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DO PANTHEON A LISBOA

f^ S cinzas de Rouflef de Lisle acabam de

M en'rar no Panfheon. E' a consagragão

l 1 official do aucfor, depois da consagra-

gão official da sua obra: a Marselheza. A

Fran^a paga assim uma divida de grafidão ao
musico e poefa que compoz o hymno empol-
ganfe e sugesfionador dos heroes da epopeia

napoleonica.

A Republica (ribufa a sua homenagem
ao homem que porvenfura mais confribuiu pa-
ra a conquista da alma franceza em seu fa-

. Vibra no canfico de Rougef de Lisle o

**f grande e forfe élain da alma fronceza, a sua

audacia femeraria que fez dizer ha dias a um

general prussiano que os poilus que se afira-

vam de enconfro ás frincheiras do Labyrinfho,
ao norfe de Arras, são os descendenfes legi-
fimos dos grognards da Velha Guarda; aquel-
le desprendimenfo da vida que nôs vêmos er-

guer-se em monumenfo de gloria em todas as

crises da Fran^a, que eu considero uma vicfi-

ma deploravel dos inferesses bri(annicos,n'es-
fa guerra, mas que admiro como uma bella

Horescencia do espirifo lafino, como a aduana

do espirifo humano, na phrase lapidar de

Mella.

Devo comfudo, dizer que hoje, na Fran-

ca, a Marselheza é mais alguma coisa que o

grifo de raiva heroica e sublime que faz cris-

par confra o inimigo os bras vengeurs. A

Marselheza náo é apenas o profesfo da inde-

pendencia franceza confra a invosão do ferri-

torio: é o profesfo . . . confra a ferceira repu-

blica. A gloria que ella evoca não perfence ao

regimen que fem no Kiel er Tanger de Maur-

ras um sudario de culpas e erros espanfosos,
não cabe aos homens que em nome da repu-

blica se negavam a approvar a lei dos frez an-

nos, que no congresso de Pau prégaram co-

mo axioma o infernacionalismo pacifísfa e o

anti-milifarismo. que fomeníáram a desunião nacional com

as dela?6es politicas e com a persegui^ão religiosa, que se

enodoáram no charco do panamismo, que enfraram nas fran-

quibernias financeiras de Rotheffe e dos caminhos de ferro

d'oesfe; não perfence aos magôes-que monopolisaram o regi-

me para salvar o fraidor Dreyfus e subjeifar a na?ão á hu-

milha?ão de Fashoda, que agora negam asylo aos belgas ca-

fholicos e teimosamente occulfam nos coinmunicados da guer-

ra a figura de Castelnau, o defensor de Nancy, que foi. mais

do que o proprio Joffre e Galliéni, o vencedor do Marne, e

sô porque é um crente !

A gloria da Marselheza pertence á Franga de que o re-

gime se divorciou mais uma vez, á Fran^a a quem Viviani

queria apagar as esfrellas do ceo, á Franga que reza, que

lucfa, que morre bravamenfe, que suppre

com o seu esfupendo sacrificio as deficien-

cias d'uma criminosa imprevidencio gover-

nafiva de 30 annos, enfre as';J quaes o di-

minuicão da nafalidade causada direcfa-

menfe pela moral (?) deprovada que o loicismo espalhou,
figura em primeiro linha !

A Marselheza é, hoje, o profesfo confra a (erceira re-

publica: a sua gloria não é do regime, mas da Fron^a de S.

Luiz e de Joanna d'Arc, não vem de Fashoda, vem de Aus-

fcrlitz!

. . .Esíe equivoco, porém, não se desfez ainda em mui-

los paizes, e na maior parfe da propria nocão franceza, eu

receio muifo que uma vicforia improvavel o não desfaga.
Com effeifo, em quasi fodas as na?6es, pelo menos n'aquel-
las em que a ideia revolucionaria da democracia fez pro-

gressos ou domina, a Marselheza não fem a significaq-ão
que actualmenfe Ihe dá. em pleno sacrific'o, em pleno mar-

fyrio, a pura alma franceza. A Marselheza é ainda e infeliz-

menfe, considerada não como o confico de um povo, mas

como o de fodos os povos, não como um hymno pafriofico,
mas como um hymno de libertagão revolucionaria infernacio-

nal ou infernacionalisfa; quer dizer a Marselheza é apenas

o hymno da Revolugão Franceza e como a esfa se deve in-

confesfavelmenfe, pelo liberalismo, a quebra de todas as

fradicgôes religiosas e polificos que consfifuem o cunho po-

friofico de um povo, a Marselheza é ouvida como um brado

de revolfa e mais ainda de desordem anfi-nacional.

