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Sô os texxx q_-ULexxL q-aerl

0 callicida Dias íaz cahir os callos por mais antigos que sejam. Y)' a mc

Ihor descoberta da actualidade porque os tiva pela raiz.

Preco, pelo correio, -i:> centavos. Restitue-se o dinheiro aquem provara

fallibilidade.

Pedidos a Manuel Joaquim Dias—CALDELLAS

Conego Bernardo Chouza

2* Oragão funebre
DE

D. Manuel Baptista
da @unha

Arcebispo Primaz de Braga

recitada no dia 97 de setembro de 1913

nas exequias que promoveu o clero do arcipn/slado
de Mon^ão e Melgaco,

na matriz da villa de MonQão.

D?îendeDdo=0 ? DefeDdtøDdo-m?

Com um antigo sobre D. Carlos

Depositarios—Cruz & COMP.'

Rua Nova de Souza—Braga
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Manual da AdoraQão do Santissimo Sacramento
Traduzido do original cm

Francez do Padre Tes-

niêre, pelo Padre José Antonio d'Oliveira. Brevemente será posto á venda este excellente

tratado de devocão ao SS. Sacramento. N'esta redurcão se acceitam encommendas da mes-

ma obra.
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MA
dias os jornaes portuguezes re-

produziam um trecho de um

artigo do "Tcmps" em que a maior

aucforídade moral que jamais existiu

sobre a ferra— o Papa Bento XV, era

invocada como arbilro da paz euro-

peia. Os folicularios que por ahi vegetam
sobre a aridez d um anticlericalismo

simultaneamente estupido e de má fé,

não transcreveram nas suas paginas a

invocacão do orgão do governo fran-

cez ; mas nem por isso. ella deixou de

ter o seu grande valor, tão grande

que logo foi notado por todos os que

imparcialmente veem os acontecimentos

e não fecham os olhos ao espectaculo
bello da tradiccão da Egreja. tradiccão
de paz, de consolacão e de aflfago
sobre todas as dores e todas as escu-

ridôes da alma humana !

A Europa dia a dia, cada vez

mais se endementa, e o amontoado

de ossadas amarellentas e ensanguen-

tadas. cresce mais e mais tambem.

Não ha povo onde o instincto animal

da morte se não faca ouvir. Não ha

povo que não sinta a crueldade a ti-

rar-lhe os impulsos de brio para o

sangue e a hecatombe.

Desde a Romania expectante e já
mal socegada. á Turquia que mobilisa,

á Hespanha, e a Portugal. todas as

nacôes se accendem de caloroso ar-

dor pela guerra que assola o velho

continente, e procuram atirar para a

fogueira a lenha secca e inflammavel do

seu enthusiasmo.

Pois bem ! Olha, leitor, para o

coracão da Italia, para aquella cidade que usa o

titulo de eterna porque toda ella é throno de um

poder eterno e emanado directamente de Deus.

Olha para aquella cidadella. erguida em frente das

seis collinas que um dia de ha seculos, legiôes
calcaram, ora para retravar pugnas fratricidas, ora

para levantarem seus pendôes ao sol que dava

fulgor novo. ao vetusto fulgor das purpuras impe-
riaes. Já não se ergue na varanda do palacio mo-

numental a truculencia bruta d'um Nero ou de um

Calligula. o gladio que passeou victorias nas flo-
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restas da Germania e escreveu

os Commenfarios, a melanco-

lia visionaria dos Antoninos ou

o esplendor da gloria octaviana.

Ergue-se, sim, um vulto branco, êsboca-se

um gesto que o amor sacrificado poderia in-

ventar como refrigerio de tristezas e aplacacão

de iras— a bencão !

Esse vulto tem um nome já nos frisos da

historia: é Bento XV! Esse gesto tem um no-

me repetido pelas geracôes que passaram, e

pelas que hão de vir, — é a Paz !

