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CII

A SERIO .

LLELUIA ! . . . Alleluia ! . . . Da janella

do meu quarío, que olha para o valle

viridenfe e já cheio de sol, vejo subi-

rem para o ar dezenas de foguefes, e chega-

me das aldeias circumjaceníes o vozear do

povo em fesía, acompanhando o Compasso.

E eis o unico aspecfo da Resurreicão a

que esfe anno assisfi. Alleluia ! Como esfa

palavra me diz bem que sô a fé religiosa nos

pode dar. a nôs, os for?ados da desillusão e

da desesperanca. aquelle fesfivo alenfo das

confiancas respirando no Deus de Ourique !

E será essa, a de Deus, e sô essa, a verda-

deira Resurreicão da Pafria.

. . . Sem o cuidar, embora o facfo vies-

se no elenco d'esfa chronica, eis-nos cahidos

na apreciacão da consfifuicão do Cenfro Ca-

fholico Portuguez, aggremiacão desfinada a

dar aos cafholicos lusos, pela quarfa vez,

uma disciplinada organisacão polifica, com

o fim de, pelo exercicio dos direifos civicos,

conquistar os dire fos communs a fodos os

cidadãos que a demagogia profeiforme da re-

publica roubou aos fieis.

Dizem as gazêfas que esta iniciafiva re-

cebeu o applauso de fodos os calholicos de

accão e, mais ainda, que vae fer a chancella

do Episcopado. Em face d'isfo cumpre-nos

subscrever com um amen, fanfo mais que fo-

mos dos observadores da inanidade quasi

complefa da passada fenfafiva necion^lisfa,

boa demais para um povo analphabefo do-

minado por castas regalisfas em que a sêdc

( do poderio e a fome das commendas supria o

Jf^ vacuo dos cerebros,— e somos de ha muito

abertamente partidarios do programma mini-

mo, com absolula independencia de opiniôes polificas, nas

organisacôes eleiforaes catholicas.

Mas agora, aturem os leitores algumas consideracôes

de quem, tm seis annos de frabalho, ficou conhecendo de

sobejo, por denlro e por fôra, o que se passa no nosso

campo.

Toda a obra calholica que em Portugal queira vingar,

fem de afastar do numero dos seus collaboradores, aquelles

rotinarios defensores dos preconceifoî que no passado es-

tagnaram, em fesfas especfaculosas e ôcjs, a vida religiosa

do paiz. Algures disse quem o sabia, que hoje, nôs os ca-

fholicos, apenas deviamos querer d'esse

fempo, verdadeiramenfe ominoso, as lic^ôes

e os remorsos. e parece que avisado era

tal conselho.

Ora uma das Iicôes mais profundos que nos ficaram por

heranca, é a de que morrerá á nascenca fodo o esforco que

não se sujeife ás direccôes do Episcopado. Escusados são os

exemplos. Salienfemos sômenfe, que o Cenfro Cafholico Por-

fuguez, para viver, fem de ser direcfamenfe inspirodo,

nos seus principios e meios d'ocgão. pelos nossos Bispos.

Quanto aos principios, sabemos nôs que o Episcopado é

pelo programma minimo e não pelo partido. Quanfo oos

meios d'eccão, não é difficil ofinar com o porecer de fão

illusfre collegio.

Domino-o o cerfezo de que se feem de obolir no campo

catholico fodos os personalismos. Trata-se de ideias e não

de figuras, gordas ou magras, pequenas ou grandes, verbo-

sas ou concenfrados ; e porque assim é, urge que o Cenfro

Cafholico não seja em beneficio do foma do snr. fulono,

mas em proveif.i de fodos. O confrario é arruina-lo sem re-

medio. Farfos de figuras andomos nôs foJos que no possada

não analysamos bem quem frabolhava pelos cafholicos e

quem vivia á custa do trabalho dos cafholicos.

Denfro do mesmo parecer, e consequencia d'esfas

idcias, reside a conviccão precisa dc que o cafholicismo não

está nem pode esfar ligado a regimcns polificos. Elle noda

deve á monarchia exfincfa nem á republica que ohi femos, o

não ser oppressôes de toda a especie e maneira. E ossim,

(anto deve ser reptllida pelos cafholicos a copfacão evolu-

cionisfa, como as nega<;as miguelisfas e as seducôes monue

lsfas.

