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Bordados

dlrectamente da Sulssa,

franco de porte a domicilio!

Pecam hoje mesmo a nossa collefão contendo 80 figurinos

novos com anostras bordadas , representando de modo muito

exacto a execufão maravilhosa dos nossos bordados afamados,

assim como os nossos tatalogos de bordados para roupa branca

("n Yrø e pequenos artigos com verdadciro bordado suisso.

Esta coUecão c cnviada franca contra a i emessa d um sello

de 5 centavos. .

A escolha comprchcndc blusas e vcslidos para senhoras,

meninas c meninos cm cambraiii , Voile, Crêpc , Transparente, Toile, j\c. e

^■ore scdas novidades desde frs. 3.25. Os nossos bordados, como nao sao cor-

tados podem ser confeccionados facilmente sobre lodos os padrôes.

Ao mesmo tcmpo offerecemos a nossa, co«c*c• das u,tim»

;^
—

!^Æ
para ve^tidos

Æ^cJK'ætSfíS:^™^.Mm »™ - branco . co, Esta co,lefao é egua,-

mente enviada franca ontra a remessa d'um sello postal de 5 centavos.

3dtCi>eÍjerãQ?. Sucerne, 82 (Suissa).

Rol cLa deso"b:rie,a

Na administragão dos ECHOS DO M/NHO-Braoa, está

á venda papel para'o rol da desobriga.

Colleg/o Lyceu Português
FIGUEfRft *Dft FOZ

Director, José Ifu/£ Jl/ejjdes P/jjhe/w

Situa<jâo esplendida.—Magnificas installa^ôes construi-

das expressamente para o fim a que se destinam.

Cursos completos de instrucQâo primaria e secundaria.

Professores estrangeiros para a ensino das Jinguas.
EducaQão moderna completa sob todos os pontos de

vista.

Enviam-se promptamente programmas e quaesquer

esclarecimeutos a quem os pedir ao director.
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ITALIA—M fachada principal da Cathedral de 5iena, magnifica

obra d'arte construida no seculo XIII



cada passo agora se enconfram cora-

gôes deserfos de esperanqa. Ermos

de alma, ambienfes oufomnaes do

desalenfo, são hoje os peifos de muifos que

honfem eu vi ainda brandindo galhardamenfe
a espada dos soldados, de sorrisos aberfos

nas faces claras, e palavras de fé a cahirem-

Ihes dos Iabios. E esfa correnfe de desalenfo

já fez, já faz o seu mal maior: sendo no

fundo apenas um sentimenfo de decep^ão,

para se esfribar confra as admoesta<;ôes e

prédicas aos que não deserfaram, ella já

conslruiu a sua logica de agoiro, já se apre-

senfa sob as formas de um raciocinio de des-

graga fafalisfa.

Mais que a eleigão do novo presidente,
mais que o resurgimenfo dos radicaes no po-

der, mais que o desassocego a esbo<;ar-se e o

esfalar dos primeiros firos nas confendas

parfidarias,
— esfe facfo impressionanfe é o

que domina foda a semana, razão basfanfe e

poderose para que eu aqui o regisfe e ana-

lvse n'esfa chronica.

E' facil deferminar-lhe as origens e cau-

sas. Eu e alguns mais que vemos infelligenfe-
menfe e desapaixonadamenfe o problema na-

cional, apenas illuminados pela fé que nos

alenfa, podemos observar esta nova phase da

crise porfugueza com a necessaria solemni-

dade e bom senso.

Esfe desalenfo é, na essencia, o desfe-

cho frisfe de uma decepgão, e como fodas a<*

decep^ôes provém de um engano, um puro

engano, uma illusão diluida na propria nevot,

uma miragem esfarrapada no bergo onde

nasceu.

Qual o engano? Qual a illusão? Qual

a miragem ?

A de que sob o minisferio Pimenfa de

Casfro, se iniciára definifivamenfe no paiz o

movimenfo de reconsfrucgão indispensavel é

salva?ão pafria; de que esfe movimenfo, quc

se fraduzia na ac?ão monarchica, no Cenfro

Cafholico, no infegralismo lusifano, no pro-

gramma esplendido da Liga Naval, era já fão

forfe que nada o poderia desfruir e fão incoercivel que nada

poderia defer a sua marcha ; de que a correnfe revoluciona-

ria esfava jugulada pela mão do exercifo e ludo levava a

crêr que a breve trecho se fratfmentasse e dissolvesse.

