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NORTE CONTRA SUL

leifor d'esfas chronicas que soffra fam-

bem da curiosidade de ler gazefas,

já advinhará, pelo fifulo. o assumpfo

culminanfe da resenha... Com effeifo, frafa-se

da quesfão do Douro, é por ella que abrem

as rapidas observa?ôes que aqui dou aos

benevolos amigos da illusfragão.

A quesfão do Douro, em si, é um com-

plicadissimo problema economico que não

vem no caso nem á indole d'esfas chronicas

des(rin?ar sob esse aspecfo maferial. fazendo

desfilar em columnas cerradas series de cal-

culos e de numeros, Ha oufra face no proble-

ma, senão a mais ufil e a mais prafica, pelo

menos a mais inferessanfe, porque enfalha a

quesfão duriense n'uma das sec<;5es em que

se subdivide a crise geral do paiz.

A quesfão do Douro pôe em fôco, em

plena luz mais uma vez, a scisão regionalisfa

porfugueza. Fallar assim, não é dar nem a

quesfão como insoluvel nem como impossivel
a unidade do paiz. E' collocar, um em frenfe

do oufro, dois fypos regionaes porfuguezes,

com caracferisficas differenfes, embra religa-
dos por visiveis fracos de egual ou semelhan-

fe origem efhnica. E de facfo, quem negará a

exisfencia desfacada, separada de um norfe e

de um sul porfuguezes ?

A vida communifaria e particularisfa que

no norfe se revela em mil pormenores, fez

com que o senfimenfo regional se infensificas-

se e o cunho fradicionalisfa das popula^ôes

perdurasse, mais do que em qualquer oufra

parfe do paiz. Esfa consfafagão verifica-se,

por exemplo,"em que, sendo, como observou

Poinsard, um facfo geral no paiz a desorga-

nisa?ão da familia, esfa enconfra no norfe

umalj cadeia muifo mais forfe de obstaculos

do que no sul, onde a organisa^ão domes-

fica se diluiu por assim dizer nas masses nô-

madas que em grande numero se deslocam

duranfe o anno d'uma para oufra zona de

culfivo. E cifo esfe facto, porque elle é da

Beira Alfa para cima, aquelle que mais fére

a'aftenfa analyse de quem se dedique a esfudar a ferra em

que nasceu, e porque é'precisamenfe, a meu ver, n'esse ra-

dicado apego á tradigão (apego que a falfa de ini-

ciafiva soe invocar como desculpa) que se filia, no

lundo, foda a lucfa que a quesfão duriense resuscifou e pe-

riôdicamenfe fem encruado. Assim se comprehende e escla-

rece a grande verdade enuncieda ha pouco por um dos

mais culfos vificulfores do Douro, de que a causa de csfe é

a causa de fodo o norfe; para mim, umc das provas do lar-

go espirifo d'esfadisfa de Pombal é aindn a de que elle, me-

dindo bem o alcance economico do problema, o soube ver,

concenfrando o esfor^o viticola na unica região propria

quer sob o ponto de visfa nafural, quer sob o ponto de vis-

fa regional, quer dizer fradicionatisfa. Confiando á lradi<;ão
a defeza da remodelaqão economica queo seu decrefo d ex-

ra en-
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pansão vinicola porfugueza officialmenfe es-

fabelecia. o Marquez descansava o espirifo

de preocupacôes para o fufuro e cria na

consolida?ão da sua obra.

Nofe-se agora a feigão regional domi-

nanfe no sul, comparemol-o a esla do norfe e fica

fendido fodo problema.
O sul está na mão dos grandes propriefarios, pouquis-

simos em relacão ás exfensôes que possuem
—

o que, de

cerfo modo se explica pela nafureza do solo e sua culfura

quasi exclusiva, além da pobreza geral do povo. Já regis-
famos que esfa organisacão faz com que a familia se en-

confre muifo abalada e os la?os domesficos muifo solfos,

visfo como a deslocagão das grandes massas de ganhôes
não consenfe, ao confrario do que no norfe aconfece, a per-

manencia e a fradi?ão no lar. Mas d'aqui mesmo se vê que

a exisfencia de grandes culfivadores em pequeno numero,

fransforma, ou anfes resfringe o inferesse regional ao limife

do inferesse parficular d'esses grandes propriefarios, por

isso que aquelle n'elles se concenfra.

