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— 0 cerlo é que por mais volfas que

dêmos ao problema, não lhe (opamos solucão

airosa. E, n'esfas condicôes, o melhor é ficar

onde csfou . . .

Isto dizia-me um abastado influenfe po-

lifico d'Enfre Douro e Minho, ha dias, n'um

passeio de manhã, pelas aleas silenciosas

dos jardins do Palacio. Era domingo, e como

sou avesso a receber na cama o primeiro

jorro do so', sahi alé lá, anfes d'almogo.

Comprei o Dia e li-o duranfe a caminhada

no electrico onde, por signal áquella hora,

enconfrei mascando um cigarro e a Monianha

o snr. Scevola, com um semblanfe fão pallido

e cahido que me evocou ou um criminoso

cheio de apprehensôes ou um rei desfhronado

e vagabundo pela terra quc feve aos pés . . .

E foi logo á entrada dos jardins que

meus olhos divisaram, senfado n'um recanfo

de folhagem, aquelle abasfado influenfe, ho-

mem culto, de livro na mão. No ar calmo e

no cco triumphal em quc um azul purissimo

e canfanfe de luz fe dcsenrolára, a manhã

subia cheia dc frescura. O livro era uma bio-

graphia de Maura. Facil é explicar agora

como apôs os cumprimenfos mais sinceros

que banaes que embos frocamcs, fomos

por 'li fôra a palrar garrulamenfe, como os

pardaes nas filias que se adornam, sobre a

quesfão politica d'esla terra malavenfurada

de Porlugal. A ella veio preza o pouco da

discordia actual : a consfifuicão do Cenfro

Catholico, que fanfa empola repuxou aos

borbotôes na sensivel cufis das gazetas que

marcam onenlacôes na massa conservadora do paiz.

Elle quiz saber melhor o meu pensamenlo sobre o

assumpfo, depois emiftiu o scu parecer e vá de fravar dis-

cussão. Pude perceber então que a sua menlalidade parara

no ultimo dezembro do seculo XIX. com o ralliemenf de

Leão XIII, e uns aphorismos de W'aldeck Rousseau que o

snr. Alpoim Ihe minisfrava, ao fempo, no Janeiro. ao marrar

todos os dias, como um prefo, no cspecfro clerical que inda o

assusta, não podemos saber porque mofivos, desde que o

snr. Quirino de Jesus não pode ir como delegado das amea-

cas do e\-chefe dissidente fazer proposfas ao snr. Padre

Provincial dos jesuifas . . . O meu compa-

nheiro não comprehendia a affifude neufral

dos fieis peranfe as formulas polificas. E fo-

da a confusão do seu cerebro nascia de

que se por um Iado, para elle, o ralliemenl era a ulfima

palavra das direccôes ponfiflcias, por oufro, a sua visão

polifica de monarchico reclamava que os crenfes se amalga-
massem com a genfe do fhrono . . . no exilio.

E eu puz-lhe a quesfão claramenfe, demonsfrando que

o dever do cafholico era lucfar sempre pela realisacão das

suas ideias e que para isso era necessario conquisfarem as

suas liberdades. E como os facfos nos dizem que esfas sob

fodos os regimens se gosam
— a Al'emanha, o Brazil ... —

não devemos subordinar o exifo da lucfa ao de um ou oufro

parfido belligeranfe.

— Mas supponha o Pimenfa de Casfro decahido . . .

Quem vem depois? Não esfá porvenfura demonsfrada a fal-

lencia d'esfadisfas do regimen ? . . .

— Não discordo, atalhei. Eu mesmo penso assim, não

fenha duvida. Mas d'isfo que posso concluir eu, como ca-

fholico ? Nada. Porque o meu dever é lucfar, em qualquer

parfe, manfendo aufonomos os meus principios e aufonoma

a minha acgão por omor d'elles. E o amigo certamenfe sabe

que o Papa o ensinou assim, não é verdade ?

— E' cerfo. Mas não convirá mais aos crenfes appoiar-

se na unica forca polifica conservadora do paiz : a monar

chia ?

— Respondo pergunfando : em que scnlido foma essa

palavra appoiar-se ? No de uma confusão de crenfes e rea-

listas ? Não pode ser. A Egreja é indifferenfe a formulas

polificas. No de uma collaboracão apenas para a conquista
das reclamacôes dos fieis ? Enfão concordo . . .