E foi esfe o engano, e foi esta a illusão, e foi csfa a

miragem! O movimenfo conservador não era definitivo, nem

forfe, nem incoercivel. Tiranfe o Cenfro Cafholico, o unico

dos seus elemento?, direi até o seu elemenfo essencial, ne-

nhuma das oufras organisafôes se salvou, mal o friumpho
revolucionario provou na capifal que a mão do exercifo não

jugulava o radicalismo e que esfe, por isso mesmo, em vez

de se fragmenlar, ganhava novas energias. E basfa atfenfar

nos razôes porque o Cenfro se salvou do desasfre, para que

os mofivos da perda dos oufros elemenfos appare^am a foda

a luz da verdade.
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O Cenlro salvou-se porque não

fiou nunca o friumpho das reclamaijôes
crenfes de uma eveníualidade polifica.

Collocou-se no ferreno simples e bello da

religião e como os funesfos resulfados da

persegui^ão jacobina confra a Egreja já para muifos esfão

pafenles, não ousaram focar-Ihes. Não, não foi uma compla-
cencia dos adversarios a salvacão do Cenfro, foi um pheno-
meno de psycologia collecfiva que a hisforia regisfará com

foda a importancia que elle requer.
Os oufros elemenfos cahiram porque finham de cahir

desde que o minisferio era a condi^ão de vida que a alguns
anfemosfrava a vicforia da resfaura^ão; desde que, por ou-

fro lado, á direcgão d'esses elemenfos esfava preso muifo,
mesmo muifo do velho preconceifo liberal que ferminou ha

cinco annos para se fransformar e aggravar no preconceifo
radical e revolucionario, sob a égide da republica. Nem fudo

era mau. bem sei, n'esses elemenfos, mas o que era bom

consfifuia a menor parfe e esfa subordinado ao que o não

era. O infegralismo e a Liga Naval p:>dem renascer, renas-

cerão afé, com cerfeza, porque são as bases sobre que uni-

camenfe o problema monarchico e a quesfão polifica do

resurgimenfo nacional (fomando a palavra politica no seu

senfido elevado) poderão esfabelecer-se, alijada a influencia

maligna da polificancia revelha que ío a precipifagôes de-
sasfrosas fem conduzido, cega pela pressa de vencer, sem

olhar á crise que se desenrola e á lorma e ao momento em

que n ella deviam infervir as for^as que commandava. Mas

quando se dará esse renascimenfo? Não sci nem posso sa-

bê-lo. O que sei é que o 14- de maio, vindo abrir a phase
mais grave da crise nacional. veio tambem provar que o

caminho a seguir para os polificos conservadores, monar-
I chicos ou não, íem de ser oufro, e que não ha razôes para
' desalenfos que n'esfa hora são apenas deser<;ôes bem graves.

Desde 1834 a crise porfugueza vem descendo afé 1908

mansamenfe, como os venenos que pouco a pouco corroem,

de lQOô por deanfe com foda a furia, em sacudidellas con-

tinuas, em sobresalfos infercadenciados que csgofam e de-

pauperam. A crise ha-de ferminar fafalmenfe. Temos os exem-

plos na nos=a hisforia e um d'elles bem mais grave do que
o acfual, porque maior era enfão a decadencia moral da
nacão: o da crise que vae desde D. Sebasfião a 1640. A
crise ha-de ferminer; e fermina. não sei como, mas deixando
a nacionalidade (e é preciso absfrahir agora um pouco da
ideia de independencia para vêr bem o valor da crise, e

convencermo-nos de que ninguem pode destruir a nossa

caracterisfica formacão efhnica nem os facfos que geogra-
phicom°nfe e os senfimenlos que infimamenfe nos disfinguem
na peninsu'a) mas deixando a nacionalidade, repifo, em

plena reac^ão fradicionalisfa e porfanfo conservadora.

Que ha, pois. a fazer? Esperar pelo fim da crise de

bragos cruzados? Não. Formar os nucleos que aproveilem,
emquanfo a ciise não fermine. os individuos que ella con-

venga do verdadeiro remedio (e assim, por uma aposfolisa-
?ão, apressar-se-ho o fermo d'ella) e que quando a crise

ferminar, orientem, dirijam e fogam triumphar equello reoc<;ão
fradicionalisfa.

Desalenfos ? Para quê? De que servem elles? . . .

O ideol não morreu. A fé porfugueza vive. A nagão
fem uma finalidade. Deus esfá e sempre esfeve com Porfugal,
desde Ourique. O desalenfo, n'esfa hora, é uma blasphemio
confra a Pafria e confra Deus!

F. V.
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intervencão d'Italia na guerra eu-

ropeia trazendo aos commenta-

dores desapaixonados, um novo
"

aspecto do sangrento conflicto. vem modificar por completo as mais

seguras previsôes dos escriptores da especialidade, sobre o resulta-
do final. A Italia ligada por compromissos serios ás nagôes da tri-

plice allianca, ficara pacatamente em casa e, com mais ou menos ha-

bilidade. cerziu os mais subtis subteríugios, para juslificar a sua af-

titude pouco correcta. Entretanto faltava ás promessas formaes dos
seus protocolos. para ficar prudentemente entrincheirada n'uma cal-
culada neutralidade, absolutamente necessaria aos seus destinos po-
liticos.