Isto, que á primeira visfa, parece não passar além das

raias da flieoria, fem o olcance pratico de não permiltir que

qualquer, em nome dos catholicos, faca exploracão no ferre-

no das questôes partidarias ou dymnasli.as, no senfido de

um deferminado parfido. E se estes pareceres do Episcopado
forem respeilados, não duvidamos d? q e os rafholicos ferão

as funccôcs da espada de Brenno nos deslinos do paiz.

Do confrario . . .

Ha dias, um emigo, rapaz cheio de f,-.Ienfo e illustrocão,

propunha-se fazer a sua adhesão á monarchia, n'uma corfa

muito bem escripfa e melhor pensada em que as :uas fra-

digôes de republicaro mililanfc eram rosgadas corajoso e

altivamenle, — quando estalou a queslão dymnaslica nas ga-

zefas. A carf.i foi para o ceslo dos papei". Apploudimos o

gesfo. Era logico que não se publicasse, c logico ero que não

se escrevessem certos arfigos das nossas folhas . . .

F. V.

CT PaG. 642 /llustracão Catholica ANNO II



desmenlido de Dato não desmen-

te . . . coisa nenhuma. De resto,

a linguagem das chancellarias,

diz sempre o contrario do que significa. e, se me não engano, fo-

ram mesmo os diplomafas, que iniciaram essa sciencia complicada,
d'argucia e de manha, d'entender as entrelinhas.

Na vespera d'estallar o conflicto europeu. a Austria, a contas

já com a mobilisacão final, enviava á Servia uma nota amistosa

com protocollares protestos de paz. Ora a Hespanha desmentiu a

mobilisacão. mas habilmenle, velou ainda mais as suas intencôes.
A gravidade da questão não está nos acfos ostensivos do gabi-

nete de Madrid e o que o Presidenfe do Conselho desmenliu e des-

mentiu protocollarmente foi a mobilisacão . . .

Entretanto a im-

prensa de Madrid e

nomeadamente o

Imparcial, considera
a questão porlugue-
za como um proble-
ma nacional e todo

o seu esforco con-

grega-se no sentido,

não d'indicar um

caminho ao gover-

no, mas d'aplanar-
Ihe o caminho pe-

rante a opinião. Evi-

dentemenfe á Hes-

panha monarchica,

não convem a anar-

chia porfugueza, c

a republica, deu já

sobejas provas de

que nas mãos da

demagogia feroz da

formiga ou nos bra-

cos conservadores

do gabinete actual,

sô vive em anarchia

,plena. O que é a

demagogia demo-

crafica? A anarchia

feroz. O que é a di-

ctadura actual? A

anarchia nas leis.

D'um lado, as leis fomentando a anarchia ; do outro, a anar-

chia das leis produziudo a confusão. Para viver, o general Pimen-

ta de Castro poz-se fôra da lei . . . Affonso Costa, para se aguentar

poz a lei fôra de casa. Em principio afinal estão d'accordo.
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Os dois criterios, maus ou

bons, conduzem á mesma con-

clusão de que a republica não

pôde viver ... E' porisso tal-

vez, que a Hespanha official-

mente se mostra alheia da nos-

sa situagão. Mas no momento

preciso saberá fazer-se valer.

Desvanecida a illusão de

que a sua calculada neutrali-

dade será paga com a reslilui-

Cão de Gibraltar, ella pretende

Tanger com garantia d uma ba-

se estrategica no Mediterra-

neo. onde tem interesses gra-

ves. Consentirá a Franga n'es-

sa occupa?ão ? . . . A propria

Inglaterra. senhora já da hege-
monia dos mares, com uma

base naval no AtlanHco, com

esse decantado triangulo que

tem um dos vertices estrategicos em Gibraltar,

sanccionaria essa visinhanca?

Então a Hespanha teria que agir energica-

mente mostrando ao mundo. que o accordo de

Cartagena foi uma ficcão de momento, e que os

Pyreneus podem ser ainda o thealro de mais

um episodio sangrento. N'esse caso. por um

natural e instinctivo sentimento de defeza. a

Hespanha não deixaria este canto de peninsula
á mercê dos adversarios.