E ao cabo de algum (empo, examinada por (odas as

suas faces o problcma, é que o meu companheiro concluiu

com a phrase que abre a chronica.

E que elle não sabia o que vae pelo mundo porfuguez..-

F. V.
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meu visinho tem um papagaio,
philosopho. E' inteiramente no-

vo. Até aqui conhecia-se o phi- ,\, ■••

losopho papagaio. Abundava mesmo, impunha-sc, tinha o seu logar
marcado. na fauna grotesca das sociedades modernas. O outro vivia

desconhecido, a vida embucada, retrahida, dos ignorados. Pertence-

me a vaidade de o ter descoberto e melhor, a gloria de o ter enten-

dido, porque cu logrei,—alem de desvendar os labyrintos mysteriosos
da sua doutrina tagarella, — penetrar os segredos, a chave, o enredo,

fíff\%

CABECEIRAS DE BASTO — Crupo tirado por cccasião da visila que o corpo ju-
dicial de Villa Nova de Famalicêo fez em 6 do correnfe ao ex-juiz da comarca

snr. Dr. Bernardino Alves de Moura, residenle na sua Quinla da Cranja. N"esfe

grupo vêem-se, além do homenageado -\-, o juiz subslilufo dr, Daniel Sanfos.

advogados drs. Fienrique Machado e Sebaslião de Carvalho. conservador dr.

Francisco Alves. escrivães de Direilo Mello. Viegas. Cama e Alipio Cuimarães.

solicifadores Lino Cuimarães e Dias tCosla e o antigo conlador Francisco de

Penha Mesquiía.

d'essa loquella palreira. O sr. Schgarft viveu dois longos annos, em

pleno sertâo, para entender a linguagem dos macacos e com o me-

lhor da sua tenacidade teutonica, conseguiu identificar dois simples
vocabulos... E' certo que, de regresso ao seu paiz, escreveu para a

admiracão das academias, um volume de duzenlas paginas. Eu en-

tendi o meu visinho em dois minutos e em dois escassos minutos

revelei-me todo o seu vasto, profundo. systema de philosophia...
Palreiro. bom, espanejando as azas. o meu visinho confessou-

me esfa manhã, a sua vida, o seu systema. Sente-se profundamen-
te desgracado embora hoje, gragas á sua doutrina, soífra resignado
os vae-vens ingratos. do seu ingrato destino.

® ANNO II lllustracão Cathoiica



GUIMARAES— Depois de um pic-nic realisado na Quinla de Sepins, propriedade dos

illustres fifu/ares Barôes de Pombeiro, ao qua/ assisfiram as fami/ias mais distinclas d'aquella cidade

Na sun terra, sob a cupula rendada e sen-

sual das palmeiras ardentes, n'aquella opulenta,
fecunda, cathedral de ramarias e de sombras

buriladas, entre os perfumes que desvairam e

as côres opulentas. vivas, que accendem loucu-

ras, o meu papagaio philosopho— que não é

bem a mesma coi'sa que um philosopho papa-

gaio— professou em extases de fanatico, o

mais puro fetichismo. Um dia qiie lhe cortaram

a liberdade e Ihe destinaram o exilio d'um esfa-

leiro, na casa burguesa d'um ricasso. o bicha-

roco chorou as suas primeiras lagrimas e na

gaiola do vapor, cortando o mar immenso, con-

verteu-se ao estoicismo. Riu, folgou, espane-

jou-se ao sol, riu muito, porque do contacto

com os homens elle aprendeu a rir... Vivendo,
olhando com odio—porque o odio cabe tão bem

entre as penas, como cabe na alma d'uma mulher
—

para o intimo dos seus oppressores, penetran-
do-lhe quanto possivel as paixôes e os ridicu-

los, as mizerias e as grandezas, contastando

inferiores, almas que a ambicão divide, que o

desejo separa; conhecendo a mentira e o cri-

me. a perfidia e a desgra^a, o philosopho limi-

tou o riso a uma fimbria d'ironia e fundou es-

sa escola, profunda, insondavel do jemenfichis-
mo, enquadre caricatural, d'uma raga, base pro-
funda d'uma psychologia. A' maior desgraga
responde com um abrir de pennas indifferentes.