Quem a enfôa enfre nôs? Não são mesmo os republi-
canos soi-disanf da direifa. São os republicanos rodicaes e

com elles fodos os parfidarios da desordem, desde o syndi-
calismo ao anarchismo. A Marselheza fornou-se assim o

hymno de um parfido e precisamenfe, logicamenfe, do parfi-
do que mais combafe as fradic^ôes do paiz e o seu modo de

sêr proprio.

Que muito que ha poucos dias em Lisboa a exalfogão
aparvoáda de meneurs ignoranfes comparasse a fomada do

Basfilha, (origem do Terror e dos massacres de sefembro)
ao 14 de maio que foi essencialmente a subvergão 'de um

governo (oleronte e liberal que procurava fazer viver a Re-

publica sem affrictos nem perseguigôes, sem violentar o sen-

fimenfo e a opinião tradiccionalisfas da pafria?! Que muilo

que enfoando a Marselheza, o hymno da liberta^ão inferna-

cional, na propria legacão franceza, peranfe o represenfanfe
da 3." republica franceza, um cidodão francez insulfasse

vergonhosomenfe a opinião conservadora porfugueza, que é

a da maioria do paiz ? ! . . .

E' a consequencia logica da liberdade revolucionaria,

que é o peior dos despofismos. Quem sabe alé se é em seu

nome que se affixam placards com os bolefins medicos so-

bre o estado do sr. dr. Affonso Cosía, cujas melhoros de-

sejamos, mas a quem o Mundo chamou a "encarr.acjio di-

vina da alma da Pafria,,? . . .

F. V.
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Remechendo uma alma:

|ARLING: o meu noviciado foi tris-
te, chorei, soffri muito . . . Do

convento, levaram-me ao hospital. Era a ultima proval... A mais
dura ? não sei... Eu levava o coracão habituado a soffrer, o orgu-
Iho espezinhado, a vaidade rendida... Nos primeiros mezes,— nem

tu calculas?— o que me cusfou, ver-me so, esquecida, sem um ami-

go. sem uma pessoa conhecida... Sô! Eu a doudivanas frivola, ha-
bifuada ao mundo, ao ruido das fesfas, á barafunda das ruas. á

alegria da minha casa, onde a pequenada chalrava alegre, com as

minhas illusôes. os meus dezoifo annos caprichosos fechados entre
as paredes humidas

d'aquelle casarão

som brio ... Eu, sô,

sem meus paes, sem

uma pessoa amiga,

passeando as minhas

recordacôes e a mi-

nha dôr, n'aquelles
corredoresextranhos,
sem luz, Ionge de tu-

do e de todos, com

a sinistra muralha da

cerca a separar-me

do mundo, que tanto

amei. o mundo que

eu sentia perto e me

enviava ainda, n'um

esterfor longinquo.
um fremifo de vida e

de prazer... Eu, a

flirteuse acostumada

ao galanteio, capri-
chosa, adorando o

conforto, o luxo com

aminha belleza a es-

tremecer, mundana

ainda, dentro do meu

habito, a minha caraGUIMARÅES— Åntigo fumulo de S. Torquafo
enquadrada por uma

fouca, os meus pés macios a ferirem-se na dureza das sandalias!..