Resumindo e concluindo: A republica não

convem á Hespanha e ou nôs accordamos de

vez e a serio olhamos a situacão ou a nossa

visinha emballando-nos com a cantata dos

desmentidos trata de si. e para si dispôe dos

nossos destinos. Este é o problema peninsular

que o snr. Vasconcellos, o grande amigo de

Hespanha, no dizer pitforesco de Dato, com

toda a sua aptidão profissional não será capaz

de fazer abortar . . .

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

S. MIGUEL DE SEIDE—A casa de CamiIIo Caslello Branco

que ha pouco foi destruida por um violento incendio

O

Oufro aspecfo da casa de CamiIIo Casfe/Io Branco
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Contingencias da sorte
ooo

OÃO Baptista Le Carpentier nascera

de uns modestos lavradores. Empre-

gara-se como amanuense de um es-

crivão de Valognes. Mais tarde casou-se com

uma pobre rapariga do Campo e estabeleceu-se

como procurador. O seu escriptorio depressa

prosperou.

O rabula normando era intelligente, tenaz,

bem fallante e sabia attrahir os clientes. Ha mui-

ta gente em quem o aprumo substifue linda-

mente o saber. Sem nenhuns conhecimentos de

direito, tornara-se um homem de leis. Quando

rebentou a Revolucão, promoveram-no a offi-

cial embora nunca tivesse sido soldado.

Os seus concidadãos. confiando nos seus

meritos, elegeram-no chefe da Guarda Nacio-

nal. Para coroar a sua felicidade pronunciou
numerosos discursos, arranjou o apoio de uma

sociedade popular que fundara

e fez uma guerra encarnisada
aos padres e ás freiras. Em 1792,

nomearam Le Carpentier de-

putado á Convenciio Nacional.

Partiu logo para Paris, levan-

do sua mulher, camponia atur-

dida, e dois filhos: Virginia,

que tinha dois annos, e Agos-
tinho ainda de berco.

Era preciso distinguir-se na

tumultuosa assembleia, e não

era facil nem commodo. Havia

já muitos nomes illustres e mui-

tos talentos a absorver a atten-

cão. Como se havia de tornar

notado ? De um modo muito

simples. Tomou logar entre os

avancados, entre Robespierre e

ANNO II



Marat, e, rato de cartorio provincial. trafou de

se arvorar em energumeno. Quando deu o seu

voto implacavel. por occasião do julgamento
de Luiz XVI, manifestou a esperanca de €que
Antonieta. a digna companheira do tyranno re-

cebesse a punicão que lhe era devida», o que

em janeiro de 1793 foi julgado um lango ex-

cessivo n'aquelle leilão sinistro. Este voto. no

emtanto, grangeou-lhe amigos, e, quando decor-

S. MIGUEL DE SEIDE- Mcmoría

commemorafiva da visiía do Antomo Feliciano

de Castilho e Thomaz Ribeiro

ridos fres mezes, a Convencão expediu para os

departamentos missionarios incumbidos de le-

var o terror *a todos os defensores da tyran-
nia» , designou para a Baixa Normandia Bour-

don de I'Oise e Lc Carpenlier.
As suas duas expedicôes ficaram famosas

e as recordacôes d'ellas ficaram vivas n essas

terras. O antigo procurador quiz mostrar-se aos

seus compalriotas em foda a sua gloria. A sua

entrada em Valognes foi triumphal. Varios pa-

triotas foram ao seu cnconfro. na cslrada. alc

muifo longe. Le Carpenlier apresentou-se n'uma

berlinda puxada por quafro cavallos ; ostenfa-

va-se alli como n'um throno. imponenfe e seve-

ro. com a cidadã sua esposa ao lado, rubra de

alegria e de orgulho. A' entrada da cidade ou-

viu-se a mulher de Le Carpentier, macaqueando
as rainhas de outr'ora, ordenar em voz alla:

Vão mais de vagar, e baixem as vidra-

?as da carruagem. Quero que o meu povo me

veja á sua vonfade e cwz eu o possa ver da

mesma maneira.