Quem ha-de dizer á Europa coberta de fe-

ridas que não cave no mundo mais horrores,

senão aquelle que jamais pregou a guerra. que

ainda ha pouco na nova encyclica exhorta os

povos á conciliacão, que não usa subterfugios

para chamar um principio e não tem soberania

ierrena para plantar e alentar ambicôes ? Quem

ha-de dizer que não mate, senão aquelle que

ensina não mafarás, quem ha-de fallar em Paz

senão aquelle que falla no amor?...

Portanto, o papel de arbitro deve ser ex-

Iraordinariamente superior. Quem o desem-

penhar deve sobrepor-se a todas as invejas e a

todos os odios, deve representar um poder,
mais espiritual que militar, acima de todos os

poderes. Ha sô uma entidade na terra que foi

creada para esta funccão— a Egreja. e um so

homem que prega esta doutrina o Pontifice Bento

XV! ... E nada falta ao Papa para uma e outra

coisa. Quando o cardeal Della Chiesa foi eleito

no conclave e declarou que tomaria o nome de

Bento XV, o cardeal Della Volpe exclamou:
— Bonum nomen ! E oulro membro do col-

legio cardinalicio accrescentou ;

— Benedicfus qui venit in nomine Do-

mini !...

E o cardeal Lega seria na verdade um

porta voz prophetico se a humanidade, desde

o Atlantico ao Pacifico pudesse descortinar

entre o fumo da polvora aquelle vulto branco,

que, alliando em si, in fempore opporfuno. o

tradicionalismo rigidamente -conservador de

Pio IX, os lances de aguia de Leão XIII e a

docura de Pio X, é afinal o unico arbifro das

discordias e o forte sustentaculo da paz I...

F. V.

^O
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¥ÍØB ÎNĨENSfl
(PA6INA5 D'ALEM FRONTEI

'OMO se escreve a hisforia...* as-

sim poderia denominar hoje es-

tas ligeiras consideracôes da se-

mana, se. cobrindo-me com a dalmatica solemne dos logares com-

muns, desse sombras de credito ao canard bravio, que a imprensa

portugueza vem lan^ando, como acepipe raro, á curiosidade apaixo-
nada dos commentadores da guerra. A serem exactas todas as no-

ticias, os allemães, re-

cuando kilometros e ki-

lometros, ha seis dias

não estariam já nas pro-

ximidades dos Vosges
como estão, mas muito

positivamente nos con-

fins da Siberia, a arre-

fecer o furor bellico ou

acampados pelas paisa-

gens extranhas da Man-

dchuriá.
'

A esquadra mesmo,

com um Panfher a pro-

posito, a naufragar to-

dos os dias, certamente

que guardaria já no fun-

do do mar os restos

abatidos do orgulho teu-

tonico, e não constituia,

como constitue tambem,

uma ameaca seria á po-

derosa 'Home tĩeete* ,

bordejando receosa nas

nevoas britanicas.

Eu não venho preci-
samente discutir se a

Allemanha triumpha ou

não, mas commentar a

frio as mentirolas dos

jornaes e mesmo para

que os meus leitores não

digam amanhã, que os

deixei dolhos fechados, crentcs de tanta boufade mais ou menos

espirituosa.
Mas o que mais me espanta de toda esta campanha, porque

d'uma campanha se trata, é evidentemente a obstina^ão dos france-

zes, apresentando-nos os allemães como selvagens mais selvagens

que os hotentotes ou os pelles vermelhas mais atrazados, e galante-
mente porem, os seus bleus bebados e indisciplinados como a

quinta essencia da correc^ão. luctando. heroicos. pela civilisacão e

pela justi^a !...

ANNO II lllustragdo Catholica
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Convenho que tenha havido

excessos.

