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A tamilia de um soldado trancez morto no combate de Percy orando junto da

sua sepultura e cobrindo-a de flores.
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Co//eg/o Lyceu Português
Figueira da Foz

Director, José Luis JKer^des Pínheiro

Situa$ão explendida.
—Magnificas installa^ôes construi-

das expressamente para o fim a que se destinam.

Cursos completos de instruccão primaria e secundaria.

Professores estrangeiros para o ensino das linguas.

Educacão moderna completa sob todos os pontos de

vista.

Enviam-se promptamente programmas e quaesquer

esclarecimentos a quem os pedir ao director.
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Almanaque de Santo Antônio .

= pa«a iqi

O-unico almanaque religioso que emparelha com os melhores almanaques portuguezes. 0

unico que se pode confiar á Juventude para ella se rir e instruir. Muito melhorado, na parte littera-

ria e na secQão recreativa. Abre com uma artistica policromia de um celebre quadro religioso.

Abrilhanta-o este anno uma bella photogravura do saudoso Snr. D. Manuel Baptista da Cunha,

fallecido arcebispo de Braga acompanhado de um artigo do Ex.rn0 e Rev.mo Snr. D. Antonio Barroso.

Peîam a tempo o Almanaque de Santo Antônio para 1915. A edigão de 1914 esgotou-se

sem chegar para os pedidos.

PREQOS
— Cartonado, 320 réis. Brochado, 250 réis. Pelo correio mais 40 reis.

A' venda nas principaes livrarias e na Administrasão do Boletim Mensal -

Braga
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Um yoluntario da Croz Yermelha belga examinando o cadaver d'am soldado encontrado no cemiterio

d'uma aldeia destruida pelos allemâes
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mesmo dia em que um grande
Bispo portuguez entrava nos

carceres sob a falsa accusacão de

uma cumplicidade revolucionaria con-

tra a republica. por cumprir digna e

alevantadamente o seu mister de pas-

tor e de chefe catholico— oh ! amar-

ga ironia das coisas I — publicavam os

jornaes um longo extracto da ulfima

ordem do exercito francez, em que

resplandecia a heroicidade inegualavel
de dez padres catholicos, mortos no

fragor das batalhas.

E ainda hoje nos commove a mor-

*^ te d'aquelle humilde parocho e illustre

filho da velha Gallia que no campo de

batalha, sobre a ferra empastada de

sangue, entre outras vicfimas, cahido

por terra, — ao sentir que a morte já
vinha subindo, corpo acima, esmagan-
do-lhe a vida de enconfro á muralha

do peito, fez um derradeiro esforgo, e

arrastando-se até d'onde pareciam vii

gemidos de moribundos, gritou erguen-
dô n'um braco o crucifixo que guar-
dára até alli dentro da farda :

— Eu

sou padre... Tomae a absolvigão I...

Â morte cravou-lhe na garganta as

garras recurvas, e uma convulsão d'a-

gonia lerrivel poz fim ao seu ultimo

gesto e ao seu ultimo brado, quando
a rioite vinha descendo já sobre a

campina e os corvos grasnavam rou-

camente a sua foíne, n'um halo negro,'
sinisfros alvicareiros das hecatombes...

Amanhã. na epica alvorada do

Iriumpho ou por entre o magoado so-

lUfar d'tíma resigna^So com a derro-

tá. quando a Frarí^a, setnpre 'grâîide e sempre
bella, erjjttér o padrão cle homenagem aos seus

fiftøbs qtíte Inorrératn Spor låfa, esse ttionuttfetato âe >

sífef&ade répétiVá tfOs 'CoéVos fc aos vindouros o

stf&íficio glorioso 'dos spááres •frîsrfcezes que sou- ;

beram CaMr CdtriG tøirøesl

Viertftí tJe tltítige, Wieíl o grîto das coleras *éa

pgfáa Utffcs réffttfú ■'Hps ottVîdôs o grtfto aviso 'âú

h#ra da vftføåtøi. Ctø&lafes vezes o ttíurmurio êo

Awr. Ihífe ;Htkfeåou Wa ĩfaite o murtnurio das <ftn- \

côes da patria, e a brancura nitente das espumas

a tremer como rendas franjan-
do o manto glauco das vagas,

Ihes não chamava á mente

aquelloutra brancura das ren-

dilhadas toucas da Alsacia e da Lorenal...