Considerando agora que a vida communifaria e local

do norfe (embora falha de grandes capifaes, como a assus-

fadora correnfe emigraforia esfé demonsfrando foJos os an-

nos) suppre d'um modo geral as suos exigencias e necessi-

dades, e que porfanfo o norfe fem por assim dizer condicôes

de vida propria e afé autonoma provincial e regional que o

habilifam a compensar a quasi. nulla assisfencia do Esfado;

e considerando por oufro lado, que o sul, pequenos e gran-

des propriefarios, rendeiros e ganhôes, as não podem pos-

suir, porquanfo se a iniciafiva dos grandes cultivadores bas-

fou e até basfará para que o progresso agricola se realise,
os resulfados financeiros e maferiaes da culfura não chegam

para alimenfar com independencia relafiva a massa enorme

que, a soldo dos propriefarios, realisá* essa culfura ; con-

clue-se que os proprietarios do sul lcem de valer-se muifo

mais da profec^ão do Esfado que os do norfe.

E que ainda concluir d'aqui ? A explica^ão de um caso

de psychologia polifica verificado agora na quesfão do nor-

fe confra o sul, e que pode demominar-se fypicamenfe o ca-

so José Relvas. José Relvas é um grande propriefario do

sul. Monarchico, elle abandona as tradigôes monarchicas

de sua casa e filia-se republicano quando, sob a monarchia,

o seu inferesse de vificultor foi ferido com a justissima pro-

fecgão á barra do Douro. Afraz d'elle esfá uma popula^ão
inteira ao seu mando e ao seu alimenfo, sem independencia
e sem iniciafiva. A revolfo de Relvas, como a de fodos os

grandes propriefarios, é apenas confra o Esfado que não

profége os seus inferesses; não se revela n'uma reaccão

economica regional na culfura da vinha, porque o regiona-
lismo do sul é de nafureza cerealifera, porque não exisfe

uma razão fradicional parficu'arisfa no povo.
E hoje José Relvas pôe de rovo a questão polifica ao

frustre minisfro apavorado que gére o fomenfo como ency-

clopedicamenfe poderá gerir qualquer oufra pasfa, quando
apenas se frafa de uma questão cconomica. No seu conceifo

de democracia não cabe a profec^ão ao Douro, mas a pro-

fec?ão do seu infercsse de grande propriefario,.. Não po-

dendo lucfar confra o norfe, confra a Iradicão regional do

norle, o sul agarra-se ás abas da sobrecasaca do minisfe-

rio... e applaude os fuzilemenfos de Lamego!
Eis o norfe confra o sul — que mais parece o sul con-

tra o noife... F. V.
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Larva politica

EMBRA-ME, que uma tarde lon-

ginqua, que passei nos Jerony-
mos, na companhia amiga d'a-

quellas maravilhas, a recordar prandezas e glorias, a aturdir-me do

passado para encontrar melhor sabor ao amargurado presente. en-

contrei n'uma nesga de parede, que o sol moribundo illuminava, es-

tes pitlorescos dizeres:

'Não é mau. . . . F. de Oliveira. Sergude* .
.

.

Tenho averiguado da existencia, vida e obras, d'este egregio
commentador, sem que uma resfea de luz dissipe a bruma rnysterio-
sa que o envolve. E confesso, Oliveira, você maravilhou me com o

scu cursivo e com o scu arrojo. como me surprehende não esteja
ainda em qualquer ministerio, dirigindo este desgracado paiz. Com

o scu arrojo vae-se longe c o Oliveira é um homem lerrivelmente

arrojado. Goslou, não goslou, — isso não vem ao caso — mas es-

creveu a sua opinião.