Houve-os sempre ; são infeliz-

mente o cortejo tragico da guer-

ra mas d'ahi. até facinorosas fa-

ganhas de canibaes. e massacres

horrorosos. vae um bocadinho

mais, gracas a Deus. que o es-

paco que medeia entre o ephe-
mero pseudo-triumpho das tro-

pas de Jofĩre e a derrota inevi-

tavel que vão soflrer se a Ingla-

terra lhes não accode com gente.
Assim philosophava eu de-

brucado para o meu jornal, quan-
do lobriguei a noticia do incen-

dio do D. Amelia e sem querer

senti as lagrimas nos olhos e a

saudade no coracão. E' que, a

esse elegante theatro. testemunha

fiel de tantos triumphos, de tan-

tas anciedades. de tantas dece-

pcôes, eu tenho ligado recor-

dacôes agradabilissimas que hoje

fazem avolumar a tristeza inespe-

rada da noticia.

N'aquella ribalta encadeada

em oiro vi as obras dos mestres.

Alli triumphou a minha ge-

racão, por alli passaram
as maio-,

res celebridades artisticas desde'

a Sada Yako, com o seu risinho;
de boneca articulada. até á divi-

na Barthet, a dona linda da voz

admiravel ; alli se representaram
as minhas primeiras pe?as.

E' por isso que embora eu

não lhe possa perdoar nunca o

ter-se chrismado com o sol nas-

cente, não posso esquece-lo tam-

bem e fico a recorda-lo com sau-

dade e com magua, como algu-
ma coisa de muito caro de mui-

Velha Gôa—A/far do tumulo de S. Francisco Xavier

to nosso, que na vida deveras se estimou ... j

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

Qs erros da n)oda
000

I

preciso fazer justica aos exageros

da moda actuaL — elles permittem
ennunciar uteis verdades de ordem

geral acerca da tafularia e das suas consequen-

cias sociaes. E unanime a revolta: o gosto e o

pudor ofifendidos recrutaram partidarios por to-

das as classes, e as proprias victimas se entre-

olharam compassivamente. Nem todas tiveram

a coragem de reagir. mas vê-se que se sentem

PAG. 196 /l/ustracão Catholica

afflictas e aspiram a libertar-se d'essas cadeias

humilhantes e dos tyrannos que as forjaram.

Os moralistas, com maior ou menor indul-

gencia. fallaram d'essa ventoinha que a moda

é. hoje mais do que nunca batida por um vento

de loucura. mas a vaidade pueril da garridice
é insondavel !

A uma laureada do Conservatorio que em

pleno verão se cobria de pelligas e não escon-

dia o orgulho que d'ellas tinha :

—Porque é que a menina, disse-lhe um seu

professor. usa com tanta ostentagão aquillo que

um animal trazia antes com tanta simplicidade?
Seguir a moda. como escrava exaltada, é

ao mesmo tempo imitar e distinguir-se ; é que-

rer ser como todas as outras, e comtudo. dit-

ferente d'ellas. Aqui está talvez a explicacão
de tantas condescendencias com o absurdo,

quando a moda é absurda, pois que a conse-

ANNO II



quencia d'esses sentimentos contradictorios é

levar até ao exagero quando o exagero se tor-

nou moda. . .

Não assistimos nôs a um detestavel especta-
culo de surenchêre na singularidade? Porque

já ninguem trata de mosfrar-se por uma forma

que não destôe ou que não grite, como era re-

gra, quando as elegancias estavam subordina-

das a uma auctoridade com forca na tradigão.

0
Vêde o que recentemente se passou n'um baile

de uma côrte europeia. Uma senhora ousou

apresentar-se com uma d'essa saias abertas até

ao artêlho ; o soberano fez signal a um cama-

rista que se approximou da dama, já ruborisa-

da com tal honra, oflfereceu-lhe o braco, recon-

duziu-a ao vestibulo, chamou a sua carruagem,

e inclinando-se lhe disse: — 'Minha senhora.

9 Sua Magestade notou que o vestido de v. ex.a

Velha Gôa A egrej'a e o convenfo do Bom Jesus, onde se conserva incorrupfo o corpo de

S. Francisco Xavier

Sé Prímacia/ e Pafríarchal
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Nova Gôa — Pa/acio Palriarchal de Pangim

ainda não está acabado, e que ainda Ihe faltam

alguns pontos» .