Quanfas vezes desesperei I! Quantas e quanfas noites, sentindo

ao longe a cidade adormecida, a minha carne estremeceu, batida

do ar provocante do mundo.que a minha recordacão trazia pela ja-
nella. Enfão desanimava, desvairava mesmo. Zumbia-me nos ou-

vidos o embalo d'uma valsa, o murmurio confuso de um galanteio,
e, como n'um sonho. eu, a noiva do senhor, sentia os nervos vibra-

rem, os seios baterem como duas rolas inquietas da liberdade, de

encontro ao collete d'aco, que me afastava a alma e me desfigurava

ANNO III Wustragão Catho/ica



o corpo... Sentia rodopiarem as illusôes e via-
q

me oulra vez livre, feliz no canto amigo da mi- D

nha casa. á hora alegre da conversa, distrahi-

da, tirando do piano harmonias de Schuman

coqueteando com os rapazes, até que do lado

vinham quebrar-me o sonho as queixas de uma

noviqa doente.morrendo aos poucos, n uma tos-

se aguda e soffocadal... Então querida. eu co-

rava de vergonha e cahia de joelhos a resar, a

chorar, pedindo a Deus coragem, forca, para

vencer! o que eu soffril...

Um dia entregaram-rr.e uma enfermaria.
I1

Que horror!... Que amalgama de miserias,

depaixôes
— dôres que se decompôem, alegrias

que morrem; chagas, miserias, o cortejo maca-

bro do sinistro, do grotesco e do fragico, a

descansar n'aquellas camas alinhadas, hirtas, co-

mo arvores no outomno, gente de todas as es-

pecies, dôres de fodas as almas revoltas, pros-

miscuas! Vagabundas, chaguentas, que foram

ricas, velhas miserandas a estremecerem ancea-

das, criminosas a agonisarem n'uma praga, figu-

GU/MARÂES—Romaria de S. Torquafo

Um dos carros al/egoricos da vida do Santo

E' o S. Torquato, de mais celebre romaria em todo o

Minho. Venera-se alli um Bispo de Braga, coevo da domina-

<^ão mauritani, cujo santo corpo incorrupto conservam.

A fesfa grande, que em julho se realiza é das de maior

concorrencia e brilhantismo na provincia onde fodas são cor - D

corridas e brilhanfes. ____

6 FAG. 52 lllustracl

S. Torquafo—Oufro carro allegorico
da procissão

ras de lenda a morrerem n'uma oracão, grifos,

blasphemias, oragôes. gemidos! Eu tinha que

remecher n'aquillo tudo, cuidar de fodas ellas,

ler um carinho para cada uma, palavras bal-

samisadoras para todas. o riso sempre despren-

dido a cobrir a minha repugnancia, a minha

repulsão!...
Uma noite fiz a primeira ronda... Nem

quero lembrar-me! Corri tudo, atravessei o pa-

teo mal alumiado, estremecendo de medo ao

menor ruido, aos vôos dos morcegos, passei

pelos corredores, subi, desci... andei, gelada de

pavor. Na enfermaria, mal alumiada, bailavam

somlrras phantasmisadas ao luar frio de marco

que entrava pelas janellas entreabertas. Come-

cei a visita : umas choravam, outras dormiam,

de repente parei horrorisada... N'uma das ca-

mas uma velha que entrara de tarde estava

morta— a bocca aberta, os olhos abertos, vi-

treos, as mãos enclavinhadas sobre o peito,

presa, á camisa affastada na derradeira ancia

do ar que se sumiu.

Fugi, gritei e escondi-me a um canto, tiri-

tando de medo!... Outra irmã veio até junto de

mim, inquiriu e lá se foi sorrindo... Vi que lhe

fechava os olhos, que Ihe tapava a cara, masti-

gando um latim sinisfro, rindo-se do meu susto...

3 Catholica ANNO lll ^



Chamou-me, ínsistiu e, receosa, foi até ella

Ria ainda mas logo me affirmou, despreoccupa-
da, bondosa, que era nafural, que senfira o mes-

mo, mas que tinha que habituar-me, Deus me

daria forca.era para me experimenfar...Verá... Fo'

para junto da morfa, venha—disse— vamos re-

zar por ella . . . Ajoelhei perto da cama, tremu-

la, apavorada . . . Que horror! A outra irmã

procurava cruzar-lhe os bracos sobre o peito.
arranca-la áquella postura de soffredora revol.

ta . . . Com difficuldade desprendeu um brago
e por acaso, nem sei, não quero lembrar-me, o

oufro veio bamboleante poisar-me no hombro,

penetrar-me d'esse frio mortal . . . gritei . . . cah'

desmaiada. O

No dia seguinte a supenora endurecida e gra-

ve disse-me palavrãs severas mas consoladoras

As outras irmãs e novicas riram-se de mim, en-

cheram-me de chufas. O que eu soffri n'esses

longos mezes!!...