Æfe .:??<åfe''' ■'* &' ír'«-

■•

-

Casa dos il/ustres Maldonados que fída/gamenfe receberam

S. Ex.a Rev,"ia o Senhor Årcebispo Primaz por

occasiâo da sua visifa a Cerveira

N'esfa epocha de hypocrisias, de dessoramentos é uma affirma-

gão de ceracfer ler uma opinião, mas francamente um Oliveira de

Sergude não pode ter opiniôes e o que é mais escreve-las.

Muitas vezes aconfece avisfarem-se nas paredes verdades e por-

carias; você escreveu simplesmenfe porcarias. Perante os Jeronymos,
um Oliveira pensador fem rsimplesmente esta impressão: 'Náo é

mau». . . Ora isto é ainda e depois de tudo muito pretencioso e um

filho de Sergude, não pode ter pretensôes.
V/ comprometteu-se e comprometteu fodos os Oliveiras ; hum

Ihou talvez a sua estirpe venerada e embora deixasse boquiabertos
de pasmo os raros sergudenses, que o admiram. voltou á terra cor-

® ANNO III Wustragâo Catho/ica PAG.- 67



rido de gargalhadas. Aquellas pedras abertas q

cm rcnda, que são um pouco da alma da patria,

patria immovcl, grandiosa, crguida n uma bcngão.

riram-se infinitamente de si. E veja quc se um

dia, d'arrojo em arrojo, o meu feroz Oliveira

sobe a depufado, a ministro, a heroe—(eu sei

lá onde V. chegará)— e fica solemnemente per-

tencendo á historia, para onde é que a historia,

o ha de mandar no momento em que deixar o

numero dos vivos ? Para os Jeronymos ?

CERVEIRA—Alfar-môr da egreja mafriz

onde S. Ex.a Rev.ma o Senhor Arcebispo
Primaz celebrou missa no dia 6 de Ju/ho

Não. Que aquellas pedras receberiam-o en-

tão com as gargalhadas, com que o correram.

Oliveira, Oliveira, que mau sestro o seu I

Eu creio que gostou, mas querendo mostrar

a sua independencia viril, reagiu.
Você é um revoltado. Discordar dos ho-

mens é discordar da vida. affastar-se, sumir-se

dentro das suas proprias illusôes.

A oliveira é o symbolo da paz mas você é

o symbolo da guerra. Sumiu-se mas deixou o

rastro moral na columnata de pedra. Julgou
immortalisar-se e ridicularisou-se. Imaginou-se
admirado. e esquecido continuara no seu ro-

mantico Sergude, na pacatez dos serôes da bo-

tica e das conversas doutoraes do mestre es-

cola.

Ahi pode brilhar— tenha ideias, tenha opi-
niôes, mas não escreva, por Deus, suffoque-as
no seu intimo não as deixe transpor os hum-

braes do seu torrão, porque os homens como

você, não podem ter ideias, porque sempre vi- O

S Pag. 68 Wustragão

veram das ideias dos oulros. E' assim mesmo

que sô por um inexplicavel csquecimento, o seu

nome não foi aprescnlado ao suffragio, porque

deve reconhecer-se-lhe disposiîão polilica . . .

• Entretanto como essa matrona desceu tão

baixo, um conselho d'amigo : não torne a escre-

ver pensamentos porque se reincidir, meu caro

Oliveira, pode chegar talvez a chefe d'estado

mas não escreverá pensamentos : sujará sim-

plesmenfe paredes.

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

fls catacumbas

de Roma
i

000

])Jĸi§feAMOS, nêstc lerceiro anno da lllus-

$IÊ^Br^\ tragão Catholica, acompanhar o lei-

Wb^/^J tor, com uma serie de breves arti-

gos, ás catacumbas de Roma.

i Com que fim ? Abrir um curso de arqueo-

logia christã? dOstentar conhecimentos ? dDar

vasão ás reprêsas de esfylo floreado?

Chrisfâos nas Cafacumbas

Não queridissimos leitores. Vamos descer

ás catacumbas para retemperar a nossa fé no

fundo daquellas galerias subterraneas onde re-

pousaram tantos martyres. Vamos descer para

Catholica Anno iii
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subir. Vamos pedir á região da morte energias

para a vida.