E' todo um systema. E' todo o jemenfíchis-
mo. No homem. seria um encolher d'hombros;
no meu papagaio philosopho, um arfar d'azas
multicôres... Assim propôe o meu visinho efficaz
remedio aos males patrios, grandes e profun-
dos males que nos levarão Deus sabe afé onde.,.

E um symbolo—dirá, conselheiral e solem-
ne o bom leitor, pensando trespassar para al-

G gum amigo ou inimigo, as insidias do bicharo-

co loquaz.
N'ão. E um papagaio philosopho, simples-

menle. Eu é que já papagueei demasiado para
lhe revelar a doutrina...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

PELA PATRIA E PELO REI

A menina Maria Idalina. sympafhica fílhinha

do snr. Sancho Henrique G Sousa
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As atribula<;ôes de unrt "apostolo,,
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\S eleitores do depar-
tamenlo de Pas-

de - Calais acha-

vam-se reunidos, no dia 2 de

setembro de 1792, para eleger
os seus deputados á Conven-

cão nacional. A assembleia

comecou, como se pode cal-

cular, por longos discursos,

porque os francezes d'aquelle

tempo não tinham a eloquen-
cia discreta. Um orador ela-

borara um elogio emphatico
a Thomaz Paine, o celebre

philosopho revolucionario in-

glez, e apezar das reclama-

côes de certos assistenfes, que

protestavam que aquella di-

gressão era fatigante e intem-

pestiva, elle não deixou de teimar em

proseguir até ao fim a sua arenga,

sem condescender em lhe supprimir

uma sô phrase.
Pode-se affirmar que a maior par-

te dos que alli estavam nunca tinham

ouvido fallar de Thomaz Paine; esfe

personagem, filho d'um negociante de

espartilhos da pequena cidade de The-

tford, desde muito novo que sonhara

em renovar a sociedade, preconizara

a fraternidade universal e prégara o

regresso á edade d'ouro que elle se

;fi" gabava de tornar a trazer embora^ se

Vv)/ seguissem pouco as suas instruccôes.

Este libertador levara a boa palavra á

America onde as suas theorias tinham

causado assombro. Estava cheio de

ideias grandiosas; projectava
lancar na

Mancha *uma ponte de amizade* ; pu-

blicara dois pamphletos famosos, evangelho do

mundo futuro, os Direitos do homem e o Sen-

so commum ; os mais ardentes amigos da li-

berdade em Franca veneravam-no e admiravam-

no como a um apostolo, e este mesmo aposto-

lado valia-lhe em Inglaterra crueis perseguicoes.

O implacavel orador expôe que o governo de

Jorge III molestou rudemente este retormador

genial O pobre Paine foi pelos seus conci-

dadãos accusado perante a justifa. preso. amea-

rado de morte, e. á excepcão de alguns exal-

fados que o atlmiram. toda a Inglaterra conser-

vadora esfá irritada confra elle. Mesmo o po-

vo, a favor de quem elle com-

bate. lhe vota um desprezo tal

que os operarios, para lhe testemu-

nhar a sua aversão, imaginaram dis-

por os pregos dos seus sapatos em

forma de T. P.—as suas iniciaes—

com o fim de esmagar symbolica- /

mente o seu nome, e de o arrastar

quotidianamente, n'esta especie de

effigie, pela lama das ruas.

A apologia d'este demagogo in-

comprehendido foi supportada com

a maior indifferenca; os eleitores de

Pas-de-Calais não se tinham reuni-

do para isso; tinham pressa de pro-

ceder ao voto. O que os interessa-

va muito mais era a questão de

saber se Arras conservaria a sua cafego-
ria de cabeca de districto ou se a cidade d Ai-

re herdaria esta vantagem. A lucta, n'esfe pon-

to, era calorosa e as discussôes sobre o as-

sumpto occuparam uma sessão completa. Por

fim, tendo-se constituido a meza, procedeu-se á

votacão. O primeiro nome sahido da urna era

o de Maximiliano Robespierre: este reuniu 412

votos d'entre 784 votantes. A segunda eleic;ão

foi a de Carnot; depois elegeram Duquénoy;

Guffroy apresentava-se em quarto logar; mas

contava no corpo eleitoral numerosos adversa-

rios, e Le Bas assenhoreou-se d'elle. GuflFroy

propoz-se de novo; trava-se a batalha: os que

_
o nâo querem procuram um meio de o desa-

possar, e de repente. para lhe pregar uma par-

tida. alguem pronuncia o nome d'aquelle senhor

Paine, o inglez desconhecido de quem se ouvi-

ra já o panegyiico. E' preciso eleger este puro

democrata, este apostolo da felicidade univer-

sal; elle assegurará a felicidade dos francezes.