Depois habituei-me, suffoquei os senlidos,

endureci-me e como as outras, já me não cus-

{îva. Era quasi com alegria que eu fazia a si-

nistra ronda feliz, orgulhosa de me ter domina-

do, de me ter vencido... Era digna de ser noiva

do Senhor.

Hoje sou leliz..- hei-de escrever-te mais...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

BRAGA—Direcgão e Redacgão da
"

Illusfragão CafhoIica„ no

Bom Jesus do Monte depois do janfar em commemoragâo do 2.° anniversario d'esfa

inferessanfe revisfa

Como já no passado anno se fin^a feito realisou-se no Bom Jesus do Monte. sob a frondo-a cupula do arvoredo

uma fesfa intima. ra qual reinou a mais franca alegria, bom humor e espinfo.

O grupo foi tirado essa torde como recordacão d > 2." anno de trabalhos. e animo não falta para que se repifam por mu;(os

indo sempre em progresso litterario e artistico.
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PEQUENINOS

Ĩ'^T^IA.O

Se tu soubesses, virgem! se pudesses
Olhar esta paixão que é o meu amor,

Talvez que no teu intimo soffresses

Perante tanto anceio e tanfa dor!

...Mais negra do que a Noite..., inda mais brava

Que o Mar que enfre os recifes se accommoda,

Enche-me a vida. o mundo: mas, escrava,

Ao ver-te mal se vê, roja-se toda!

E é assim que passa junto á tua vida

A chorar, a rezar—despercebida
Qual sombra sobre o riso de uma esfrella...

—Num sonefo se amostra, agora. a friste ;

E tu, que em meu olhar terno a não visfe,

Vê se em escuros versos podes lel-a I

Paredes de Coura TEIXEIRA Pinto

UMA OIiIVEIRA

No pateo da minha casa,

Levanfa-se uma oliveira,

Que nos dá sombra fagueira,
Quando o sol mais nos abrasa.

Naquelles ramos, muita aza

Perpassa, leve e ligeira;
Quanta geracão inteira

Nella se cria e se casa...

Amo a esfa arvore velhinha,
Onde muita ave se aninha

E aprendeu a gorgeiar:

E a cuja sombra hei brincado,
Lido muito e conversado,
Em noutes de bom luar.

Francisco Sequeira

<* PAO. 54 fllustragão Catho/ica ANNO III
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PORTO—Margens do Douro (Clichés de Kebello Junior)

Rio Lega

U-

Effeifos do sol sobre o Douro
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h imperatriz errante
ooo

uma historia cheia de trisfeza a da

imperafriz Isabel d'Ausfria, covar-

demente assassinada em Genova

por um anarchista, historia que é ainda a mais

negra das sombras que cobrem e envolvem o

palacio imperial de Vienna, onde Francisco Jo-

sé deve ter a estas horas tragicas, espantosa-

mente fragicas do mundo, horriveis visôes de

sangue.

A figura de Isabel d'Austria pertence, pois,

ao scenario da crise que atravessa a Europa.
— Eu hei-de ser assassinada, repetia ella,

com a sombria resignacão dos fatalistas. O

Munich. honro a cerveja da Baviera com a mî-

nha visifa

Os medicos aconselharam-lhe as aguas dc

Nauheim. 'Lá enconframos tudo o que não era

do gosto da imperatriz, escreveu a condessa

Starztay: um grande calor, muito pô, um publi-

co curioso e um medico severo.>

Passeava muifo pelos arredores. N um dos

seus passeios, teve por guia uma rapariguinha

cuja conversacão muito a disfrahiu. No dia se-

guinte, mandou-lhe um lindo presente. Quando

a creanca soube que tinha conversado tão fa-

miliarmente com a imperafriz, perturbou-se.
— Não offenderia eu a Sua Magestade ?

perguntou ella quasi a chorar de comocão e

orgulho,
A dama d'honor franquillisou-a dizendo-lhe

''■ i'v-y i
■'■

'í-i'
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POVOA DE VARZIM—O 'Orpheon Povoense*

E no emtanto parecia desafiar o destino.
q

escapando quasi sempre á vigilancia cauta da

policia, aventurando-se, nas suas viagens de es-

pirito inquiefo, apenas acompanhada por uma

das suas damas, pelos mais desertos caminhos.

