dever e quando salta para fôra d'estas nor-

mas admiraveis, converfe-se na licenca que é o

maior perigo da vida social. O

A Europa inteira abraca as formulas con-

servadoras. A propria Franca elegendo Po.n-

caré para a primeira magistratura da nacao,

consagrou simplesmente esses principios. t uma

evolucão natural, rapida, que se esta operando

nos organismos politicos, e que dentro em bre-

ve dominará.

A Hespanha reclamando Maura, preconisa

já esse principios e mostra que quer trabalhar

e progredir. O problema hespanhol esta em via

de solugão. Cada dia que passa é um dia de

(riumpho para a corrente conservadora, que

alastra por todo o paiz.
Ser liberal é uma ficcão, porque liberal e

todo aquelle que professando o mais arreigado

culto pelos principios e pela lei sabe reger os

seus actos sem uma discordancia ou sem um

desmando; mas liberal não é, não será nunca o

fanatico da sua ideia, boa ou m~-, que julgar

que a liberdade é a desordem e a dissolugão.

Exemplos vivos têm demonstrado esta su-

prema verdade ao mesmo tempo que marcam

radiosamente a fallencia absoluta d'essas peri-

gosas theorias. Os conservadores, manfendo as

tradiccôes, consolidando os principios. velando

pelo cumprimento da lei, são os legitimos pala-
dinos da liberdade. os unicos que offerecem

tambem aos que trabalham e se interessam pe-

las prosperidades moraes e materiaes da sua

patria, garantias possiveis d'ordem de franquil-
Íidade e de paz.

Maura se vae subir dentro em breve impos-

fo pela opinião, se vae governar appoiado nas

forgas vivas da patria é porque preconisa os

sentimentos, d'ordem, de paz, e de progresso

que tão necessarios são á felicidade politica das

nacôes.

Os reformistas, os amigos de Romanones,

os adeptos de Garcia Prieto ou os irrequietos
admiradores de Dato ficarão

marcando passo por muito tem-

po sem poderem dominar a cor-

renfe d opinião que os repudia
e não quer e francamente, ou

cvolucionam para o conscrvan-

tismo ou liquidam lenta c tris-

femente o seu futuro politico.
Convensam-se, o tempo não

vae para democratismo habili-

dosos ou liberalismos theoricos.

Não.

De duas uma : ou o conser-

vantismo que a Europa inteira

preconisa ou então essa mis-

cellanea perfida d'acrobatismo

e de mentiras, a que o sr. Ber-

nardino Machado muito cordeal-

mente chama cordealidade e...

cordeal.

Alguns membros das J. C. de Sanfo Thyrso e do Porfo

/___!
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Fastos do

Catholicismo

OOO

ConversSo de um diplomata

Converteu-se recentemente

em Grahada o sr. William So-

bagde Dawenhil, vice-consul de

Inglaterra, o qual foi baptisa-
do com grande solemnidade e

deante de uma distincta assis-

fencia, pelo sr. Árcebispo d'a-

quella diocese, na capella do

palacio archiepiscopal.
O sr. Arcebispo dirigiu ao

neophyto uma commovedora

pratica.
Quando o catholicismo é es-

tudado de boa fé, a sua ver-

/ . Condeixa-a- Velha—

Fôsso nafurafarcando

os muros de Almedi-

na a anfiga 'Conim-

brica- dos Romanos.

2. PENACOVA— Um

grupo de academicos

conimbricenses na

quinfa do sr. Joa-

quim A ugusfo de Car-

va/ho.

3. COIMBRA—Semi-

nario Conciliar, man-

dado consfruir pelo
fallecido prelado D.

Manuel Correia de

Basfos Pina.

(Clichcs do phot. am. sr.
Francisco Brilo).

dade impôe-se á razão do que

o estuda.

Mistral e ^lossa Senhora

O grande poeta provencal
falleceu a 25 de Marco ultimo,

festa da Annunciagão; linha

nascido a ô de Setembro de

18.50, festa da Natividade da

SS. Virgem; a sua obra prima,
Mireia (Maria) feiminou-a em

2 de fevereíro de 1059, dia da

Purificatão e foi a 8 de sefcm-

bro do mesmo anno que dedi-

cou esse poema a Lamarfine.

Esta interessante coincidencia

de datas. não parece demons-

trar que o ca.holico poefa era

um filho predilecfo da Sanfis-

sima Virgem?

■_•■■.;■ -.-■'■ :,-' .::■■?!•: '. -i
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ITALIA—A erupcão do Etna. Aspecto das ruinas de Morfara depois do terramoío

originado pela erupgão

O Efna visfo das ruinas de Taormina

ír0-^
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