Uma fraccão muito numerosa da assembleia de-

clara-se a favor d'elle; excitam-se, exaltam-se;

a escrutinio abre-se: duas vezes fica sem resul-

tado; mas á terceira é eleito o inglez, por 418

votos — mais seis do que aquelles que obtivera

Robespierre.
A difficuldade estava em lhe participar o

seu triumpo, e nenhum dos seus eleitores co-

nhecia a sua residencia. Escreveu-se a Condor-

cet, que se suppunha em relacôes com todos

os philosophos do mundo; escreveu-se tambem

para Londres, ao acaso, sem indicar direccão,

, e o mais assombroso é que Thomaz Paine re-

'

cebeu a carta. Como um grande medico cha-



mado para a cabcceira d'um doente que vae

curar n'um abrir e fechar d'olhos, elle não tar-

dou. A 13 de setembro estava em Douvres,

prompto a atravessar o estreito para responder
ao appello do povo francez e com pressa de

dar a felicidade a esta nacão generosa. A sua

impopularidade é tal no seu paiz que os em-

pregados da alfandega Ihe embargam as baga-
gens; uma populaga clamorosa amontôa-se'dean-
te do hotel em que estava. gritando: 'Abaixo

Paine ! A' morte o fabricante de espartilhos!
A' agua o traidor!» Foi com grande custo que

o desgragado philosopho conseguiu chegar ao

navio, debaixo de uma chuva de pancadas,
soccos e invectivas. Finalmente ei-lo a bordo ;

O

O

mando lersc meltido n'este alvoroto, o pobre
homem pergunta a si proprio com anciedade se

não teria feilo melhor em navegar, uma vez

mais, para a America onde. pelo menos, o apre-

ciam com calma. Mas já não é tempo. O na-

vio atraca; o inglez, acalma-se depressa. Os

clamores que o acolhem não são hostis, pelo
contrario. Mal puzera o pé no caes foi rodea-

do. abracado, lcvado de uns bracos para os

oulros. Os soldados apresentam-Ihe armas,-

uma mulher nova lanca-se-lhe ao pescoco. pré-

ga-Ihe um lago tricolor no chapéo e recita-lhe

um longo discurso do qual elle não compre-

hende uma palavra. Forma-se um corlejo; con-

duzem o philosopho á camara, onde a munici-

LISBOA — A primeira reunião do Centro Monarchico da Capifal.
Ao centro -f- o snr. Duque de Palmella que presidiu a sessão

o navio affasta-se da costa, e durante muito

tempo Paine, triste, ouve ainda o ruido das im-

precacôes com que os compatriotas saudam a

sua partida.

Depois de quatro horas de travessia, as

praias de Fran^a desenham-se no horizonte : já
se distinguem as torres e as muralhas de Ca-
lais. Mas o que é isto? Os caes estão negros
de multidão ; resôa o canhão e retumbam gri-
tos. Irão reproduzir-se as scenas de Douvres ?
Iria ser, ao seu desmbarque, chasqueado, mal-

tratado, assobiado como o fôra á partida? El-
le não se admira de não ser prophefa no seu

paiz. visto que isso é. segundo paicce, supe-
rior ás forcas humanas ; mas aqui. n'esta terra

sedenta de liberdadel... E muifo inquieto, lasti-

G PAG. 694
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(Cliché do nosso corresp. phot. de Lishoa)

palidade se reune para o receber ; é-lhe feita a

mesma ovacão na Sociedade popular, onde o

fazem assentar por baixo do busto de Mira-

beau; tem nova ovacão á partida, no dia se-

guinte, quando sobe para a carruagem, diri-

gindo-se para Paris onde o chama o seu man-

dato. Chegado á capital, aloja-se no hotel

Whife, na rua Petits Pêres. albergue de todos

os anglo-saxôes, que passam por alli. A 21 de

setembro, encontra-se nas Tulherias onde se

reunem os recem-eleitos ; o abbade Gregoire
apresenta-o aos seus collegas; festejam-n'o, ap-
plaudem-n o, cumprimentam-n'o ; parece que to-

dos esperam que, em breves palavras, elle for-

mule a solugão definitiva dos problemas sociaes
ao esfudo dos quaes consagrou a vida. Mas