Em Paris, quiz um dia vêr Nofre-Dame ao

luar e voltou a pé para o hofel, pelo caes,

n'uma noite d'inverno.

Em Munich, onde toda a gente a conhecia,

pois era bavara, entrava, com o maior desdem

pelas etiquetas da côrte, em qualquer brasserie

e pedia cerveja dizendo ;
— Nem por isso gosfo

d'esta bebida. mas de cada vez que venho a Q
G PAG.56 illustragåo Catholica

que nada mais agradavel fôra á imperatriz do

que o não ter sido reconhecida.

Isabel teve de receber muitas visitas princi-
pescas, entre oulras as do imperador e da im-

peratriz da Allemanha. Quando agradecia ao

soberano o seu brinde á Hungria, esfe disse-lhe:
—Trouxe commigo um cocheiro e cavallos

hungaros para que elles se sintam contentes á

vista da sua rainha.

Antes da imperatriz partir de Nauheim. Fran-
cisco José mandou-lhe o seu medico privativo,
o dr. Wiederhofer, para se certificar das me-

Ihoras da saude d'ella.

A»>ímo 111 ®



Em pequenas jornadas. porquc .as vĩagens

dc caminhos de lerro a fatigavam mtiifo. loi pa

ra a Suissa.

Caux seria o centro das suas excursôes do

fim do verão.

—Vou melhor, repelia ella ; para o anno

que vem, recomecaremos as nossas grandes via-

gens.

Evian, Perriet, Bex, os rochedos de Nay
viram successivamenfe a imperatriz. Parecia um

d'esses bellos cysnes pretos que, de collo on-

deante, deslizam sobre as aguas argenteas do

Léman. D'aqui partiu para Genova, afim de vi-

sitar o casfello de Prégny.
Genova era então um viveiro de anarchistas

e o general Berzevisé, cavalleiro dhonra da

imperatriz, supplicou-lhe que desistisse d esta

viagem. Mas Isabel nunca modificava um itine-

rario depois de o ter fracado definitivamenfe.

Padre Jeronymo da Costa,

chefe de naipe dos l.os íenores

Sorriu dos receios do seu dedicado servo,

dizendo :

—Em que é que Genova me poderá preju-

dicar?

Um grupo de orpheonisfas

Em vão, a condessa Starztay insfou, reno-

vando o pedido do general.
— Vejo, disse a imperatriz, que elle teme

pela minha vida, de cuja seguranca fem uma

pesada responsabilidade; diga-lhe, para o soce-

gar, que levarei commigo o secretario, se bem

que de nada me servirá.

Todavia, lsabel era muitas vezes perseguida

pela cerfeza de que morreria assassinada.

Na sua ullima estada em Caux, viu da va-

randa uma mulher d alla estafura, vestida de

branco, que a fitava fixamente. A expressão

d este olhar devia ser ferrivel. porque a impera-

triz voltou para dentro e mandou affaslar d alli

a mulher. Todos se precipitaram para o parque,

mas signaes da tal mulher vestida de branco é

que não se enconfraram.

Virgilio Marques.
chefe de naipe dos baixos

A imperatriz ficou um pouco impressiona-

da com este incidenfe.

E que uma antiquissima lenda, de muito

~
, , . , /. „7 j •, /„ credifo na Ausfria, faz apparecer uma mulher

Grupo de orpheomsfas que no dia 27 de juntio , ,

cumprimentaram o seu il/ustre regenfe
v«tida de branco, sempre que alguma desgra-

Dr. Josué Trocado pelo seu anniversario nafalicio ?a ameaga a familia imperial. Garanfia-se que
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Herminio Coimbra,

chefe de naipe dos baritonos

a mulher vestida de branco fôra vista já em

Schoenbrun em 1867 e em 1889, pouco tempo
anfes das tragedias de Queretaro e Meyerling.