COIMBRA—Curso theologico do 3.° anno com os

seus respectivos professores
1 P piano: (senfodos)—Padre José dos San'os Lemcs; Dr. Anfonio Anfunes, vice-reifor

do Seminario; D. José Alves Matfoso, -j- Bispo da Guarda;

Dr. Carlos Esfeves de Azevedo.

2.° piano: (de pé)—Alfredo Benfo da Cunha; Manuel Maria Gaspar Furtado;
Alfredo Eduardo Simôes Baião; Joaquim Anfunes Pereira dos Sanfos;

Albano Auguifo Baefa; Bazilio da Ccsla Morgado e Amandio Fernandes Mathias

Faltava, é cerfo, ao promettido, mas falfava para evitar,—dizia,

—

uma perigosa commogão interna e, se & sua attitude não podia
deixar de ser incorrecta. era-o, afinal, com a attenuante apezar

de inadiaveis interesses nacionaes em perigo. Correram os tem-

pos e a Italia surgiu belligerante, em lucta aberta, precisamente com

as nacôes com quem estava ligada por serios compromissos.

Mesmo a frio, desapaixonadamente, não tem classifica?ão. posto

que seria interessantissimo desvendar a forca occulta mas poderosa.

que obrigou a grande nacão latina a um tão pouco sympathico pa-
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COIMBRA—No Parque do Seminario. O povo á sahida

da missa

(Clichés de .ĩoaquini A. Pereira <los Sunlos)

pel. E' historia triste, que um dia

se escreveiá. muito embora peze

áquelles que do relato imparcial dos

factos sahirão bem mal feridos.

O conflicto vae entrar n'uma

phrase decisiva e os alliados, com

o reforco poderoso dos novos bel-

ligerantes. vão tentar, agora, a der-

radeira avancada, Procurarão for-

car os Dardanellos afim de conse-

guirem o abastecimento da Russia,

onde as municôes escasseiam e

que d'um momento para oufro se

pôde vêr privada da linha S. Fran-

cisco Vladiwostoch, o que seria o

isolamento fatal. Até agora os Esta-

dos Unidos tem contrabandeado

por alli, mas d'um momento para

outro pôde bem acontecer, que as

suas relacôes com a Inglaterra es-

friem e então a Russia ficará abso-

lutamente sô. Estamos perto do fim?

perguntará o leitor . . .

O certo é que apoz a Italia vi-

rá a Roumania. a Bulgaria, a Ser-

via, a Grecia, eu sei, toda a feira

sangrenta dos Balkans a agitar-se,
o mundo inteiro afinal intromettido

na grande e horrivel catastrophe.

Depois . . .

Quem advinhará o fim? Nôs é

que talvez possamos advinhar o

nosso fim, e esse é fatal...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

TRISTEZA
000

Minha mãe esfá auzenfe,

Está longe n minha mãe.

Por não saber quando vem,

Quanfo isto me fraz doenfe. .

Não sei que minha alma sente,

Não sei que trisfeza fem . . .

Poder vê-la e ouvi-Ia bem . . .

Torna-me forfe e confenfe.

Wal foge o sol da amplidão,
Levanfa-se a E<curidão,

Bem densa e cheii de horror.

E' assim que aconfere . . .

Se não a vejo, logo cresce,

Mais e mais, a minha dôr.

FRANCISCO Sequeira.

•M-
bRA GA—A festa das flôres na Agencia dos Grandes

Armazens do Chiado. Um aspecfo do mostruarío

no dia da fesfa
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T)a vic/a coniemporanea

jVîocos doentes . . .

ooo

A dias um jornal q

annunciava a aber-

tura de uma expo-

sigão de modernisfas. O caso

suscitou na cidade certo inte-

resse, porque o palavrão era

novo para a maior parte do

publico que visita exposicôes
de arte.

Por deferencia de um ami-

go, vimos como specimens,

alguns trabalhos, e —

porque

não dize-Io? — algum valor

Ihes encontramos. A critica

da exposicão aqui a terão os

leitores dentro em breve. Por

agora, apenas queremos fazer algumas
consideracôes á laia de preambulo.

A intensa vibracâo febril da vida

moderna fjrmou uma nova concepcão
da arte. A mocidode de hoje, ao en-

trar na vida, já não encontrou senão

as ruinas do velho edifîcio das tradi-

côes nataes. Tudo o que foi gloria e

epopeiã chegou apenas aos seus olhos

e aos seus espiritos cnvolto e esfuma-

do na bruma dissolvente e esparsa das

legendas. A disciplina e a ordem que

regravam o corpo das nacôes, tudo

■T/ esquecêra, tudo ou quasi tudo ficara

VV/ aniquillado pelo camartello revolucio-

nario. Sôsinhos, n'um meio infeiramen-

te novo, traziam como principi.o^ de

ac?ão o individualismo altivo e domi-

nador que logo comecou de incutir-lhes

uma ideia de predestinacão obcecante

para a sua revo/fa infellectual, que vinha como

succedanea d'aquell'oufra que tivera por deusa

e fulcro a guilhotina. Os seus avôs no pensa-

mento haviam feito a revolucão peles armas,

nos torvos dias do Terror, com a furia mégalo-
mana de todos os meneurs que se julgam deuses.