/i/ustracão Catho/fca ANínU 11
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YILLA YERDE-Festas ao

Menino Jesus

Teve enorme concorrencia a fes-

fividade religiosa realizada n'um dos

ultimos domingos na cgreja paro-
chial d'esfa freguezia havendo de

manhã a commovente ceremonia da

primeira communhão a perlo de cem

creancinhas. A' farde sahiu uma lin-

da procissão com varios andores e

grande numero de anjinhos fazendo

a guarda d'honra ao Pallio a cor-

poracão dos Bombeiros Volunfarios

que pela primeira vez se apresentou
em publico com os seus uniformes.

Depois da procissão e peranfe
uma assistencia numerosa foi feifa a

experiencia da bomba empunhando
a agulheta o snr. José Moreira da

Silva Coufo Netlo, habil chefe das

officinas da Inspec^ão Geral do scr-

vico de incendios do Porto sendo

opfimo os resulfados obfidos.

Enfre a assisfencia esfavam os

snrs. Gaspar Emilio Lopes Guima-
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V/LLA VERDE—Um aspecto do arraial

nrtesianos deviam laslimar ler um deputado,
decorativo é verdade. mas tão pouco loquaz.
Paine era um ulopista ao qual a frequencia das

desegualdades humanas dera volla ao miolo,

como a muitos oufros ; mas era um excellente

homem. E d'uma candura! Como não compre-

hendia neda do que se dizia em redor d'elle,

persuadiu-se facilmenle que todos os oradores

que via agitar-se na tribuna tinham apenas por

fim, como elle, a felicidade universal. Quando

se chegou ao processo do rei, elle inferrogou
a sua consciencia á falta d'oulros conselheiros;

ella respondeu-lhe que uma condemnacão á mor-

Um grupo de creangas da prímeira communhão

rães. Esfevão Alves de Faria. Padre Manuel José Rodrigues =

da Cruz, Anfonio Joaquim do Lago Junior e José Joaquim
Peixoto, que consfifuiam a briosa commissão a quem se de-

ve a iniciafiva de um melhoramenfo tão imporfante.

permanece calado, aperta as mãos. sorri, abra-

£a todos; não falla e é então que se percebe que

o deputado de Pas-de-Calais não sabe uma pa-

lavra de francez.

Para tomar logar n'uma assembleia onde se

A menina Delfina dos Sanfos, sympafhica
fílhinha do snr. Diogo Manuel

ĸara luiuai iu^qi
n umu uo.j\.tii«^i>.iu w.tuv. -^^ ..........^. ^.^, ___,.... ______

,u5>/
...u. .*...<

perorava muito. o caso era embaragoso, e os
° dos Santos. no dia da sua primeira communhão

ANNO II
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VILLA VERDE— A Corporagâo dos Bombeiros Vo/unfarios

te seria odiosa e que era conveniente para o q
bom renome da Republica expedir Luiz XVI

para a America onde se poderia dedicar á agri-
cultura; fariam da rainha uma coslurcira de

roupa branca, da princeza real uma "quaker»
e do delphim um bom rcpublicano. Por conse-

quencia, no dia solemne do voto, pronunciou-se
— n algumas palavras francezas aprendidas de

côr—pelo desterro perpetuo. Depois. para mc-

Ihor insfruir e convencer os seus collegas, fez

ler na fribuna a traduccão d um arrazoado on-

de elle expunha os molivos ele\ados da sua in-

dulgencia. Isto foi, na esquerda, um assombro,

Pois que ! Paine, o amigo dos homens, o pro-

pheta libertador, o advcrsario de loda a aucto- O

ridade, recusava vofar a morle do tyranno! Co-

A Cummissâo organisadora

mo elle nunca tinha difo nada, contavam-no,

por causa da sua reputacão, no numero dos

energumenos; e eis que pela primeira vez que

elle se manifestava se collocava entre os reac-

cionarios!

—Isso não é a linguagem de Thomaz Paine

—exclama Thuriot.

A leitura é interrompida, Marat escala a

tribuna, denuncia a falsificacão evidenfe:
—Não ! Essa não pode ser a opinião de

Pjine; é uma infiel e má fraduccão !