{.
E a imperatriz como que advinhara já n'a-

/quella tarde, no olhar terrivel da mulher fatidi-

ca, o torvo olhar de Lucheni, o assassino bru-

fal da melancholica belleza que n'esse tempo

cingia a corôa dos Habsburgos ... (
'

)

(l) A maior parfe d'esfas notas pertencem^ao livro

Isabel da Baviera, de Jacques de la Fave.

RUY.

Fernando Almeida,

soprano do 'Orpheon Povoense*

Roma e os carbonarios
n

000

Pio IX e a amnisfia.—Os manejos dos

carbonarios.—Viva Pio IX! Abaixo o Papa!
—Tudo ou nada.

&OÃO Maria Mastai nas-

ceu em 13 de maio de

1792, foi nomeado car-

deal em 1840 e proclamado Papa
em 16 de junho de 1846. Espera
va-se que o eleito fosse o cardeal

Gizzi, e a exaltacão de Pio IX não

sendo do agrado das associagôes

secretas foi recebida com fracas

manifesta?ôes de regozijo.

Mas, pouco a pouco, se foi de«

sanuviando a fronte dos carbona-

rios, as lisonjas incensavam o novo

pontifice, um plano intelligente e

audacioso estava sendo posto em

execucão pelos mazzinisfas. Pio IX

reconhecia que era necessario pro-

gredir, que a velha cidade se im-

mobilisara e convinha que a rainha

das artes não se divorciasse das

sciencias, mas fosse a par de to«

das.

Porém, as sociedades dos car-

bonarios, audaciosas e radicaes,

haviam de comprometter estas ge-

nerosas iniciativas e por longo tem-

po perturbar a paz publica. Ellas

não cuidavam do bem publico se-

MONCHIQUE (Algarve)—Capelia-môr da egreja parochial não dos interesses pessoaes. Come
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garam de pedir a amnisfia para os

crimes politicos, solicita^ôcs a quc

Pio IX acquiesceu dando o liberda-

de a quinhentos exilados em 16 de

julho de 1846. Uma condicão lhes

foi imposta: Não conspirarem mais

confra o governo ponfificio. A vi-

vacidade meridional exaltou-se até

o delirio, a multidão puxou á car-

ruagem do Papa nas ruas de Roma

e gritava em côro: E' formoso co-

mo a esperanga, forte como o leão,

manso como o cordeiro, Jusfo como

Deus!

No coracão dos espiritos intelli-

gentes o gesto do Papa foi recebi

do como perdão a grandes erros e

crimes, no seio das associa^ôes se-

cretas entendeu-se como capitula-
cão e fraqueza. Mandava a boa ta-

ctica crescer nas exigencias e con-

seguir mais actos de generosidade

que tambem o seriam de fraque
za. adulando Pio IX, cobrindo-o de

flores, rodeando-o de freneticas acla

macôes. Os que faziam do Papa
um idolo sô o queriam para victi"

ma. As violencias que despopula-
risam, ou as concessôes que enfra-

quecem! Tal era a base da politi-
ca dos carbonarios.

O governo pontificio cedo per-

cebeu o proposito dos agitadores e

deliberou balisar-lhes os enthusiasmos

ás primeiras ordens de cessarem os festejos e

as manifesta?ôes a multidão irou-se, enfureceu"

se, acusando o governo de insultar o Papa

prohibindo que se lhe tributassem grandes ho-

menagens. Mas a exaltacão subiu de ponto

com a chegada dos emigrados. Nas pracas pu-

blicas queimaram-se retratos de Gregorio XVI

e glorificava-se Pio IX, foram apedrejadas as

casas que não puzeram luminarias, a multidão

ao tempo que insultava as auctoridades exigia

do governo que as tropas confraternizassem

• com o povo. Pretendia-se a indisciplina militar

para mais facilmente se fazer a revolucão.

Havia o cuidado de separar o pontifice do

homem Gritava-se:

—Viva Pio IX!

E nunca se victoriava o Papa.

Mas a onda revolucionaria ia-se avoluman-

MONCHIQUE-(Algarve). Capella do SS. Sacramenfo

da egreja parochiai

mas o do, incitou-se a multidão contra o alto clero e

já se dizia:

—Viva Pio IX! Abaixo o Papa!