Já não podendo usar dos mesmos proces-

sos, porque a vida se transformara por com-

pleto, elles fizeram comtudo, ou quizeram fazer,

a revolucão pela arte. Na essencia, é o mesmo

individualismo que domina as duas gera^ôes.

Ideias, teem apenas as que o seu orgulho in-

tellectual pôde acceitar. . . Se lhes perguntardes
o que vale a tradicão. ouvireis cahir dos seus
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labios ou uma blague ironica e mor-

daz, ou uma blasphemia. Abella vida,
a vida da purificacão da alma e do

espirifo é sô a que elles vivem. E essa

é uma vida sem ordem. Porque a

moral é para elles um velho tropo
de sermonario e a disciplina do es-

pirito tem para elles a repulsa do

garoto pela disciplina da policia.
Defînindo-os bem, um escripfor fran-
cez resumiu assim as suas conce-

pcôes:

A minha visão do nofurezo é a proprio
vida do meu espirifo; e sinfo-me a mim mes-

mo no essencio dos coisos. Pinfar as paisagens que eu vejo,
na nuance que me impressiono, recolher nos meus versos

os fragmenfos das coisas que coexisfem, se enfrechocam, se
affrahem no meu pensamenfo é confar o segredo da minha

alma, é dizer o sabor da vida nos meus labios... Toda o no-

turezo será o symbolo do meu ser e da minha vida.,,

Bastam esfas pequenas phrases para denun-

ciar a theoria dos mocos artisfas do bizarro,
como lhes chamam. Um orgulho muito forte

d'ellas transparece. Este orgulho que, como se

vê, é fructo do individualismo revolucionario e

protestante. ensina-Ihes a avaliar a vida como

a sentem atravez de si mesmos. Causas e prin-
cipios nada valem. Assim é que todos, ou qua-
si todos, perderam o senso das realidades e os

seus trabalhos se condensam apenas em impres-
sôes, ficam sempre incomplefos, quasi todos in-

comprehensiveis, cheios de desprezo pelas re-

gras, o que se poderia perdoar-lhes, mas pela
lingua que elles deformam horrorosamenle, e é

uni dos esteios da unidade nacional, que sô a

tradicão religiosa cimenta e robustece. Canta-

lhes no ouvido o verso de Verlaine;

II fauf aussi que fu n'ailles poinf
Choisir les mofs sans quelque mépris.

Faguet diz que 'suspensos na fluidez das

apparencias, os symbolistas (assim os define)
devassam a eternidade das causas.» Não é

verdade. Elles vêem as coisas atravez de si

mesmos para dizerem a impressão que ellas lhes

causam, e assim, nunca poderão chegar ás

causas da vida porque a impressão varia de

homem para homem, môrmente quando não é

submettida a um criterio d observacão, e tambem

porque o fugidio tempo d uma impressão não é
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bastante para um exame tão profundo e meditado

como o estudo das causas demanda. Não:

para o symbolisfa — chamemos-lhe assim cmbo-

ra inexpressiva e incorrectamenfe — tudo é ap-

parencia e sô a apparencia tem valor. Elle não

senfe sequer a essencia das coisas, sente-se na

essencia d ellas. Eis a differenca.

D este modo, o symbolista nunca nos pôde
dizer o que essa essencia é, mas o que elle

presume ser. E as coisas que elle descreve che-

gam até nos, que procuramos, com a luz da fé,

a explicacão d'ellas, totalmente deformadas. O

O
n'elles seja sensibilidade— e nada mais. Note-se

o emprego abusivo que elles fazem do verbo

sentir. Na sua prosa, é o
verbo por excellencia.

Os seus contos e chronicas. como os seus de-

senhos, apparecem-nos fodos
cheios de paganis-

mo lubrico e voluptuoso, c como sempre, cor-

rupto. Leia-se por exemplo este pequeno trecho

de uma cohferencia feifa ha dias por um d'el-

les e de grande talento :

As cidades feem absorvencias de filfros invenciveis. as

ruas possuem capfivancias singulares, dyonisiacos framas de

enlouquecer. Vive-se com uma infensidade archi-doida.