O inglez, que do seu banco segue nos ros-

los o eíTeilo da sua arenga, da qual espera um

enternecimento geral, admira-se muito d'esta

discussão violenta, nascida sem que elle saiba

porquê e na qual está complefamenfe inhibido

de tomar parte. Pergunta a si

proprio como é que um ap-

pello á moderacão pode de-

sencadear taes furores, e quan-
do, no finT da leitura, uma

algazarra se ergue da esquer-

da, Paine não pode discernir

se este profesto se dirige ao

seu texto ou unicamente ao

seu leitor.

A datar d'este dia acha-

ram-lhe o aspecto trisfe e

desalenfado. Os olhos. oufr'o-

ra scintilantes e cheios de fo-

go. que illuminavam a physio-
nomia larga e franca, esta-

vam velados por uma sombra

dc duvida; a sua figura athle-

fica curvava-se como ao peso

d'uma decepcão muito oppres-

siva ; o vestuario, d'uma cor-
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COIMBRA—A enfrada do novo pre/ado. o Ex.m° e Rev.'"° Senhor

D. Manuel Luiz Coelho da Silva. Na Estagão Velha

é S. Ex.a Rev."la acclamado por uma numerosa multidão

reccão perfeifa, os cebellos. empoados e entran-

cados. davam-lhe a figura d'um gentil homem;
e isso ainda o prejudicava no espirito d 'aquel-
les que o tinham admirado de longe, nos seus

escriptos. Tinham imaginado Paine com o as-

pecto d'uma calamidade, d 'um pé-fresco des-

enfreado, d'uma especie de Marat inglez, feroz,

sempre furibundo, a espumar e sanguinario.
Em vez d isto via-se um ideologo, um sonha-

dor.todo sensibilidade e bonhomia. Que burla !

E muitos d'aquelles que o tinham festejado vol-

O

O

lavam-lhe agora as costas'

com receio de se compromet
ter. Elle, de modo nenhum in"

fluenciado pelos mais fogosos
discursos, visto que não com-

prehendia nem uma syllaba
d elles. conlinuava a tomar

apenas por guia a sua con-

sciencia; ella inspirava-o bem:

fez pôr em liberdade um es-

pião inglez que, do outro lado

do estreito, o denunciara mui-

tas vezes ; assim obteve a gra-

ca d um certo Grinston que

o desancara no decorrer d um

jantar no hotel Whife e que,

por eíte atfentado á dignida-
de da convencão, estava em

risco de soffrer os peores cas-

ligos; nobres accôes que eca-

baram de Ihe tirar o pouco

prestigio de que ainda gozava.

Quando foi cla proscripcão dos Girondinos,

elle comecou a pôr seriamenle cm duvida o des-

interesse e abnegagâo dos revolucionarios fran-

cezes. Este golpe d Esfado parlamenlar offendia

todas as suas conviccôcs. N'a Convencão, on-

de era assiduo, cmbora coda vez mais silencio-

so, porque ninguem, agora, se arriscava a tra-

duzir a palavra d'esse suspcilo, senfava-se qua-

si sôsinho na Plaine logo que lcrminava a as-

sembleia, voltava para u arrabalde Saint-Denis

Um aspccío do grandioso cortc/o que acompanhou S. Ex* Rev."- alé á egreja do Carmo

onde o novo Prelado se paramenfou
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onde alugara tres aposenlos n'uma casa cam-

pestre com capoeira. corfelho, coelheira c um

grande pomar.

Vivia pacificamente n este eremilerio jogan-

do o bilhar ou o fennis com alguns compatriotas.
Recebia a visila de um dos scus collocatarios,

official da guarda nacional. inslruido, affavel,

que fallava inglez. que lhe offereccra "os seus

servicos» e que era simplesmenle Samsão, e

executor dos julgamentos criminaes. Esta inti-

midade não era para rehabililar no seu pensa-

mento aquella Revolucão de que esperara ma-

C

CO/MBRA—A Sé Nova onde se realizou o

solemne € Te-Deum>

ravilhas; devia julga-la mais severamente ainda

quando, uma bella manhã, o vieram prender,

para o conduzir, na qualidade de aristocrata,

á prisão de Luxemburg, onde enconlrou Dan-

ton e muitos outros.