A Franca andava a bailar-Ihes nos labios

quando fallavam, quando rezavam, qUando en-

sinavam os negros.
...E vieram, com a resolucão firme de

morrer pela Franca, com a esperanca de que

os seus cadaveres formariam uma - montanha

tão alta que seria ou o throno em que a pafria
viria receber a homenagem do invasor venci-

do, ou um monumento em que ella, de pé, sym-
bolisaria o martyrio mais emocionanfe, enci-

mando um novo Pantheon feito de coracôes

immolados...

Quando esses
'

milhares e mijhares de sa-

cerdotes desceram do convez dos vapores, fa-

ces tisnadas, frontes vincadas pelo arado dos

annos, almas a florir, e envergaram a farda

sobre a esfamenha e a bafina,— a unidade

nacional tornou-se um grande facto, tanto aos.

olhos do povo como no espirifo dos governos.
As estrellas do céo fremeluziam de novo,

sobre a cabeca de Viviani, que um dia, as

promettera'apagar como se apagam os candiei-

ros das ruas...

Em Lourdes, um regimento de hussttrds

ajoelhava e orava deante da gruta de NOsSi

Senhora, antes de parfir para a bafalha. "Qs

aviadores iam commungar antes de se atirartWi

ás aVenturosas luctas no espaco, mals ptí^tô
do céo e mais perto da morte.

%
Foi um renascimento dá fé, d'aquella fé ^ftté

anima fiarrés : d'aquella fé que ha dias étn

Ypres, entre os silVos das granadas fcz cdtíi

que tím 'padre soldado imperturbaVelWfeíife Å&1-
sffesse a missa de campanha pelos fteis deftfh'-
cfos; d'aqueila fé que fez rénasder do parifte-
"montô âas scisôes 'e dos odios, a í*íein?a *&t
S. Líífcl

.Æ foram í#tes ntftíe M<É 'tííte mariíW-

wmo tyttliiro de ^Hjpéta, ^s ^s fmfires «fr-
Wtíffikfs ^frtttese^. éútmtfc )pê6 mÉndo. a

^** %> mtmmo <&> \m ttowfaí, x*a>aMacoMa-
va «a efana © intím<m*Êbs**H&&$to patria I

■

,:•..: •-.::■ ..:' , f. V. .
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Homenagem a 5ua Exc.a Re\Ta o 5enhor

flrcebispo-Bispo da Quarda

V. Wanuel Uieira de Mattos

if\ REdao^ão da "lllustrac^ão Cathollca,, sentindo dolorosamente a persegui^ãG

de ^uefcemsido Victima um dos mais inclitos preladøsda Egreja em Portugal; protesto

contra aprisão jordeoada pelas auctoridades da RepûMica

e aflrøwita a 5. Ex.a ReV.ma os mais sinceros respeitos de uma incondicional syrøpalbia
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Ao Ex.mo e Rev.mo Snr. Arcebispo da Guarda

servo não é mais do que é o seu Senhor;

por isso tambem vôs partilhareis a dôr!

Se eu perseguido fui, tambem vôs perseguidos

como eu haveis de ser! Odiados e banidos

e apontado ao furor das multidôes sem lei

vosso nome, exultae, eu vos premiarei !

Recordae-vos então de mim; sou mestre e pae

que vo-lo annunciei. Bemditos, exultae!»

Palavra de Jesus, palavra redemptora,

esta que transcrevi, confortos enthesoura

p'ra os que victimas são d'aquella raiva céga

que persegue christãos e ás almas crentes nega

o mais santo penhor da humana liberdade:

o amor pela Virtude e a crenga na Verdade,

Por isso vôs, Senhor, n'essa palavra santa

a forga ides buscar que o espirito alevanta

entre as tribulagoes. De certo bemdizeis

aquelles que, allegando as mais iniquas leis,

vos levam á prisão, pois são um instrumento

dos designios de Deus, que assim no esquecimento
seu servo não deixou. A affronta da calumnia,

forjada contra vôs, vossa bondade pune-a

com amavel sorriso, indicio de perdão,

pois sabe que signal é a perseguicão

para bem conhecer discipulos de Christo
,

i

que assim o annunciou, assim deixou previsto.
0 symbolo da cruz, que vos adorna o peito, .,

'■

ha encontrado em vôs discipulo perfeito; ,

e hoje rebrilha mais, não porque de oiro seja,
mas sim porque é signal que a impiedade alveja.
D'este m.odo, Senhor, os que vos são hostis \

cada vez descem mais, emquanto vôs subis.