Os agitadores, querendo fazer a união de

todos os reinos de Italia, escolhiam Pio IX...

para presidente da republica!

O Papa, reconhecendo o perigo, trabalhou

no sentido de conjura-lo. Os emigrados esque-

ceram o juramento de não mais conspirarem

contra o Papa, e. servindo-se dos clubs incul-

cavam-se os verdadeiros representantes do po-

vo. O embaixador de Franca, Rossi, impellia

Pio IX para o terreno das concessôes, e Thiers

dizia-lhe da tribuna da camara dos depufados:
—Coragem. Santo Padre!

O novo Papa estava, em verdade, rodeado

dos mais graves perigos. Exigiam-lhe demasia-

do, e as meias concessôes sômente traziam o



dcscontentamento. Ou conceder lú-

do, ou nada I Seria o melhor.

Oulro foi o caminho trilhado. r

veremos as desastrosas consequen-

cias.

A.

Fastos do Catholicismo

As juventudes catholicas

Os periodicos liberaes da Ita-

lia e da Fran?a teem ultimamente

lancado affrontosas calumnias a S.

Santidade e ao clero italiano. D'es-

te, essa imprensa maconica affirmou

com inaudito despudor que era trai-

dor á Italia e vendido ao imperio

austriaco.

As Juventudes Catholicas italia-

nas tomaram a peito a defeza do

seu clero, e como um jornal impio

calumniasse nomeadnmentc uns sa-

cerdofes, processaram esse jornal,

sendo d'esfa forma brilhanfe a re-

futagão da calumnia.

f^estaura;ão dos tsmplos belgas

Sob o patronato do Cardeal

MONCHIQUE—(Algarve). Capella do Divino Espirito Santo Mercier e dos Bispos belgas, creou-

Egreja de S. Bento de Donim—Fesfa de S. Bento
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se uma Liga internacional para

a restauracão das egrejas arrui-

nadas na Belgica. E' seu fim reu-

nir fundos para crear capellas
provisorias nas povoagôes priva-
das hoje do culto. O Centro da

obra está em Paris sob a presi-
dencia da duqueza de Vendôme

e da condessa Merode.

Outra commissão se consli-

tuiu em Bruxellas. O Santo Pa-

dre, que abencoou uma tão for-

mosa obra e enviou para ella

10:000 francos.

Saudacão ao Papa

A imprensa catholica hespa-
nhola dedicou ha dias um nume-

ro especial de sauda^ão a S.

que a lei assim o exigia e que

elle teria que cumprir a lei. Bem

haja a digna auctoridade. Que

os fabricanfes de films fagam
ou não pelliculas isso nada im-

porta, deante dos supremos in-

teresses da moral, que nada

lucra com especfaculos immo-

raes. truculentos ou suggestivos
até ao desarranjo nervoso. Se

em Portugal se imitassem es-

sas leis!...

R. C.

S. BENTO DE DONIM

1—Procissâo. O carro das vir-

gens.

2—A imagem de S. Benfo.

3—Q SS. sob o Palio.

Santidade que juntos todos [el-
les formam um bellissimo al-

bum.

Todos os seiscenfos perio-
dicos catholicos de Hespanha
consagraram a S. Sanfidade

as mais expressivas' palavras
de amor e filial dedicagão, co-

mo é fimbre da nacão catholi-

ca por e^cellencia,

Os "films,, em Barcelona

As emprezas de cynemato-

grapho communicaram ao go-

vernador civil de Barcelona que,

se a censura continuava sendo

tão rigorosa como até aqui, se

verão na necessidade de não

produzir mais fitas.

O governador respondeu
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f\ Querra Europeia
=^> ^> ^ <r <tf ^

Forte turco demolidd*'pelo superdreadnougt 'Queen Elizabeth* no cabo Hel/er,

enfrada dos Dardanel/os

fy<*&££<_■$%$ • "í: <t

O General Cousin condecorando os soldados feridos na frenfe de bafaíha, cuja cerimonia
se celebrou na explanada dos ĩnva/idos

0
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CamÔeS.—Em campo verde, um pescoco de serpc

de ouro, saindo d'enlre duas rochas de prala,

Ironcadas de vermelho. Timbre: o mcsmo pes-

coco de serpe.