Este remoque ás audacias de certos alfaia-

tes, é justo. A' forca de trabalharem para uma

cjientella extrangeira, cederam á pressão do seu

gosto e desnaturaram o proprio. A moda pari-
siense que se espalhava pelo mundo, deixou

que o mundo a invadisse e absorvesse. Accei-

ta-lhe as indicacôes, ao passo que d'antes sô Ihe

acceitava encommendas. Impunha-se pela sua

graca sem mescla, pelo encanto da sua harmo-

O

O

nia, pelo seu horror a tudo o que é imprevisto
e berrante. Cedeu á invasão.

A confusão é formidavel. Por.mais acostu-

mados que sejamos ás excessivas phantasias do

mysterioso e ironico poder que decreta o que

se ha de usar, jamais assistimos a um arrojo

impudente como o da exhibicão d'esses caris-

simos farrapos de que as mulheres tecem os seus

adornos, e os humoristas teem apreciado im-

mensamente. A moda aclual é um permanente
dcsofio ao bom senso e um perpetuo ultraje á

Parochial egreja de Pangim
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gra?a feminina que tem arrostado

com muitos assaltos sem succum-

bir. mas que. d'esta vez, fica es-

magada sob o ridiculo.'

Que quer dizer essa cacopho-
nia de côres e de formas e de

epochas, que tem um pouco do

harem e da mansarda, que mis-

tura a Turquia contemporanea
com as revelacôes dos frescos

da Troia antiga, que se inspira
n'um mesmo objecto da Escossia,

do Japão ou do Honolulu, e que,

não podendo pedir artificios de

toileffe ás negras beldades das

populacôes selvagens, não se

arreceia de tentar impor aos ci-

vilisados do velho mundo o ha-

bito do pé descalco e o uso de

argplas no nariz?

Um satyrico contemporaneo

Regatas promovidas pelo "Sport Clnb do Porto,,

Tripulagão do
"

Sporf Club do Porfo„

Trípu/agão do "Fluvial C/ub do Porfo... vencedora do
"

C/ub Naval de Lisboa.,

suppôe que o alfaiate, tal como

a tradifão o creou, foi victima

de um doido furioso que o atou

a uma cadeira e em seguida se

lhe substituiu, impondo no seu

delirio, aos escravos da moda a

excentricidade das suas conce-

pcôes. E quanto mais cstrambo-

ficas, tanto mais ellas revelam e

se resentem da tara do seu crea-

dor,- quanto mais avillante o seu

impudor, quanlo mais excentri-

co o seu ruinoso chic, tanto mais

avidas de com ellas se adorna-

rem, são as clientellas.

Quando a impostura é denun-

ciada, e se verifica que sô um

louco era capaz de crear as

modas actuaes, e o verdadeiro

alfaiale libertado, volta a propor

modas decentes, as clientelas

affastam-se; e para evitar per-

del-as é for^oso que elle por seu

turno, crie tambem as mesmas

concepcôes de modas que o

doido creara.

Ha n'esta satyra uma boa dô-

se de verdade. Pelo menos ha-

via-a ha dias, porque
—

gracas a

Deus!—esta epidemia do feio in-

decente não é incuravel. A Egre-

ja erguendo-se pela voz dos seus

pastores, contra as modas extra-

vagantes e perniciosas que as

mais illustres senhoras de Fran-

ca, collectivamente. acabam de

repellir, poz em guarda muitas

pobres ovelhas de Panurgio con-

tra os seus desvairos. A exceri-

Tripu/agão do
"

Ciub Naval de Lisboa,
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tricidade já decresce; o exotismo está por bai-

xo, e a modestia prestes a reconquistar no

jogo dos véos a auctoridade que uma corrente

de descaramento lhe tinha rouba-

do.

Mas foi tão grande o mal !