Sg5 ANNO II

E com gestos de soberana, enviava com a

mão saudacôes protectoras á turba aparvalha-
da posta em linha á sua passagem. D'ahi por

deante, salvas de artilharia, corôas de louros

collocadas sobre a sua cabeca por jovens ci-

dadãos, cortejos de crcan^as, discursos infla-

mados, escoltas de cavalleiros galopando á es-

tribeira, tal é o atavio ordinario de Le Carpen-
tier. ao passear a sua vaidade radiante n uma

localidade onde toda a gente o conheceu um

salta-pocinhas.
Que desforra!

*

* *

Em todas as cidades que atravessa,. ergue-
se o patibulo e os fuzilamentos succedem-se

sem interrupcão. Manda todos os dias pa-

ra os tribunaes revolucionarios uma fornada de

suspeitos. Suspeitos de que?
— Um gesto, um sô gesto me basta — pro-

clama o proconsul.
Uma condessa é guilholinada pelo crime de

'ler no caracter alguma coisa de altivo e de

imperioso que desagrada aos patriotas eguali-
tarios.- Sonha com morticinios systematicos :

•Cento e cincoenta ou duzentos cidadãos bas-

tam para repovoar Valognes. Se alguma mãe *

ou alguma esposa se arrisca a pedir por um

preso, diz com soberba:

ILIÍA TERCEIRA (Agôres)-O alfar

da Virgem de Lourdes, no dia da sua fesfa.

na egrej'a parochial de Belem
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—Tirem-me d'aqui esta mulher.

Adestram se cães na caga aos rebeldes. As

prisôes regorgitam. Ha falta de logares no Mont-

Saint-Michel onde se agglomeram trczcntos pa-

dres. esfaimados, sem pão. Le Carpentier leva

uma vida de sátrapa. Quando se annuncia a

sua chegada a uma cidade, todos os habitantes,

por ordem sua, mesmo os velhos e os doentes,

são obrigados a correr ao seu encontro e a

acclama-lo.

Entra em Coutances á luz dos archotes.

Formam-lhe o cortejo cinco grandes carruagens
e cincoenta e quatro cavalleiros. Caminham na

cauda do sequito uma banda de musica e va-

rias damas, enfre as quaes a sua favorita, que

se chama a grande-sacerdotisa e oue já não é

a cidadã Le Carpentier, deixada cm Granville.

O
res semi-nuas, onde se esvaziam dois foneis de

cidra e duzentas garrafas de vinhos requisitadas.
Não inventamos nada do que acima se lê,

Todos estes pormenores se encontram no livro

do visconde de Bruchet intitulado Le conven-

fionnel J. B. Le Carpenfier, 1759-1829.

O
t=3

Å sangrenta orgia dura perto de um anno.

Chamado á Convencão depois do 9 dc ther-

midor, Le Carpentier apresenta-se alli arrogan-

te. A acredita-lo. devera-se á sua energia os in-

glezes lerem renunciado apoderar-se dos porfos
de Granville e de Saint-Malo. Mas da região

que elle aterrorizara levanfa-se um queixume

ILHA TERCEÍRA (Agôres)—As creangas infernadas no 'Orphanafo Benfo João Bapfista
Machado* a/mogando em casa do snr. Francisco Luiz de Freifas

Em Valognes, terra da sua naturalidade,

onde se mostra de preferencia. porqué foi de

lá que sahiu pobre e amargurado. as ruas, por

occasião da sua segunda visita, enfeitam-se de

grinaldas e de arbustos verdes. exactamenfe

como outr'ora para as fesfas do Corpo de Deus.

A' esquina de cada rua descem corôas de lou-

ro sobre a sua fronte. A sua casa assemelha-se

a um altar do Sacramento. E' tal o medo que

inspira que se prestam ao representanle da

Convencão honras divinas. Incensam-no afé nas

cerimonias publicas. Alojam-no nas mais bellas

moradias, cujos donos são prcsos p.irj l!ie dei-

xar o logar livre e. pela noite adeante, ha lon-

gos festins recreados pela presen^a de mulhe-

D

O

enorme contra o carrasco da Mancha. Toda a

assembleia o renega; não encontra ninguem que

defenda a sua causa. Decrefada a accusagão,
é preso no prarial do anno III e conduzido ao

castello de Taureau, velho e sinisto forte, isola-

do no meio do mar. na foz do rio de Morlaix.