Então já não procurou comprehender : aris-

tocrata, elle, o grande demolidor de monar-

chias! N'esfe mesmo momento os tribunaes in-

glezes condemnavam-no, por conlumacia, a fo-

das as especies de castigos variados e con-

fiscacôes ; era Londres tinham-no queimado em

effigie, como jacobino, e em Paris prendiam-no

por ser excessivamente moderado ! Esta situa-

Cão. certamente unica nos annaes parlamenta-
res, foi revelada n'ura estudo abundante de fa-

ctos curiosos até agora ignorados, por M. Lu-

dovico Fortolis. que recorreu para a sua docu-

mentacão a fontes pouco exploradas. O honra-

do Thomaz Paine faz ahi uma figura quasi co-

mica, lão grandcs são os pasmos e as suas de-

cepcôcs. Um inglcz. memhro da Convengão na-

cional. por M, L. Forlolis, livro commenfado e

apimentado pela maneira exposfa por G. Leno-

irc.

Painc ficou na cadeia duranle mais de dez

mezes, sem que ninguem fivesse o incommodo

de se informar dos motivos da sua prisão.

Quando sahiu não procurou mais csclarecimen-

tos, muito contente por ter sahido d'alli com a

cabeca em cima dos hombros, sempre afervo-

rado ás suas Iheorias revolucionarias, mas mui-

fo resolvido a nunca mais se comprometler pon-
do-as em pratica : a experiencia fôra muito

infeliz. Paine em 1795, estava na miseria

mais absoluta, e frouxera da prisão um ab-

cesso n'uma ilharga que punha a sua vi-

da em perigo. Um compalriota quc o visifou

alguns annos mais larde. na epoca cle Maren-

go, enconfrou-o no segundo andar d 'uma casa

na rua do Odeon, n'um miseravcl quarlo cuja
immundicie e desordem eram de melter medo.

Monlôes de jornaes empoeirados, uma arca de

cosinha cheia de papeis, duas grandes malas,

barras de ferro de formas extravaganlcs, collo-

cadas a um canfo do quarto, compunham todo

o mobiliario. N'esfa loja de adelo, Thomaz Pai-

ne, vestido com um fato de flanella, andava de

um lado para oulro, melancholico e preoccu-

pado. O visitante tentou diverli-lo fallando-lhe

O

O venerando Prelado conimbricense sahindo

da egrej'a do Carmo
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COIMBRA — S. Exc." Rev.ma o Senhor Bispo vae a caminho da Cathedral

no meio das acclamagôes do povo

da liberdade que os seus escriptos tinham dado o

ao mundo. Paine sacudiu os hombros :

—Agora que elles possuem essa liberdade,

disse elle n'um tom amargo. nenhum homem

honrado é capaz de viver n'este paiz . . . Con-

quisfaram metade da Europa apenas para se

tornarem mais miseraveis do que antes!

O outro, um pouco desconcerfado, insinuou

que faltava aperfei?oar a Republica.
—A Republica! exclamou o velho demago-

go. Aqui não ha Republica. Sô reconhe?o uma

Republica : é a da America. E renuncio a toda

a politica europeia.

Dois annos mais tarde, com effeito. voltou

para os Estados-Unidos d'onde nunca mãis

quiz sahir; e foi alli que morreu em 180Q. Es-

tava escripto que o apostolo vagabundo da li-

berdade nunca encontraria repouso. Dez annos

mais tarde. um admirador trazia para a Euro-

pa o corpo do philosopho, que conservou na

sua moradia até 1835. epoca em que morreu.

Foi tudo vendido em sua casa. e os restos de

Thomaz Paine, sem serem postos em leilão. fo-

(Clichés do dist. phot. snr. Carlos Pereira Cardoso)

ram arrematados segundo o capricho dos ama-

dores. O craneo. separado do tronco, foi enri-

quecer o armario de um abbade; ignora-se onde

se encontra hoje. Um outro sacerdote tomou

posse do cerebro que. depois de diversas vicis-

situdes, foi parar, em 1900, á loja de um li-

vreiro de Londres onde esfava para vender,

com alguns manuscriptos, por cincoenta libras.

Era, parece, uma coisinha preta, endurecida, e

não mais larga do que a mão de um homem.

Peio extracfo.

EDUARDO DE Noronha.