Vamos obedecer ás palavras de um poeta-
bispo, de Monsenhor Gerbet. apaixonado pelas
catacumbas, e que cantava no tomo III do seu

Esquisse de Rome chréfienne ,•

Descendez, descendez au fond des calacombes,

Aux plus bas lieux,

Descendez, le cceur monte, el du haul de ces lombcs

On voit les cieux !

Quão opportuna e necessaria esta descida,
em espirito, ás necropoles da Roma christã,
nesta perseguicão que atravessamos I

Perseguicão I Pomposo em demasia é o no-

me para o que soffremos por Christo. dQue
são os nossos incommodos, a privacão do con-

O

O

que de terrores ahi vão, pelas agruras da hora

presente !

Por qualquer insulto immerecido, por qual-
quer incommodo passado, por qualquer interes-
se material compromettido iquantos a quem pa-

rece dever-se-lhe a palma do marfyrio I

E ainda se fosse so o ridiculo dessas pre-

suncôes I Mas i quantas cobardias, quantas
fraicôes á causa santa de Jesus Christo I

i Descamos, descamos a essa vastissima ne-

cropole de Roma, percorramos esses kilomefros

e kilometros de galerias, orladas de um e ou-

tro lado de varias ordens de cavidades sepul-
craes I i Interroguemos aquellas pedras, aquellas
pinturas, aquellas inscrip^ôes I Ellas nos dirão

o que era, e quanto custava, ser christão naquel-
les primeiros seculos, quando era preciso regar

com sangue a flux a arvore da liberdade religiosa.

NAS CATACUMBAS DE ROMA—A Missa

vivio de amigos, o carcere, acaso uma ferida,

a vaia de um homem exaltado, ou de um moci-

nho rebaixado—que são essas pequeninas mo-

lestias comparadas á tragedia de cem e cem

mil tragedias que os corredores das catacum-

bas recordam?

Nada. iOnde estão os nossos correligiona-
rios amarrados a columnatas, untados e em

chammas para gaudio de um perseguidor ? cOn-

de estão as arenas onde nos mandem inscrever

com o nosso sangue, nos dentes das feras, os

artigos do nosso credo, a magna charta dos di-

reifos da nossa consciencia ? IOnde estão os

ganchos, as caldeiras de pez ardente, as pyras

fumegantes. onde devia cair a pogeia de incen-

so do renegado, ou o sangue do martyr ?

E contudo : i que de ais, que de lamentos,

Nem temamos que do campo adverso nos

venham recordar as victimas das guerras de re-

ligião, em que os successores dos martyres de

ontem alguma vez se fizeram algozes. Porque
a hisloria, feito o quinhão aos transviamentos

dos homens da Egreja, que não são a Egreja,
lá está para negar a legitimidade do confronto.

O martyr chrisfão, morria por prégar uma

doutrina pura no seio duma sociedade que to-

cara o fundo do abysmo da corrupgão. O mar-

tyr christão, morria por estabelecer os princi-

pios de que havia de sair a mais estupenda re-

nova^ão da ordem social, ante a qual se curvam

reverenfes os mais facciosos incredulos. Ao

passo que envoltos no fermento religioso de ca-

da heresia, fermentavam principios de anarquia
social, que teriam anniquilado a propria civili-
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S. Pedro prégando nas catacumbas

za?ão chrisfã. Quanto á doufrina moral l que

louco ha ahi que possa confronfar os sysfemas
desses heresiarcas com a moral pura do Evan-

gelho, pela qual se encheram de martyres os

loculos das catacumbas ?

Descamos, descamos, pois ás catacumbas,

em espirifo de peregrinagão chrisfã, que não

de curiosidade scientifica, e saíremos de lá mais

animados, mais forles, mais disposfos ao cum-

primento dos nossos deveres religiosos e so-

ciaes, no mundo e no tempo em que á Provi-

dencia aprouve entregar-nos a successão do

dever dos marfyres; porque martyres quer di-

zer : os que dão tesfemunho!