Encarceraram-no ahi apôs oito dias de jornada,
acossado por vaias e maldicôes, e posto no se-

gredo mais absoluto.

O mysterio de uma tal existencia é inson-

davel. Deve suppôr-se que a vaidade humana

tem d'estes acessos ou que o advento subito

ao poder soberano é, para certos cerebros,

uma causa de demencia? Talvez. Como Lebon,

como Carrier, Le Carpentier voltara da sua
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missão inquieto, nervoso, doente, preso de uma

sobreexcitacão visinha da loucura.

Que faz na prisão? Reduzido á miseria

mais completa, mal alimentado, os carcereiros

viam-no, na parada da fortaleza, occupado du-

rante o dia a remendar o fato. Transferiram-no

para o castello de Brest. mais tarde veio uma

amnistia geral e Le Carpentier obteve a liber-

dade.

Para onde ir? Pensou que contava em Va-

lognes muitos amigos que talvez não o tivessem

esquecido. Tomou o caminho da sua terra na-

O

O

mais tres filhos. Era preciso viver. Tenfou ins-

crever-se no quadro dos advogados de Valo-

gnes; mas soffreu o vexame de se vêr quasi
logo riscado—por fraude. O seu filho mais ve-

Iho, Agostinho, servia na guarda do primeiro
consul. Elle proprio, o anligo representante do

povo, solicitou a sua admissão na policia impe-
rial. A policia não o quiz. Durante os Cem dias,

esperando levantar-se, adheriu publicamente ao

imperio. No segundo regresso dosBourbons, os

anligos regicidas foram condemnados a sahir

de Franga, e Le Carpentier teve que se exilar.

ILHA TERCEIRA (Agôres)—Um frecho da quinfa do snr. Francisco Luiz de Freifas,
nos arredores de Angra do Heroismo e um grupo de pessoas de familia, amigos do mesmo snr.

e creangas do 'Orphanato Benio João Baptista Machado*

(Clicbés do dist. phot. am. snr. Antonio José Leite)

tal. sô, a pé, pobremente vestido, envergonha-
do, escondendo-se com medo das invectivas e

dos sarcasmos. Quando se acercou do seu ber-

Co natal. ninguem. dessa vez, foi ao seu en-

contro. Nenhum tambor rufou; as ruas não se

illuminaram nem enfeitaram com grinaldas. Rea-

briu o seu pequeno gabinete de negocios, mas

os clienfes eram raros. Formavam-se grupos em

frente da casa. onde o apontavam como um

espantalho e o apupavam. Recorreu aos solda-

dos para o proteger. As auctoridades vigiavam-
no; oS seus menores passos eram expiados. Ex-

for^ou-se para que o esquecessem. Os annos

passaram. Juntara-se-lhe sua mulher e nasceram

O
D

Projectou retirar-se para Inglaterra, mas o

navio que o conduzia tocou em Guernesey. Ahi.
logo que sabem da sua chegada, gritos, insul-

tos acolhem o carrasco da Mancha. Acode-lhe
uma forga. Arranca-o ao alvorôto e condu-Io

á residencia do governador da ilha, que o man-

da metter na cadeia. Le Carpentier pensa refu-

giar-se nos Esfados Unidos; mas a recordacão

do seu proconsulado segui-lo-hia até lá ; em par-

te nenhuma, na terra immensa. não poderá for-
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nar a encontrar um asylo e resolve voltar para q

Franga, onde. pelo menos, saberá esconder-se,

Desembarca de um barco carvoeiro, em Dié-

lette. a 1 1 de marco de 1816. Os gendarmes
notam este homem andrajoso 'muito magro, de

mau aspecto* , e interrogam-no. Dá um nome

falso. mostra alguns papeis illegiveis ; e fecham-

no no calabouco. Foge de noite pela janella, e

sô então se sabe que o miseravel vagabundo
era o antigo proconsul.