Pareceis Athanasio, o bispo modelar

que ante as perseguigôes não soube recuar.

A furia dos atheus foi vã, foi irrisoria.

Vossa fronte refulge entre laureis de gloria
e aos labios vosso nome aflora entre louvores.

Justa condemnacão para os perseguidores.
As violencias jámais vos poderão vencer.

Mais firme seguireis na estrada do dever.

Nunca recusareis a mais pezada cruz,

pois desejaes seguir os passos de Jesus.
Por isso toda a grei repete com amor:

— «Bemdito o que nos rege em nome do Senhor!»
1

>

. Padre_Nunes Tavares.
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(PA6INA5 D'ALEM FRONTEIRAS?

^OLTA a escrever-me. 'aquella agra-
dabilissima leitora, que eu tanto

admiro mas que sinceramente

deploro, e como sempre, volta obstinada. na sua galanfe teimosia

feminil, a querer intervir decididamente e efficazmente na polifica.
A carta d'hoje, reveladora como as outras, d'uma gentilissima

vivacidade d'espirito, vem toda vasada em barbaridades philosophi-
cas. A minha incorrigivel leitora, entreteve todo o seu verão, devo-

rando avida as paginas admiraveis d'um livro de Maurras, que uma

amiga lhe mandou de Paris... e vae d'ahi todo o arrazoado d'hoje.
a querer já propagandear as ideias e o que é mais perigoso (e lá

OLIVEIRA DO DOURO—Grupo tirado por occasião dc um

passeio ao Monte da Virgem

n'isso fem infelizmente companheiros ingenuos no sexo forte) impin-

gi-las como panaceia efficacissima. para a catastrophe nacional.

Não vou discutir comsigo as paginas admiraveis do philosopho
da "Acfion frangaise„ nem esmiu^ar as consequenles vantagens da

obra de Maurrasi: a quem o realismo da Franca já deve a sua po-

derosaprganisacão partidaria e a propria Fran^a. ha de dever em

grande parte, n'um amanhã que se avisinha, a restaura^ão salvadora.

Não.'gentilissima leifora, porque isso seria muito simplesmente

compartíHiar do seu erro. arrastando para o . campo da politica o

seu bello espirifo, que eu procuro arredar para longe. muilo longe,
de philosôphias e doutrinas, para que entâo comprehenda que o pa-

rffK\

*>,i X::

</„
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pel da mulher não é aquelle que vaidosamente

Ihe attribue.

7~ Creia, não tem razão e a sua amiga. que

poderia entreter melhor o seu tempo. fez mal e

muito mal, mandando-lhe, com os ultimos figuri-

nos, a obra doutrinaria de Maurras,

Não é á mulher que pertence divulgar prin-

cipios ou diffundir doutrinas sociaes. A sua

missão é mais subtil e nem por isso menos me-

lindrosa porque a mulher sô está razoavelmen-

te dentro da vida quando está dentro do lar, e

sô é bella, sô é admiravel, sô tem inteiro do-

minio. não debru?ada para as laudas compa-

ctas d'uma philosophia mais ou menos subtil,

não tresloucada de enthusiasmo apostolando
ideias, mas carinhosamente, decididamente, vol-

tada para um berco.

O
dar. não com as suas lindas mãos como cuida

os cravos vermelhos dn sua janella. mas com

amor, com dedicacão. com intelligencia. as al-

mas dos seus irmãos e amanhã ás almas dos

seus filhos?

Agrada-lhe? Pois entáo rasgue a Ph»oso"

phia, esqueca a politica e termine aquelle lindo

bordado, que abandonou pela leitura. para que

um dia sirva de modelo á sua primeira filha

quando, pela primeira vez. as suas mãos peque-

nas, filigranarem no linho alvissimo como a sua

alma limpida de mulher...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

o ]V(ONTE DA VlRGEM

f\

OLIVEIRA DO DOURO—Outro aspecto do mesnio grupo

firado junto da pedra fundamenlal do Monumcnfo da Virgem

O seu papel é formar as

almas, não com doulrinas mas

com exemplos, ampará-las co-

mo ampara as rozeiras do seu

jardim, insuflar-lhe o bem, guiar-
lhe os sentimentos, amolda-las

aos bons principios e consoli-

dando essa alma para a lucta,

irá consolidando a familia, que

reflectindo mais tarde o carater

individual no caracter collecti-

vo, consolidará a sociedade. O

seu papel não é educar directa-

mente as multidôes, disciplina-
las. orienta-las. mas muito sim-

plesmente preparar as mollecu-

las d'esse grande organismo.
Ahi tem em duas palavras

o papel adoravel da mulher.