Os que prefendem governar os homens, sem o auxilio

da Religião, não sabem que immensidade de supplicios lhes

seriam necessarios para a manufenc;ão da ordem : e que por

maiores esfor^os que fizessem, nunca a poderiam conseguir

permanente.
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POEMAS
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PEQUENINOS
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Saoiiíie e a &lnja
(ALLEGORIA)

O

At

A

O

Sangue é forte e faz tinir a espada.
rôa os ares com toques de clarim.

alma sem fé é timida e medrosa.

odeia a guerra, não diz não, nem sim.

lora.Sangue quer lascivia a toda a

A toda a hora mil e um festim.

A alma se é casta, empalidece ou côra.

Mas guarda o harem do seu senhor Caim,

No fim da vida o Sangue desce á terra,

E elle que foi Morte, Incendio, Guerra,

Desentranha-se em rosas n'um jardim.

A Alma desce ao inferno a soffrer penas.

E ao entrar toda em ais, soluga apenas :

—Nâo pequei, nem gosei, pobre de mim I

Uma voz brada, enfão, no Azul sublime;

— Justo que não protesta, tem mais crime!

A'S PECCAP0RA5 M0RTfl5

Condôes-me sempre ô Mulher! . . . Quer flôr pendida,
Sem gotta d'agua ou lagrima apiedada,
Quer humilde Manon presa ou cuspida,
Quer Dama das Camelias ultrajada.

Como Jesus á adultera aviltada,

E ao pezo da vergonha e á dôr rendida,
Jamais haverá pedra despedida
Da minha mão, a ti, oh flôr da estrada\

Como irei, pois, oh pcccadoras mortas

Que já entrastes da Expiacão as porfa:
Contra vôs lancar pedras de irrisâo?. ,

Nunca. Nunca. Sô irá pobres caveiras,

Quer Mundanas, Rainhas, ou Rameiras,
—Chorar meu pô, por vosso pô, no chão
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GUARDA — A entrada solemne do novo Prelado o E>c.mo e Rev.mo Senhor D. José
Alves Mattoso. Um aspeclo do imponenfissimo cortejo ao chcgar á Egre/a da Misericordia

onde foi canfado o
' Te-Deum>

Fastos do Catholicismo

000

Centro de Defeza 5ocial

Reuniu-se ha dias em

Hespanha a Junta Geral

do Centro de Defeza So-

cial de Gracia sob a pre-

sidencia do alcaide snr.

D. Rafael Vallef Saba-

ter. N'esfa assembleia que

teve uma concorrencia con-

sideravel o snr. Lôpez Gas-

tambide, secretario do Cen-

tro, deu conta das defer-

minacôes da Direccão e

dos motivos que a levaram

a reunir a Junta Geral. O

snr. Sabafer, presidente,
n'um eloquente discurso

explicou a missão do novo

Centro como um dos or-

ganismos da Federac;ão

Nacional dos Centros de

Defeza Social, Ligas Ca-

tholicas e outras associa-

qôes congeneres. Delineou

o plano daccão do novo

O

O

e polilico mas sem feicão partidaria olhando

apcnas aos supremos interesses religiosos e

patriolicos.
Para conseguir a realisacão do seu plano

propoz o snr. Vallet a creacão das Seccôes
Polilicas cujo objecto principal será a organi-

sagão eleiforal e a social.

subdividida em commissôes

que respectivamente se oc-

cupem do Secretariado Po-

pular, Bolsa de Trabalho

e creacão de um Dispen-
sario gratuito.

Propoz tambem a for-

macão de uma Sec?ão de

propaganda.
O discurso do snr.

Vallet que foi acolhido

com grandes applausos
produziu tal effeito entre

os assistentes que imme-

diafamente se inscreveram

socios para trabalhar nas

differentes Seccôes.

Tambem se tratou de

organisar em breve uma

Juventude deDefezaSocial.

O vencrando Prelado agradecendo as

Centro dizendo que este manifesfagôes do povo que em frente da sua

actuará no ferreno social residencia o acclamava delirantemenfe
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GUARDA — Um aspecfo do Largo da Misericordia depois da passagem do cortejo

O povo assistindo ao bôdo disfribuido a 200 pobres em frenle da residencia do

Senhor D. José Alves Mafloso a expensas d'uma commissão de senhoras.

Ao lado vê-se parfe da cafhedral

-*
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F\ Querra Europeia

A borclo d um cruzador franccz-. a arlilharia em acgâo

Um abrioo da artilharia franccza n'uma florcsta do AIío Mosa
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Veferinarios milifares inglezes curando os cavallos feridos n'um dos ultimos combaíes no Norte de Franga