Procuram-no por toda a região . . . sem re-

sultado. Sô quinze dias depois assignalam a

sua presenga n'um casal cdas bandas de Ma-

Iendê> . Pôem-se em campo oito gendarmes de

marinha e quarenta soldados, mas não desco-

brem nada. Alguns camponezes informam que

BOM JESUS DO MONTE fBraga)

Os frabalhos de reparagão no anfigo elevador

Os operarios empregados no servigo

de reparagão n um momenfo de descango

se avistara o Caim moderno, mendigando o seu

pão. do lado de Vauville; descrevem assim o

seu traje: "chapeu redondo, casaco azul, calga
da mesma côr, polainas e sapatos ordinarios.

uns alforges ás costas, e dentro, o volume de

um merendeiro» . Tal era o atavio do homem

que vinte annos antes percorria essas mesmas

estradas triumphante, escoltado por musicos e

cortezãos, ao som de salvas e de philarmonicas.
Durante trez annos ninguem o encontra.

Pensa-se que vivia nos bosques, sô saindo de

noite, sustentado por algum raro amigo fiel.

Por fim, exfenuado, no comec;o do inverno de

1819, teve que buscar asylo mais confortavel e

afrouxa na prudencia. Apanham-no, deitado

n'um forno. na aldeia de Teurleville, perto de

Cherburgo. Na audiencia, em que compareceu,

nenhum advogado consente em se encarregar I

da sua defeza. Incumbe-se elle proprio d'essa 9
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Um aspecfo da linha

missão. Condemnam-no a prisão perpetua e le-

vam-no para o Mont-Saint-Michel.

A principio o ex-membro da Convencão

mosfra-se altivo e indocil com os seus compa-

nheiros. Do alto da sua prisão. batida pelo ven-

to do largo. o seu olhar descobre essa terra

da Normandia e da Bretanha sobre a qual rei-

nara como senhor. Mas breve renuncia á lucta.

Tantas desditas acabrunharam-no.

Apôs alguns mezes de orgulhosa loucura,

resigna-se e curva-se. Sua mulher desapparece;
seus filhos dispersam-se; sua filha— que nasce-

ra ao mesmo tempo que a sua gloría—a sua fi-

Iha enlouqueceu ; no seu delirio enaltecia a alta

situagão que seus paes tinham gosado outr ora;

A/guns operarios na hora da refeigão

(Clich^s flo tlist. phot. am. Dr. Augnsto Sinval)
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ornava a sua coifa de uma rozeta. cobria-se de

rosarios, declarava-se bastante poderosa pa-

ra fazer nomear um presidente da Republica. . .

á sua escolha. Metteram a desditosa n'uma casa

de alienados.

Le Carpentier na prisão. cantava cancôes

realistas; a sua conducta era exemplar ; dava

aula aos garotos do Monte. Era um velho hu-

milde e piedoso que se comprazia em fazer re-

citar cathecismo aos seus alumnos. Todas as

manhãs acolitava o capellão á missa das almas,

desempenhando-se com fervor das suas func?ôes

de sachristão. Havia, porém, um dia, em que

não apparecia na capella; era a 21 de janeiro.

anniversario da morte de Luiz XVI. Encerrava-

se na sua cellula, com os seus pensamentos, e

quando passava a data fatal, voltava aos seus

exercicios ordinarios de piedade. Morreu con-

fessado e commungado, como um christão. a

27 cle janeiro de 1829.

Pelo extracfo.

EDUARDO DE Noronha.

BRA GA — Grupo de negocianfes de carnes verdes e respecfivo pessoal tirado j'unfo

do Mafadouro pubĩico
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LAMEGO—Os snrs. Manuel d'Almeida, Rufí'no

da Sí/vq e João Teixeira Felix, fres modesfos

operarios e monarchicos dedicados que muifo

feem soffrido pe/o seu ideal politico.