PENAFIEL — Grupo de senhoras que fomaram parfe no brilhantissimo concerfo realizado

na noife de 17 d Abril em favor da Cruz Vermelha e promovida pe/a distincfa amadora de piano
a Ex.»>a Snr.a D. Izabel Silva

No primeiro plano, senfadas, as senhoras que executaram frechos ao piano com a organizadora do concerfo

a Ex.ma 5nr.a D. Izabel Silva (l) e a disfincta ensaiadora dos côros Ex.ma Snr.a D. Maria Thereza Vasconcellos (2)
No segundo e ferceiro plano, em pé, c.s senhoras que constifu ram os d.-slumbranfes côros;

Da esquerda para a direifa : D. Otilia Veiga, D. Alva Ramos, D. Zulmira Alves. D. Anna Carvalho, D. Maria Augusfa
Guimarães, D. Rifa Abranfes Pereira, D. Maria Veiga, D. Maria Leopoldina Bapfisfa e D. Maria Alice Silva.

Em ulfimo logar : D. Alva Ramos, D. Maria Abranfes Ferreire, D. Alzire Mello, D. Rozalina Brandão,
D. Anfonieffa Cruz, D. Maria da Gra?a Brandão, e D. Carolina A. Ferreira.

symbolista padece afinal de sô se vêr e procu-

rar mostrar a si mesmo. Fallam sempre e de-

masiadamente na primeira pessoa do singular...
Quereis uma imagem? São como uma cha-

pa photographica em que os objectos nos ap-

parecessem sem nexo, fôra do seu logar e, o

que é mais, todos incomplefos. São . . . como

as telas dos cubistas, ou os auctores dessa re-

vista O Orpheu, quc tanto riso causou, e afi-

nal de contas não passou de um excessivo sym-
bolismo . . .

Facil de comprehender é agora que tudo
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O amor fem formulas novas. O mysferio vesfiu-se de

mulher e anda a flagellar os nervos desfrombelhados.
Pan disfarq-ou-se em grande cosfureiro e falha para as

mulheres veslidos cada vez mais feifos desejo. A mulher é,

como a vida d'agora, complicada, dogmafica, incomprehensi-
vel.

Diz Mauricí Donay : tudo o que respeifa á pelle, aos
cabellos, ás sobrancelhas, ás unhas, ás formas, ao corpo do

mulher vem tomando um caracfer hysterico, sagrado, quasi
universitario.

N'estas breves linhas tem o leitor um leve

esboco do que é a nova escola modernisfa e sym-
bolisfa.

/I/ustracão Catho/íca ANNO II
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D. Isabel Silva

A promolora do brilhante concerto e

uma distincta amadora de piano

que revelou a sua delicada orga-

nisa^ão artistica na ex'cu^ão ma-

gisfral de frechos classicos como

Rondo Capríccioso de Mendel-

ssohn e a Rapsodia hungara de

Liszf que foi a chave d'ouro da

encanfadora fesfa.

D. Maria da Nafividade Brifo

Disfincta amadora que na execu^ão impeccavel
das Valsas de Chopin e Pantomina de

Moszkowski, revelou o seu bello falento.

D. Maria Thereza de

Vasconcel/os

Uma fina complei^ão arfisfica, que com

uma deîiciosa voz bem fimbrada,

suave e harmonioja, soube dar

toda a sentida expressão aos can-

fos Romanza de Campana e Me-

lodia de Tosti.

Os seus adeptos querem ser os frucfos bi-

zarros desta civilisa^ão morbida e doentia cheia

de requinfes de dissolvencia, retdigão dos im-

perios decadentes. que a guerra feroz veio ac-

cordar como os barbaros outr'ora, batendo

suas clavas brutaes és portas da Roma apo-

drecida . . .

Pobre mocidade doente, que nem ao menos

observa o renascimento christão que em uma

outra mocidade, da mesma geracão, se opera,

creando, em vez de typos amoraes, cheios de

orgulho. bebendo veneno em tacas de oiro fal-

so, homens fortes, espiritos sãos, coracôes ale-

gres que teem no amor ao sacrificio um monu-

mento no cimo do qual tremula a luz fulgente
do cêo, como uma promessa de paz

— aos que

passam na vida fazendo o bem e sendo justos
como Jesus o foi . . .

Francisco Velloso.

— II-
—

o

ũ Impressøes do theatro da gnerra
in

Aspectos da lucfa

A praia onde faziam aferragem os

monos e biplanos tive ensejo de

examinar á vontade esses aparelhos
que vem exercendo papel tão importante n es-

ta guerra, quer na regularisacão do tiro da

arlilharia, quer nos reconhecimentos das posi-

qôes e movimentos do inimigo, ou na transmis-

são de ordens e despachos d um ponto e ou-

tro do exercito.

O commando geral belga estava em Fur-

nes, a poucos kilomefros de La Panne.