Não desvanece o seu espi-
rito esta missão tranquilla ? Não

a seduz o encanto d'um lar on-

de terá novas flôres para cui-

OOO

dois kilometros do Porto,

no concelho de Villa No-

va de Gaya, depois de se ter

andado uma boa meia hora por

encantadoras estradas em zig-

zag vê-se apparecer, ao longe,

erguendo-se magestosa e como

que coroando o cimo do mon-

te do mesmo nome, a capelli-
nha do Monte da Virgem.

São muitas as peregrinacôes

que annualmente ahi se reali-

zam, bem como passeios de

caracter religioso ou simples-
mente familiar.

O panorama que d'alli se

desfructa é um dos mais bellos

que o Porto possue e se orgu-

Iha alcancando-se muitos kilo-

metros em redor.

D'ali se avista a cidade e

Capcllinha Icvantada no Monte da Virgem

(Clichés do phot. am. sr. J. R. de Castro)

CT Pag. 326 /llustracão Cathoíica anno 11
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quasi todas as povoa^ôes cir-

cumvizinhas como Gondomar.

Monte do Crastro onde se

eleva tambem a Iinda capellinha
de Santo Izidro, Fanzeres, Val-

bom, e. por fim. o Douro ven-

do-se ao longe, subindo ou des-

cendo, similhantes a cascas de

nozes, innumeros barcos sul-

cando as aguas prateadas do

rio.

Emfim é um bello passeio
onde a vista se deleita na con-

templacão das mais formosas e

variadas paisagens que a Natu-

reza nos depara.

J. Torres.

l) PORTO— Os Fieis de-

funcfos no cemiterío do

Prado do Repouso. Or/ia-

menfando uma campa.

2) Trabalhando na decora-

gão d'um jazigo.

3) Um aspecfo das campes

depois de ornamenfades.

(Clichés de .1. d'Azevedo

phot. da «111. Cath.»)

pequena folha. parecendo ras-

garem as nuvens, na primavera
revestem-se de folhagem e flô-

res que espalham pelo ar te-

nues perfumes. No outomno

amarellecem. ficam tristes, pe-

netrantes de melancholia, pen-
sando no inverno, na neve

0 enterro de uma arvore

ooo

'

ARA
.
todo aquelle

que analysando a

Natureza vê n'es-

ta uma fonte infinita de < en-

cantos, as arvores frondosas

e cheias de grandeza e majes-

fade. são o symbolo mais su-

gestivo da Belleza, em toda a

aureola da sua forca, do seu

poáer!
. As arvores paramentam-se

durante o anno, de varias fôr-

mas: se no inverno apresen-

tam a nudez completa. com

os troncos despidos da mais

® ANNO II Hlustracão Catholica PAG. 327 (§



que as virá cobrir de branco como se fossem

novas. E' que as arvores são como as mulhe-

res. enfeitam-se para agradar áquelles que as con-

templam.
Sibila o vento agreste em noites de tempes-

tade e os troncos dão guinchos que nos arre-

piam, tetrvcos como gemidos de bruxas por

montanhas escarpadas.
O vento forte faz inclinar os troncos com o

seu poder, mas elles resistem com for?a hercu-

lea e no ranger que ouvimos symbolisam lagri-

LĨSBOA—A nova expedigão para a Africa.

O commandanfe -\- e mais officiaes da columna de marínheiros

que partiu para Angola

e responde-nos pelos cantares das suasavfcs...

pensei em tudo isto, e cogitei mil ideias depois

que, em uma tarde, já lá vão uns poucos d'an-

nosl como o tempo passa! passaraos petajar-

dim do Principe Real vi cahida pbr terra. uma

grande arvore que eu conhecêra comjanto.vi-
co e com tahta belleza! _^*s

■ Jv

,.
A uma pequena dístancia uma carro?a es-

perava por eíla, afim de a transportar ■'. não sei

pera onde. Foi para mim um espectaculo triste:

a arvore jazia no chão, tinha o aspecto da

morte. :.::■,:.

A luz da tarde ia: pbuco a

pouco afrouxando, as torrés da

Basilica da Estrêlla badalavam

cinco horas, algumas crian?as

brincavam juntas ao lago um

verdadeiro contraste d'este mys-

terio chamado—a vida!