E' que a moda é apenas impe-

rio de uma aristocracia opulenta e

ociosa que poderia, sem extremo

prejuizo para o restante da nacão,

gastar-se em frivolidades dispendio-
sas e n'um estylo mais ou menos pu-

ro. A democracia, que tende para

a confusão de todas as classes, sem

proveito para nenhuma, supprimiu

condi^ôes e hierarchia.

0 que se faz em cima é servil-

mente copiado em baixo. Logo que

uma moda apparece, embora engen-

drada por modo a não ser acces-

sivel senão a certos privelegiados
da fortuna, logo é copiada e imita-

da: e para se approximar de uma

O preversidades, pretensôes e ridiculos. 0 lar

que a adopfou, .

fica revolto nos seus habitos e

q costumes.

A chegada do reboque ao local da corrida

Esperando o signal da partida

De um inquerito feito sobre

as condicôes das communas ru-

raes, resulta que um dos facto-

res da desercão dos campos e

da baixa da natalidade está im-

mediatamente ligado a essa attra-

ccão da mulher para as modas

instaveis e caras da cidade. A

rivalidade no ostentar de foilet-

tes obscureceu-lhes a consciencia

dos seus imperiosos deveres. A

esposa calculou tudo o que a ma-

ternidade bemdita do lar custará

ao orcamento do enfeite dos seus

trajes. E assim foi que o chapeu
da ulfima moda se tornou inimi-

go da tenra creancinha que dor-

me no berco.

O problema da moda eslá

clientella menos rica, ella nada sa-

crificou d'esse exagero que a me-

diocridade da execucão exagera e

mais feio torna ainda. Assim acon-

teceu com esses vestidos cuja ap-

paricão nos campos de sporf eques-
tre suscitou um tal escandalo que

os infelizes manequins tiveram de

fugir sob uma chuva de apupos.

Todos os condemnaram, na sua

arte e na sua inconveniencia. Mas

passados mezes, esses vestidos an-

daram em moda, e estadearam-se

até nos recantos das provincias, cu-

jos Iindos trajes tradiccionaes des-

appareceram escorracados pela mo-

da da capital, n 'uma caricatura gro-

tesca. Segue-se a moda de olhos

fechados. Ella traz nas suas franjas, Aspecfo da praia no momenfo da parfida

G~ PAG. 200 l/fustracão Catho/ica ANNO II



COISAS DA MINHA TERRA

oOc

O magusto

ÂO sabes. Guida? hoje é

dia de S. Simão.
— A'gora! ora deixa

ver... domingo foram vinte e seis,

segunda vinte e sete... é verdade, é!

terca vinte e oito! e eu que nem me

lembrava de tal! não fazemos um

magusto, Tonio?
— Com este tempo, olha que

't^Ê nem appetece.
Está tudo alagado em agua da

Trípulagão da
"

Associagão Nava/ de Lisboa„ vencedora chuva, de modo que nem a fagulha

(Ciichés de J. d'Az-evedo phot. iia «111. Cath.) ; ha de arder em termos. E, demais,

longe de ser um problema fri-

volo.

E' sobretudo, religioso e mo-

ral. O futuro da raca depende

delle.

As mais altas auctoridades

da Egreja, sentinella da pureza

dos costumes, prodigalizou con-

selhos que despertaram no fundo

das consciencias christãs o sen-

timento da sua responsabilidade
n'esta importante materia. No-

bres senhoras come^am a pré-

gar a cruzada moralisadora, cu-

jos efifeitos já vemos surgir. Co-

nhecem todos os deveres da so-

ciedade dos priveligiados da for-

tuna, e a movimentacão commer-

cial ; mas não cantam a ode á

santa musselina.

O que ellas condemnam é a

ofifensa ao bom gosto e á moral,

é esse exoticismo pavoroso que

envilece aquellas que se julgam

distinctas e não o são, pois que

dá a suppor uma abdica^ão das

virtudes e qualidades que são pa-

ra a mulher o verdadeiro ador-

no e a moda que não passa,

J0RGE M0NT0RGUE1L.