Fui vê-lo, um dia. acompanhado por um of-

ficial. No caminho a cada passo eramos deti-

dos pelas vedetas que nos perguntavam a pa-

D. Maria Ignez Soares

D. María Ludovina de Me/lo

Guimarães

D. Adriana Mendes de

Vasconcel/os

Que, apesar de muifo joven ainda, exe- Oufra eximia pianista que do feclado sabe Que execufou admiravelmenfe ao piano

cufou primorosamenfe o Minueto arrancar deliciosas melodias execufando o dour de Noces de Griez, Improm-

de Griez e as Meiodias de Sfe- com a Exc.ma 5nr.a D. Isabel Silva a ptu de Schuberf e o final da So-

phen Heller. Symphonia de Beethowen. nata de Beethowen.
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lavra de ordem. 'Qui vive?* . N 'esse dia a pa-

lavra era 'Rose*. 'Pode seguir». Em frente do

quartel centenas de automoveis circulando cons-

tantemente. Automoveis de carga, automoveis

da Cruz Vermelha. automoveis de carreira, au-

tomoveis blindados, com metralhadoras, pre-

ciosos auxiliares tão caracteristicos d esta guer-

ra. Innumeros officiaes belgas e francezes. sol-

dados dos diversos regimentos, addidos milita-

res das nacôes alliadas, cntrecruzavam-se na

formosa praca principal. Dentro, a maior acti-

vidade, mas tambem muita ordem e methodo.

O

o

FURNES— Casas occupadas pelo quartel general belga

N uma grande meza o mappa da rcgião com

as trincheiras e posicôes dos cxercitos cuida-

dosamenfe marcadas. Nas diversas porlas car-

teis indicando os servicos installados. E o edi-

ficio tão venerando pela anfiguidade, verdadei-

ra reliquia da arte flammenga medieval. fazia

um contraste singular com o ambienfe bellico

que actualmente o invadira e que atlrahia as-

sim as granadas ininiigas.
N'um convenfo de religio-

sas belgas, não distanfe do

quartel general pude ver os

estragos que produz uma gra-
nada. Estavam as religiosas
refugiadas nos subterraneos

quando as Ianternetas come-

caram a chover sobre a villa.

Sô uma ficara na capella. do
andar terreo orando deante

do Santissimo. N 'esse tem-

po uma granada cahe no te-

cto, afravessa-o, rasga os soa-

lhos dos dois andares supe-

riores e vem rebentar na sala

configua á capella, reduzindo

a fragmenfos foda a mobilia,

excepto um crucifixo que pen-

dia da parede.
Quão significativamentc

eloquente não era essa ima-

G

O

o

gem calma do Salvador no meio das ruinasl

Um fragmento da bomba afravessara o tabi-

que e lôra corlar a perna á pobre religio-
sa da capella. "E uma verdadeira vicfima da

expiacão escolhida por Deus,, , dizia-me a Su-

periora, "não ha religiosa mais observante na

nossa communidade.» Foi-lhe ampufada a per-

na, nem sei se lograram salvar-lhe a vida.

A gare de Furnes era o ponfo d'onde sa-

hiam os comboios dos feridos. Doloroso espe-

ctaculo na verdade. esses wagons de mercado-

rias adaptados para o seu novo emprego com

prateleiras de macas no inte-

rior. No seu caminhar lento,

nas luzes apagadas, na sup-

pressão dos silvos das loco-

motivas. pareciam os com-

boios traduzir uma parte da

applicagão das victimas que

levavam.

Um dia, pelos fins de ou-

lubro, fortes detonacôes para

os lados de Caxyde punham
em sobresalto a nossa povoa-

gão. De todas as partes acu-

dia gente a perguntar a cau-

sa de fão insolito como tre-

mendo fragor. Seriam os alle-

mães a transporem a linha do

Yser? Seriam os tiros do fa-

moso 42? Puz-me tambem eu

em marcha e fui n'um au-

tomovel militar ver o local

da explosão. Era uma casa enorme, nova, qua-

si por acabar, que os belgas haviam destruido

com dynamife por suspeitarem que a plafafor-
ma de cimento em que assentava fosse de an-

temão preparada para base dos canhôes desfi-

nados a bombardearcm Dunkerque. Ficava a

uns 17 kilometros do porlo francpz, e era pro-

pricdade duma familia allemã. Por identicos

motivos os sapadores picaram todos os cam-

Egrej'a de La Panne sobre a qual foram arremessadas algumas
bombas peios aviadores allemães
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Orpheon Academico de Coimbra. — Sympathica agremiagâo constitaida por um numeroso grupo de esfudanfes sob a habi/ direcgâc do Dr. Elias
Luiz d'Aguiar e que devido aos ulfimos acontecimentos teve de suspender a sua annunciada excursâo a algumas terras do norte do paiz



O snr. Josê Simôes Neves

(quartanista de Leffras)
1." secretario da Associa^ão Academica

e do Orpheon

pos do jogo de tennis, tapeta-
dos de betume que liavia nas

cercanias, e deslruiram um gran-

de deposito de agua que se es-

tava a erguer nos médos de La

Panne para abastecimenlo da po-

pula^ão.
V. A. C.