Olhamos para> a carroca

que já'~se affasfava levando

aquella arvore que eu fanto

adiriii*ára em manhãs de prima-
vera e em tardes de verão, as-

sisti, sem esperar, ao seu en-

terro, ultima homenagem que

lhe podia prestar.
Nunca mais a esqueci, e

ainda me recordo d'ella com

saudades ; tempos que jámais
voltam.

Lisboa, 2—XI 914.

Alfredo Pinto (Sacavem).

mas de soffrimento, compassos sonoro.s de elc-

gias phantasticas.
A arvore é o abrigo das aves duránte a

noilc. o ponto de reunião durante as horas de

sol. afim de organizarem concertos de trinados.

A sua folhagem serve para a construccão de

ninhos, aonde novas avesinhas saudam as madru-

gadas em canticos de alegria.
Se a montanha é a mãe dos

abysmos, a arvore é um relica-

rio de coisas bellas, de peque-

nos segredos, a inspiradora dos

poetas. Quantos, á sua som-

bra, não divagam phantasias de

amor. luctas de paixôes!
Quantos troncos são repo-

sitoríos de dramas intimos ?

Qriantas inscripcôes talhadas a

canivéte nos pintam .tristezas de

amantes, beijos de namorados,

recordacôes, datas alegres. dias

de lagrimas, milhares de segre-

dos quei, raramente os romanti-

coS conhecem? ,

A arvore é a nossa compa-

nheira mais intima nos passeios
solitarios; contamos-lhe tudo e

ella guarda os nossos segredos

G^ PAG. 328

A paz sustenta o cultivador, mesmo sobre

aridos rochedos : a guerra o empobrece e o des-

troe, mesmo em meio das mais rícas campinas.

A paz diz : Gozae e crescel A guerfá diz:

Soffrei e morrei.

Os marinheiros desfílando pelas ruas de cepitel

tl/ustracão Catholica ANNO II
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LISBOA — Embarque dos marínheiros para
bordo do "Beira„

(Clichés do nosso corrcsp. phot. de Lisboa)

Padre Joaquim Dias.dos Sanfos i

Phoíographia lirada no dia da sua primeira missa

celebrada no prímeiro de novembro na egreja

parochial de Ribeirão, Famalicão

(Cliclié do Antonio Braz d'Araujo)

(\ "lllustracão Catholica,, no Brazi

RIO DE JANEIRO— Um frecho da bahia Guanabara, Phofographia firada da forre do

'Jorneî do Commercio*

ANNO II J/Iustracão Catho/ica PAG. 329 ®



RIO DE JANEIRO— Campo de S. Christovão

Avenida Beira-mar. (Praia da Lapa)

G^ PAG. 330 /llustracâo Catholica

(Clichés do sr. .Tosé Carvalho)

ANNO II
"®



P>ft Querra Europeia

ANTUERPIÅ — Uma noite terrível, debaixo dos obuzes e das chammas do incendio

nm&

Aspecfo da Prage do Mercado, em Malines, depois da occupagão da cidade pelas fropas allemãs,

No cenfro um grupo de prisioneiros belgas guardedos pelos soldados allemâes

§5 ANNO II /ilustracão Catholica PAG. 331 {§



Monfôes de garrafas de champanhe que os allemâes despejaram depois de saquear uma adega
durante a sua permanencia no hisforico casfello francez de Medemenf

Damnos causados por uma bomba Jangada de um aeroplano allemão sobre o

tecfo d'uma casa em Paiis
,.,j

-

A'A'

<■;--.
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A nova arfilharia furca passando pelas ruas de Os recrufas e reservisfas turcos com o novo

Consfantinopla durante a mobilisagão uniforme do exercito

Os funeraes d'um soldado francez morfo no Montenegro por um obuz austríaco

O corfejo funebre afravessando o monfe Loucen A prínceza Xenie, a fí/ha do consu/ francez e o

principe Pedro deanfe da sepultura
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Recrufas e reservistas turcos dirígindo-se aos quarteis vigiados por policias e soldados

;
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Tropas indianes que combafem em fevor dos al/iados
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Armas de cada appellido que entram na composicao dos brazoes

das casas nobres de Portugal
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Arraes de Mendonga.
— Esquartelado, ao pri-

meiro de vermelho nove folhas de golfão de ou-

ro em (res palas; o segundo partido em aspa

de ouro e verde com um fusil de cadeia de côr

sobre o ouro e sobre o verde uma banda ver-

melha aculilada de ouro e assim os contrarios.