^^jG^

CERVÅES (Prado) — O a/far da Virgem de Lourdes no dia

em que se realisou a fesfa solemne. promovida pela

illusfre familia Bacei/ar
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CERVAES (Prado)— A fami/ia Bacel/ar e a/guns convidados

que assistiram á fesfa

um magusto para ter graca, ha de ser feito no

meio d um campo ou d um largo qualquer onde
se possa dancar á vontade e fazer uma grande
fogueira.

—E assim, é. Ha dois annos é que foi um

magusto bonito, o que se fez em nossa cosa no

meio do laranjal! tu eslavas ou não?

—Tolinha ! então não te lembras de que,

por essa_ occasião, estava eu em._Braga,_na
tropa ?

—Ai! é verdade, é verdade!
—Tens uma cabecinha, Gui-

da!..

—Que queres! a genle não

pode lembrar-se dc ludo. Mas do

magusto lembro-me bem. Ainda

a minha irmã Julia estava soltei-

ra; mas tambem, casou-se quasi

logo. Estava eu, estava ella, es-

tava o noivo d 'ella, a Luiza do

Villar, a Quina do Casal, a Ro-

sa do Lameiro e outras, e muitos

rapazes com violas e outros ins-

trumentos. Comecamos a dangar
o Regadinho em derredor da fo-

gueira que subia por esses ares

e as castanhas estoiravam como

os foguetes que se queimaram
este anno na festa das mordo-

mas. Algumas, ao rebentarem,

atiravam-nos com tanto lume para
as pernas que nos faziam fugir.

O

O

Davamos cada

salto e cada gri-
to ! . . . Estava um

luar que regalava.
E eu, Tonio,

gosto muito do

luar! ás vezes.

quando vou para

a cama, abro \ é

janella e ponho-
me um pouco de

tempo a olhar por
ahi fôra! . . .• por

esscs campos

cheios d'um luar

lão sereninho !

Não sei que

é, mas sinto o co-

ra<;ão tão bem! e

tira-me a vontade

de dormir.

A's vezes ou-

vem-se os mocos

a cantar e a tocar

viola ou harmoni-

ca...

No tempo das

esfolhadas é que
é bonito . . . Mas.
como eu vinha di-

zendo, dava um

luar como dia. Meu pae lirou vinho do melhor

que tinhamos. Foi beber a escanar e comer cas-

tanhas até aborrecerem. Eram tantas! todas ti-

nham trazido castanhas...

Estava a gente já meio quenfinha com o vi-

nho e loda ensarrascada das cascas das casta-

nhas quando nos entra o snr. abbade pelo eido

denlro, dizendo:

Aspecfo exferior da capella da Virgem de Lourdes.
onde se rea/isou a fesfa

PAG. 202 lllustracão Catho/ica anno ii
-TQ



S. JERONYMO DE REAL (Braga)— Meninas que fizeram a

Primeira Communhão

—Eh I lá, raparigas ! não ha por ahi casta-

nhas que cheguem para um velho?!

Ficamos todas assustadas e levantamo-nos

apressadamente. Uns estavam assentados em

bancos, outros mesmo no chão.

—Gra?as a Deus! respondeu meu pae, cas-

tanhas não faltam, snr. abbade.

E dando-lhe a cadeira em que estava assen-

tado disse para nôs:

—Debulhae castanhas para o snr. abbade,

raparigas.
Nôs principiamos a debulhar, a debulhar,

de maneira que, dentro em pouco, tinhamos qua-

si uma cesta de molelinhos. {l)
—Aqui tem snr. abbade, disse-lhe eu apre-

sentando-lhe uma aventalada.

—O' Margarida! disse elle pegando em al-

gumas, tu queres-me pregar

uma indigestão!
—O snr. abbade coma as

que Ihe appetecerem, respon-

di eu.

Elle tinha ido confessar a

Luiza da Bouca que estava

muito mal. Ouviu a fallaria

quando passava pela estrada

e veio até nossa casa.