Carcomes—Em azul um leão rompenle encheque-
lado de vermelho e prata com cabeca mãos. c

pcs do mesmo. Timbre: o leão das armas.
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flnecdotas historicas N
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Ditos e pensamentos

O mar de Cambaya

STANDO Vasco da Gama com uma

armada em calmaria no golpho de

Cambaya, um violento tremor de

ferra encapellou as ondas, ameacou afundar os

navios e assusfou grandemenfe os marinheiros-

Gama fallou impassivel e sereno :

— Que é isso, portuguezes, tendes medo ? !

Não vos assusteis, porque isfo é o mar de

Cambaya que treme com a vossa vinda.

Esta canalha . . .

No cerco de Diu, sustenfado com heroica
lenacidade e grande valenfia por Anfonio da
Silveira, foi ferido na cabega o soldado Fernão
Penfeado. Correu ao cirurgião, mas como este

estivesse com oulros doentes e se ouvisse fo-

ques de rebafe, Penleado volfou veloz ás pri-
meiras linhas dando ein mouros como em cen-

feio verde.

Mais ferido ainda, fornou ao cirurgião, que
encontrou afadigado em remediar males maio-

res. Emquanfo esperava resoaram affliclivos

foques de rebate, a que acudiu vociferando :

— Esta canalha não dá lugar á gente para
se curar I

E sô depois de completa derrota dos mou-

ros o bravo soldado de Diu pôde curar-se.

Oburro e a sombra

Demosthenes falava ao povo n'uma pra?a
de Athenas sobre a defeza e sã administracão
da republica, mas como o não ouvissem com a

precisa atfencão. mudou de rumo.

— Ora, senhores. ouvi esfe caso que tem

graga. Certo mancebo alugou um jumenlo de
Athenas para Magará, e vindo com o dono

apertou-os tanfo o calor na estrada que resol-
veram procurar sombra a quc repousasscm.
Não a achando, o que tinha alugado o burro
se valeu da sombra d'este, mas o dono negou-
Ihe essa regalia dizendo que alugara o jumenfo
e não a sombra. Insfava o outro que havia de

lograr a sombra porque finha alugado o burro.
Tendo dito isto, Demosthenes desceu da ca-

deira, porém pegou n'elle o povo pedindo-lhe
que desse fim ao conto.

O

D

D

O

—De asini, confinuou o philosopho, umbra

audire cupifis; de Repub/ica disserenfem fasfi-

difis: Sois muifo entendidos, o ouvir falar da

Republica enfastia-vos, a hisforia do asno agra-

da-vos.

E voltou-lhes as costas.

Devem o que fazem

N'umas festas reaes que em tempo de D.

João IV se fizeram na côrfe, sahiram os fidal-

gos faustosamente entrajados. Este luzimento

foi fanto do agrado do rei que publicamente
mostrou a sua safisfacão. Thomé Pinheiro da

Veiga commentou:

—Os fidalgos de V. Magesfade fazem o

que devem e devem o que fazem.

D. Diogo de Cordova

Felippe II projectando uma cacada recom-

mendou, á noile, a D. Diogo de Cordova que
o chamasse pelas tres horas Pda madrugada.
Este, para náo faltar ás ordens do rei dormiu,
sentado n'uma cadeira. mas cáhiu em somno

lão profundo que não despertou quando devia.

Accordou o rei e vestindo-se veio até á cadei-
ra em que o aulico resonava. Felippe sacudin-
do D. Diogo de Cordova, gritou-lhe ao ouvido:

—Accorde V. Magestade que são tres horas.
D. Diogo espergui^ou-se e sem descerrar

as palpebras acudiu ao mofejo:
—Deixame dormir, D. Diogo, que ainda é

cedo.

Imorfaiidade da alma

A urn fagarella que morfificava a paciencia
de Socrates falando-lhe do que faziam as al-
mas depois de desprendidas dos corpos, disse
o philosopho:

—

Amigo, eu nunca eslive n'essa região,
nem falei com pessoa que de lá viesse.

Agradavel é ao auzente saber o que se pas-
sa na sua terra—Cicero.

* * •
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A morte separa os irmãos, a auzencia per-
de os amigos.—Ovidio.
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