Bacelar. — Em campo de ouro um bocclo verde
'

de dtids Vergoiíteas reforddas, pdstas 'e'm 'paja
•

adntiuafro'cachosde-puirpura'. Tiuibre
—■meib

leoparão de oúro com uma folha de parra na

<»*W5a.

AzevedO. — Em campo de ouro uma aguia de pre-

lo estendida. Timbre: uma aguia dc preto com

uma estrclla de prata no peito.

Bairros e Basto.—Em ouro tres troncos de ar-

vore 'de negro, fom nos em ■banda. Timbre : os

Irtspaus das a'noafc em retoque alados com tor-

cal de ouro.

i'MMm: im
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Ditos e pensamentos

Nao era vaidoso

^STANDO D. Affonso de Menezes. se-

nhor de Mafra e filho do conde de

Penella. sentado. no Paco. ao lado

de Thomé de Soqza, védor do rei D. .João III.

disse no mais acezo da discussão sobre fîdal-

gos de poucos haveres:
—Isso se não pode dizer de mim que sem-

pre tive boa casa.

Thomé de Souza observou;
—Vae ahi um pouco de vaidade.

O senhor de Mafra retorquiu azedo:
—Vaidoso eu! Pois se eu fosse vaidoso

estava com Thomé de Souza sentado n'esfe

banco?!

Fé de escrivão

Em casa d'uns noivos achavam-se de visita

Simão Gon^alves da Camara, capilão da ilha

da Madeira e Duarte Dias de Menezes, escrivão
da fazenda de el-rei D. João III. Junto da noi-

va esfava, ricamente vestida, a mulher de Si-
mão Goncalves da Camara, e o Menezes. que
a não conhecia, perguntou ao marido:

—Quem é aquella mulher, que sendo tão

velha e feia. está tão galanfe?
—O capitão calou-se. mas como o oufro

insistia chegou-se á mulher e disse-lhe:
—Sabeis que o senhor Duarte Dias de Me-

nezes diz que sois velha e feia?
—Marido, algumas pessoas m'o disseram

já mas não Ihes dei credito: agora, porém, com
a fé de escrivão já não posso duvidar.

Caras de Saldanha

Um caricaturista desenhou o duque de Sal-
danha cpm innumeras caras, alludindo á facili-
dade côm que o marechal mudava de partido.
Saldanha disse, sorrindo:

—O desenho está bom, mas ainda aqui fal- '■*>
• fa a cara de indífferenca com que olho para isto. -k

Torre do Sabugqf t

Na torre de menagem da villa do Sabugal
estão gravadas estas palavras :

Esfa fez el-rei Diniz

Que acabou fudo que quiz^
'• *.*'.

Que quem dinheiro fiver,

Fará quanfo quizer.

6~
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A mais velha
■»

■

D. Miguel de Faria, bispo de Jaca e prela-
do illustre, esfando no confessionario notou que

duas mulheres disputavam sobre qual seria pri-
meiro a confessar-se. O bispo disse-lhes:

—Aproxime-se a mais velha, essa confessa-

rci primeiro.
Retiraram-se ambas,

Quadro de furfados

Miguel Angelo disse a um pintor, que Ihe

mostrou um quadro em que as figuras eram

copia de oufras :

—O quadro é bello, porém guardae-o do

dia de juizo ; pois devendo cada um ir buscar

o que Ihe pertence não ficará no vosso painel
mais que o panno.

O marechal de Luxembourg

—Pois não vencerei nunca este carcunda?!...

Dizia o principe de Orange do seu valente

adversario o conde de Luxembourg. Quando

Ihe referiram as palavras do principe. o mare-

chal observou :

— Como sabe elle que sou carcunda se

nunca me viu pelas costas ? !

Otempo

O general Hugo, pae de Victor Hugo. jan-
tava com o filho em casa do general Lucotte.
Victor Hugo, então muito novo. defendeu ca-

lorosamente o realismo vendeano. O pae não o

interrompeu, mas quando elle terminou disse a

Lucotte :

— Deixemos agir o tempo. A creanca é da

opinião da mãe, o homem será da opinião do

pae.

• * •

As faganhas grandes devem ■. execufar-se

sem conselho, porque na considera^ão do pe-

rigo pôde enfraquecer o valor.— Julio Cesar.

,
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*-/£ Par»mm homejn se f\ar d'ouífro não ha >x- i

périencia qûe basíe.— Cicéfo.

Tito Fla.vJO...
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