Assentou-se á fogueirada,
comeu castanhas, bebeu vinho

e fez rir muito a gente. Por

fim, até pegou num cavaqui-

nho e principiou a tocar e'

cantar cantigas. Ainda me

lembro d'esta:

O

E olha que cantava e

tocava bem !

Mas, ainda assim, a

gente á beira d'elle não

estava muito á vontade.

Quando lhe pareceu

disse para meu pae :

—O' Francisco! para

quando fica a boda? olha

que os papeis estão prom-

ptos ha muito e os noivos

hão-de estar mortinhos

por se verem um ao pé
do outro.

— Elles, snr. abbade,

respondeu meu pae, acho

que ainda querem passar

o Natal solteirinhos...
— Ora adeus, Fran-

cisco ! tornou o snr. ab-

bade, isso, agora, não

quer demoras. E preciso
arrumar quanto antes I

E elles muito calados !

—Que dizem vocês? perguntou-lhes meu

pae.
— Nôs... ia a dizer o moco da Julia.

— Qucm manda és tu Francisco ! atalhou o

snr. abbade. E tu bem sabes que estas coi-

sas...

— Eu. ainda assim, não queria desgosta-los,
disse meu pac.

— Ora ! ora ! elles lomaram ver-se junti-
nhos ! E assiin ou não é Julia ?

Ai ! ella poz se lão vermelha como o lenco

quc linha na cabeca. e não disse nada.

O snr. abbade continuou :

—Que tem lá quc consoem casados ? olha

que talvez não tenham consoada mais alegre I

— Pois enlão, snr. abbade, disse meu pae,"

Agua leva o Regadinho
No dia de S. Simão :

Para regar as casfanhas

Agua não, mas vinho bom.

(1) Castanhas debulhadas.

S. JERONYMO DE REAL (Braga)— Meninos que fizeram a

Primeira Communhão
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LI5B0A-0 grande incendio noTheatro Republica

O rescaldo do palco pelos bombeiros

mais dia menos dia, apparecemos-lhe por lá

para V. Rev.a os atar.

— Está bem, disse elle levantando-se da ca-

deira. E agora. continuou, vou-me até á resi-

dencia que são horas. E vocês vão-se, tambem,

chegando para a caminha. As coisas ás vezes,

no final, não dão bom resultado.
— A'gora não, snr. abbade, disse-lhe eu que

estava tão contente que estaria alli nem que

fosse até ao dia.

O

O

Apecfo da plafeia e camarofes depois do incendio

PAG. 204 H/ustracSo Catholica

Vae elle e solta-me esta :

— Que estás tu a dizer minha cotovia ?

olhem que já a formiga tem catarro ! ainda es-

tás a vir para o mundo e já queres dizer tá! tá!

Fiquei toda envergonhada ; mas elle, coita-

do, lá por isso foi sempre bem meu amigo.
Foi-se embora.

Desde que elle se retirou ainda dancamos
um bom pedaco.

E olha que eu, Tonio, quando me deitei,
sentia a cama a querer andar em ro-

da!

— Ai ! Julia I que será isto ? disse

eu para minha irmã que dormia com-

migo. A cama a andar derredor !
— Isso não faz mal, Guida, disse

ella rindo-se muito. E' do vinho.

Mas eu linha medo.

Abracei-me n'ella que era uma mas-

sinha, sô carne ! tinha um corpinho
que parecia de velludo ! e assim ador-

meci.

Eramos tão amiguinhas!
Poucos dias mais dormimos am-

bas, porque, passados uns dez dias,
foi a boda d'ella.

Ao menos dá-se bem com o homem

e está muito contente com a vida de

casada, o que a poucas acontece.

João do Outeiro.
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s\s expedi<;ôes portdgdezas á ^frica

LISBOA — Expedicionarios passando em conlinencia. em frente á saccada

onde se enconfra o Snr. Presidenfe da Republica. sendo duranfe o fraj'ecfo

vibranfemenfe acclamados pela multidão que os acompanhara afé bordo

Seguiram ha dias para Mo-

cambique e Angola (respectiva-

mente Africa Oriental e Occi-

dental), dois fortes contingentes

de tropas territoriaes de caval-

laria, infantaria e artilharia, su-

periormente commandados pe-

los briosos officiaes Alves Ros-

sadas e Massano d'Amorim.