BRAGA—Grupo de cortadores de carnes verdes, empregados nos falhos da cidade

(Clichés da Photographia Belleza)

Fastos do Catholicismo

0O0

Os ferramotos italianos

Avezzano linha cm poucos an-

nos chegado a ser uma cidade

moderna. Ensoberbecida com o

seu progresso tinha voltado as

costas para Deus. Nâo podia se-

guir mais avante, dizia uma pie-
dosa senhora. As fesfas do Se-

nhor cslavam profanadas com o

trabalho e as diversôes. Os sa-

cerdofes clamuvam que ao me-

nos ouvissem Missa. Pouquissi-
mos assistiam. A maior parte do

povo não cumpria o preceito pas-

chal. A blasphemia, o luxo im-

moderado, as divcrsôes peccami-
nosas. linham enchido de coslu-

mes perversos aquelle povo. O

progresso malerial finha-o feito

esquecer a Deus. E Deus o cha-

mou, primeiro com ameacas. de-

pois com castigos. Os agambar-
cadores tinham feito subir escan-

dalosamente o preco do grão. E,

O menino Raymundo Sanches

Pinheiro

coincidencia terrivel I enconfra-

ram-se morfos junto dos seus

celleiros.

A licão é eloquente! ensina-

nos a que resulfados conduz o

progresso sem Deus, que se

preoccupa sô com o bem mate-

rial.

A boa imprensa

Sua Santidade enviou uma

carta ao cardeal Maffi appro-

vando a obra italiana da Boa

Imprensa, da quol nomeou pre-

sidente de honra o mesmo car-

deal. Na direccão trabalharão

ainda alem do eminentissimo pre-

sidente os conselheiros que elle

nomear, bem como os deíegados
diocesanos e parochiaes.

S. Santidade dignou-se mais

publicar um decreto da Consti-

filho da Ex ma Snr." D. Herculana Sanches tuigão da Obra que Se propÔC a

Pinheiro e do Ex.m,J Snr. Clemente diffusão dos periodicôs e revis-
Pinheiro da Silva, nafural de Curvos, i jv i-

(Espozende). Esfe menino recebeu a primeira
t3S calnollcaS-

communhão aos tres annos de edade com

o conhecimento da doufrino christã, 1 M *

indispensavel para um acfo too solemne.
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<ií 7\ Resurrei^ão
Consummou-se o deicidio. O corpo santo

Do justo. pelos impios condemnado,

Baixou á sepultura embalsamado

E envolto em fino linho, amor e pranto.

Chcga o tcrceiro dia. Com espanfo.
Vêem apparecer os guardas a seu lado

Um anjo e abrir o tumulo sellado,

D'onde sahira o Rabbi, qual mago encanto.

A certas almas, Ders fambem destina,

No tumulo encerradas da illusão

Pela mão da Impiedade atroz, ferina,

O triumphante vôo, da prisão.
Acorda-as de Jesus a sã doutrina,

E para a luz e o bem resurgirão.

Braga. 31-VI-915. ELVIRA NEVES PEREIRA.

P0RTUQAL E 0 P\flR

Quando nascesle. a voz asp'ra do Mar

Rugia maldicôes na praia escura ;

No alem brumoso a tragica figura
Do Horrivel negrejava, a ameagar...

Um dia a vela branca da Aventura

Uniu-se á tua vida p'ra noivar;

E então a onda jí mansa, a marulhar,

Veio beijar-te os pés, toda docura!

Levou-te nos seus bracos com carinho

E doida de paixão, em ancia ardente,

A's paragens remofas do Orientc.

E hoje . . .

— *Meu Portugal !» so!u?a em prece

O Mar que anda á procura do teu ninho . .

. . . E passa junto a ti . . . e não te conhece !

Paredes de Coura. TEIXEIRA Pinto.
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f\ Querra Europeia

Uma aulo-mefralhadora belga perseguindo uma patrulha allemã

Damas da Cruz Vermelha franceza na fronteira

C
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Soldados francezes collocando uma pega em posigão de fogo

Forno-estufa para a desinfecgão das roupas no campo de prisioneiros em Guben (Ållemanha)
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Um grupo de offíciaes francezes tomando uma refeigâo ao abrigo d uma cabana

Forgas de infanlaria ingleza fazendo a (ravessia d'um rio
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Garicattiras ii^terijacioi^aes da gíierra

O

'Olha bem para ella, GuilhermeU

(Caricalura do New York World que mosfra o

senlimento do povo americano em face do bloqueio)

282e2B228088092220000°oooQooooooooo'boooo'QQQ"ooQQQ
OOOOOCOOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO

■ iUBMAR!NE.«

■ \ THPLAT ■

BbiJj

I^^mL'* t' "^i*- * Jj

Wk
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Kæ

fc£^A "Ijí

As bolas dc sabão do Kaiscr: a ameaca dos

submarinos. Por traz do Kaiser eslão a Ingla-
lcrra. a Franc;a c a Russia deslruindo as bolas.