Padre Maouel Bernardes

O snr. Henrique de Souza

(quartanisfa de Dircifo)

2." sccretario d<' direc<;ão

O snr. Henrique de Barros Lima

(quintanista de Medicina) O snr. Anfonio Sampaio Maia

Presidenfe da direccão da Associa?ão (quinfanisfa de Medicina)
Academica e do Orpheon Vogal da direcgão

II

000

originalidade do illus-

trc oratoriano é ho-

je unanimemente re-

conhecida.

Quem ler as magnificas Ale-

difagôes sobre os Novissimos do
O snr. Horacio B. de Carvalho

(quintanisla de Direifo)
Thesoureiro da Associa<;ão Academica

Homem, as Floresfas, o Esfimulo

Pratico, etc, acha Bernardes tão

diverso de Vieira. que no pro-

prio gongorismo fôrma aquelle
uma quasi escola á parte.

O leitor cullo, bem oricntado,

confirma certamcnle cm ludo o

magistral juizo de Anlonio Feli-

ciano de Caslilho: — Vieira fazia

a eloquencia ; a poesia procura-

va-a Bernardes. Em Vieira mo-

rava o genio, em Bernardes o

amor que, em sendo verdadeiro,

é tambem genio.
Qual a similhan<;a entre os

dois? Engenho no discurso e es-

mero de exprcssão
— continua

Castilho. No mais. diversissimos:

pratico e dexlro o padre jesuita,
arroubadamente contemplativo o

oratoriano. •",

Mas. digo eu agora, querem

O snr. João Miguel Ladeiro
'quarlanisla de Medicina)

Vnrjfil rli Hiter(;ãn

O snr. J. Sanzio

(quarlanista de Medicina)
Vot!al da direccão
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Grupo de ensaiadores do Orpheon Academico

1P plano — J. Saavedra, E. Luiz d'Aguiar, M. Forjaz de Sampaio e S. Maia

2." piano — J. Neves, J. Sampaio, A. Figueiredo, Ismael Reis e J. Sanzio

(Clichés <le Gahriel Tinoco)

então classico mais porluguez do que Bernar-

des, se os portuguezes são eminentemente con-

templativos, afé quando mais os educa uma

orientacão pratica?
A originalidade, porém. de Bernardes deri-

va-lhe da singularidade da alma. Não tem vai-

dades. Não tem artificios. Não cnsina senão o

que lhc brota da consciencia. Para elle nada

valem louvores, colheitas de assombros.

Assim fudo n'elle é affecto, verdade e ale-

O

PORTO— A festa da Senhora da Hora. O povo j'unfo da egrej'a

ANNO II /i/ustracâo Catho/ica

vantado sonho e, conforme varía nos assum-

ptos, assim muda de timbre no estylo, e tão

sem esforco, tanto á flár da alma, que a pro-

priedade e a justeza da linguagem ficam inimi-

taveis.

Mas, substancioso theologo e pensador,

grande confemplativo e grande moralisla, se o

seu genio é todo do coracão. é multiplo de

admiraveis aptidôes.
Pintor opulento em muitas paginas intensas

de colorido, é n'outras de sim-

,~l plicidade angelica, como n'ou-

tras nos colhe pela finura dos

chistes. Aqui assombra como

erudito, alli empolga por nar-

rativas prodigiosas de vigor
e verdade. dramaticas por ex-

cellencia. Emfim, desenha-vos

finamente os costumes, e. pou-

co depois, disserta lucida e

brilhantemente sobre as im-

mortaes verdades da Religião.
E tudo isto em vernaculo

impeccavel, n um rythmo de

oiro e de perolas, com a pre-

cisão, a propriedade e a es-

pontaneidade que nem os tro-

cadilhos do gongorismo po-

dem gafar, quando a arte é

genial e nafiva.

Castilho aponta-lhe alguns
solecismos, algumas tautolo-
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gias e outros deslises. Muitos

mais se encontram em Vieira e

Camôes.

A mais grave accusa^ão

feita ao Padre Manuel Bernar-

des é a de que não descrimi-

nava os factos rigorosamente
hisloricos dos que são fabulo-

sos. Mas os accusadores con-

fessam que o fazia por encan-

tadora credulidade, dando a

todas as lendas o valor de ex-

pressôes do positivo.
Fica, pois, de pé a since-

ridade pura de Bernardes.