Algumas gravuras que pu-

blicamos de aspectos do em-

barque e desfile dos expedicio-

narios pelas ruas da capital Lu-

sitana, darão aos leitores o exem-

plo vivo do enthusiasmo da po-

pulagão ao despedir-se* dos va-

lorosos e esforcados porhigue-

zes que em distantes parágens

vão engrandecer e nobilitar o

nome portuguez.

Viva a Patria. Viva Portu-

gal! gritaram unisonamente os

que partiram e os que d elles

foram despedir-se. Gritemos

tambem d'aqui: Viva Portugal,

Viva a Patria! e facamos ar-

dentes votos ao Altissimo para

que os valorosos

soldados porfu-
guezes voltem em

b r e v e radiantes

de triumpho e

com a palma da

gloria a aureolar-

lhes a fronte.

Eis o nosso de-

ver, eis o nosso

ardente anhelo.

Mas nem ha que

esperar outra coi-

sa dos nossos va-

lentes soldados,

costumados a ven-

cer quantas bata-

Ihas no mundo tem

visto o seu esfor-

co generoso. Te-

mos confian^a em

que os portugue-
zes de agora não

desmerecerão na

historia dos arro-

jados portuguezes
d'outras eras!

O embarque para bordo do "Mogambique,
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LISBOA — Largada do
"

Durhan Casf/e„, que fransporta os expedicionarios

N0TA5 PO EXTRflNQEIRO

Ainda a morte de 5. 5. Pio X
Os funeraes

ROMA — S. S. Pio X no seu leito de moríe
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ROMA — Os grandes funeraes de S. S. Pio X na Capella Sixtina.

com a assisfencia do Sacro Collegio

O cadaver de S. S. Pio X exposio na Sala do Throno e rodeado pelos

membros da sua nobre anfe-camara
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Fastos do Catholicismo
ono

Os catholicos allemães con-

vidam o I^aiser a conver-

ter-se ao Catholicismo

Eis os termos da carta que pelos
catholicos allemães foi dirigida ao

seu imperador:
$ i 'Faga-nos Vossa Magestade a

mercê de aprender a conhecer a

nossa Religião tal como ella é. Um

simples catecismo basta para isso.

E' dever do pae de nossa patria
conhecer os fundamentos da crenca,

que seguem cerca de metade dos

seus subditos. Nôs, os catholicos,

somos subditos leaes de Sua Ma-

gestade, e até podemos dizer que,

em geral, somos subditos
mais fieis

que os nossos adversarios, alneios

á Religião Catholica.

Sobre o seu leito de morte, o

grande antepassado de Vossa Ma-

gestade. Joaquim I, fez jurar aos

seus filhos que viveriam fieis á santa

fé catholica. Os seus nefos e bisne-

tos devem executar este juramento,, .

Quem nao crê em "Deus . . .

Do seguinte facto devem tomar

nota os incredulos, que se burlam

dos jovens que. quando vão aos

exames, depois de se coníessarem

e commungarem, levam comsigo a

medalha dalgum santo de sua de-

vocão.

As alumnas d'um lyceu laico de

Paris, aos exames do ultimo curso,

levavam os retratos dos bandidos

anarchistas Garnier e Bonnof, como

penhor de boa sorte!

Como é verdade que quem não

é crente é crendeirol

ROMA —1)0 corfejo dos guar-

das nobres, ao fransporfar-se a

urna de S. S. Pio X.

2) O grupo do Sacro Collegio dos

Cardeaes, ao fransporfar a urna

de S. S. Pio X nas Galerias de

S. Pedro.

3) O tumulo de S. S. Pio X na

Grufa Vaticana.
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