(Do jornal inglez Weckly Dispalch)

O Kaiser entre baionefas

(Do jornal inglez John Bull)
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'flfn flnecdotas historicas

CUCZ Ditos e pensementos

o
O sangrador

rei hespanhol Filippe II, andando á

ca^a, foi victima d'uma queda que

tornou urgenfe a sangria. Os auli-

cos correram á aldeia mais proxima e frouxe-

ram o primeiro sangrador que encontraram, O

rei, arreceiando-se da pericia do esculapio, in-

terrogou-o:
— Sabeis a quem ides sangrar?
— A um homem.

Respondeu serenamenle o sangrador e ope-
rou sem mais rodeios. Gostou o rei da resposta
e levou para a côrte o medico da aldeia, que
foi depois um cirurgião distincfo.

Verdugo dos maus

Tres vezes o philosopho Anaxillo recusou

o governo da republica de Athenas, e deu esfa
razão :

— Antes quero ser servo dos bons, do que

verdugo dos maus.

Pratos de barro

Por seu talenfo e esforco. Agathocles, filho
d'um oleiro, chegou a rei de Sicilia. Nunca se

envergonhou da sua modesta origem, anfes por
vezes dizia aos seus aulicos mosfrando-lhe pra-
tos de barro:

— Algum dia fazia d'esfes . . .

E mostrando-lhes depois pratos de ouro :

—Mas hoje pela minha virtude e diligencia
faco estes!

Condemnagão de Aristides

Pela lei do ostracismo eram banidos os ho-
mens de credifo e capacidade. e os afhenienses
sentenciavam escrevendo o nome do accusado
n'uma casca de osfra. No acfo da vofacão um

cidadão, que não sabia escrever nem conhecia
Aristides. pediu a este, que casualmenfe se en-

contrava a seu lado. lhe escrevesse o nome de
Aristides. E pergunfando-lhe Arisfides que mal
Ihe fizera esse homem, teve esfa resposta:

— Nem o conheco. nem mal algum d'elle
recebi, mas estou enfastiado de Ihe ouvir cha-
mar o j'usfo.

Arisfides escreveu o seu nome e foi banido
de Afhenas. Ô

Âi dos vencidos!

Tendo os gaulezes passado os Apenninos e

invadido o territorio que restava aos efruscos,

foram atacados pelos romanos, cujo exercito

puzeram em debandada nas' margens do rio

d'Allia, indo depois tomar e incendiar Roma no

anno de 391 antes de Chrisfo. Como quer.

porém, que não podessem assenhorear-se do

Capitolio, resolveram os sifiados enfrar em ne-

gociaceôs. Conta-se que, quando os romanos

pagaram em barras de oiro o resgate de Roma,
os gaulezes usaram de pesos falsos afim de au-

gmentarem a somma que tinham a receber.

Queixando-se d'isso os romanos, Brenno, o ge-
neral dos gaulezes, poz mais a sua enorme es-

pada na balanga, e exclamou:
— Ai dos vencidosl

O conde de Sorfelha

Carlos V, conversando com o nosso em-

baixador D. Luiz da Silveira, conde de Sorte-

lha. perguntou-Ihe, motejando Portugal de pe-

queno :

— Se se levantar uma lebre em Portugal,
onde a vão matar?

— A' India, que é d'alli cinco mil leguas.
Respondeu o portuguez.

O casar

A mãe do philosopho Thales de Milesio,

quando elle era novo e forte, aconselhou-lhe

que se casasse.

— Ainda não é tempo.
Respondeu o philosopho. Mais tarde, quan-

do elle orcava pelos cincoenta, a mãe repetiu
lhe o conselho.

— Já não é íempo.
Respondeu este sabio.

• • *

Os mancebos que sahem scepticos das

mãos dos professores ou dos paes são como

victimas destinadas para o sacrificio.—J. Simon.

Sempre tenho pensado que para se refor-

mar o genero humano é preciso comecar pela
reforma da educacão.—Leibnifz.
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