A proposito, porém, sem-

pre direi que rara é a lenda

que não encubra uma verdade

da qual será como que a alle-

goria. mais ou menos transpa-
renfe. PORTO— A festa da Senhora cla Hora. Um aspecto do arraial
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gor e na graga. com Luiz de

Camôes. com Padre Antonio

\ icira, com Fr. Luiz de Sou-

No pinheiral. Dangando com enthusiasmo

__.&. com D. Francisco Manuel

de Mello.

Sincero como Fernão Lo-

pcs, e como elle poderosamenle
clramatico. mais castigado de

linguage;n do que João de

Barros. embora nada historia-

clor como aquelles foram, tem

a unc?ão angelica de Fr. Heifor

Pinto, a graca de Gil Vicente

(sem os seus desbragamentos e

pilherias excessivas), e ainda

um lom de devaneio ardente,

mas generoso e piedoso, que

Quem desconhece a subs-

tancia positiva da adoravel len-

da do S. Graal?

Os proprios pagãos não

entreviram bastante da verdade

pura na celebre'fabula de Amor

e Psychié?
Quem sabe se o glorioso

oratoriano. embebido na licâo

moral, tinha como somenos a

fôrma anecdotica. interessan

do-o pouco averiguar alé onde

entrava a historia e entrava a

imaginacão popular?

O Padre Manuel Bernardcs

— em conclusao — é um dos

cinco grandes classicos da lin-

gua portugueza, pois hombreia,

sem duvida. na pureza, no vi

Um aspecto da fcira da louga
iClir' ,'■- de .1. d'Azev <<!o. jihot. da «111. Cath.»)
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VIZELLA—Procissão da Senhora das Candcias.
O andor da Virgem

com difficuldade se encontra nos mais adora-

veis ascefas.

Filinfo Elysio. adversario implacavcl dos

qalliciparlas, deveria ter anles estudado o au-

ctor das Medifagôes sobre os Novissimos do

que, e para os fraduzir arrevezadamente, alguns

escripfores exfrangeiros . . . que me não pare-

cem muifo indispensaveis para expurgarmos a
0

Dr. Arfhur Cardoso da Silva

Baclioel formado em Direifo e esfimado sacerdofe,

natural de Vianna ao Casfello, e ultimamenfe

fallecido em Lisboc.

maviosa lingua portugueza de fão crespos e

predominanfes barbarismos.

Mas é fadario de Portugal a desnacionali-

sacão de fudo. e commeftida, ás vezes, pelos

que com mais talento e fé proclamam o nosso

tradicionalismo.

Encolhem a isto os hombros os leifores de

novellas mundanas e frivolas chronicas. Sor-

riem de piedade os polificos liberaes, muito

afogados em discussôes de rofulo e pouco de-

veras enfregues ao estudo po-

sitivo do senfimenfo nacio-

nal.

Pois, quer queiram quer

não. não ha resurgimento na-

cional sem a jusfa e fecunda

rehabilifacão e valorisacão de

tudo que no passado repre-

senta crystallinamente a do-

ce e heroica alma de Por-

tugal.

JOSÉ Agostinho.

Oufro aspecto da mesma procissão
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o Fastos do Catholicismo
000

Pensamento christão

BRA GA — A Excma Snr." D. Cecilia Rocha

Pacheco e seu esposo o snr. Manuel

José d'Azevedo no dia do seu noivado

realisado no femplo do Sameiro
O

La Croix. em nome do meio milhão de fa-

milias catholicas francesas. congregadas em

torno da sua publicacão. excitou os governan-

tes da republica francesa a pôr termo á inju-

ria que se faz aos catholicos de Franga com a

ausencia de um representante official em Ro-

ma.

A mesma exposicão reclama que os func-

cionarios publicos fenham completa liberdade

para pralicar a sua fé; que as escolas catholicas

sejam consideradas verdadeiramente livres, e

que os religiosos que hoje estão nas vanguar-

das não estejam sob a ameaca de uma expul-

são futurs.

«Não vejam — accrescenta o bello diario

francez — não vejam os nossos legisladores e

os nossos minislros n'eslas linhas nem recrimi-

nacão nem intencão aggressiva. O nosso amor

á patria, o nosso dcsejo da victoria, incifou-

nos simplesmente a suggerir-Ihcs, á falta de

uma oracão de que muitos — ai! — são incapa-

zes, um acto inlerior da vontade que, por sua

justica, inclinaria seguramente o Coracão de

Deus a apressar o triumpho de nossa causa.>
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Os noivos e convidados depois da ceremonia religiosa.
Phofographias firadas no Bom Jesus do Monle

lllustracao Catholica anno ii
-©



f\ Querra Europeia

Em Neuve-Lhapelle — O fenenfecoronel do 2.° regimenfo de Lincolushire cae morfalmente

ferido por um estilhago d uma granada

Na linha oriental—Soldados da Herzgowina abríndo fríncheiras
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A rendigão da praga forte de Przemyls depois de uma defeza heroica