Por mim o digo : nunca lá desci, ha quinze,
doze e sete annos, que me não sentisse confir-

mado na milicia de Jesus Christo, pronfo para

dar tesfemunho d'Elle, em casa e na rua, entre

amigos e inimigos, no gazophilacio do femplo
como na urna eleiforal.

Arthur Bivar.

Quando nôs esfamos em grande afflicgão pela morfe

de alguma pessoa que nos é cara, ou por algum oufro gran-
de mofivo, não devemos procurar a consolafão em nôs mes-

mos, nem nos homens, mas em Deus.

Um casamento nas cafacumbas de Roma



Azenha

do rio Esfe

Os primeiros clarôes d uma alvorada

Sol

enfre nuvens

(Cliclu-s
<!<■ Heln-llo .lnnior).
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LKôes da historia
_j

f\ tomada da Bastilha
ooo

festa do 14 de ju-
Iho. decretada na-

cional, comega a

passar de moda, e é interes-

sante saber se a tomada da

Bastilha foi ou não um glo-
rioso acontecimento da histo-

ria franceza. Os instituidores

da festa veem n esfe episodio
da Revolucão um symbolo : a

tomada da Bastilha é a re-

conquista da liberdade. Mas

até como symbolo foi o acon-

tecimenfo mal escolhido, por-

que a Baslilha sô finha oifo

presos, enfre os quaes um

prodigo cheio de dividas e um doido.

Os outros náo offereciam tanto inte-

resse.

Contemos, pois, a tomada da Bas-

tilha e vejamos desfilar os heroes...

bem pouco heroicos.

O famoso juramento do fogo da

Palma, commentado por Mirabeau.

acabava de abrir a revolucão a 20 de

junho. A corte muito inquieta, rodea-

ra a cidade de tropas, e Mirabeau

que ainda não recebia pensôes do rei,

censurou acremente os soldados 'que

[Jf/ uma invasão inimiga não encontraria

YJ/ pela frente* , dizia elle. Por outro lado,

o rei vendo que o seu ministro protes-
tante Necker o levava ao abysmo, des-

pedira-o. Era a 12 de julho. Um mo-

co imberbe, Camillo Desmoulins che-

ga de Versalhes ao jardim do Parc-

Royal, campo habilual das reuniôes populares,
frepa acima d'uma mesa e exclama : — 'Cida-

dãos, nem um momento a perder! Necker foi

despedido; esfa demissão, é o signal d'uma

Sainf-Barfhelemy contra os patriotas; ás ar-

mas!»

Como distinctivo. Desmoulins pôe no cha-

peu um ramo de arvore ; todos Ihe imifam o ges-

fo. Faltava porém, a figura. a insignia do mo-

fim. Correm a casa de Curcio, trazem de lé

dois bustos de cêra que representavam os ido-

los do povo: o duque d'Orleans e Necker; e

o cortejo organisa-se. Caminha para as Tulhe-

rias. O principe de Lambesc. parenle da rai-

O

D

D

O
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nha, sahe-lhe á praca Luiz XV (ho-

je da Concordia) com os seus dra-

gôes e entra com elles no jardim
com o fito de fazer dispersar a

multidão. Aliram-lhes com garrafas
e cadeiras, procuram prendel-o cor-

tando a ponfe movedica que liga o

jardim com a praca, mas o princi-

pe derruba um homem, fére dois e

foge.
No dia 12 de farde o popula-

cho que reclamava reformas econo-

micas, Iembra-se de S. Vicenle de

Paulo e da casa de caridade que

tinha o seu nome. Corre para lá. Uma casa

destas era uma mina de oiro... A porla do

hospicio é quebrada ás machadadas. a biblio-

theca dispersa. os quadros rasgados. o gabine-
te de physica estilhacado ; descem ás adegas e

tanto se saciam que houve 30 mortos, afoga-
dos em vinho — mais vicfimas que na tomada

da Bastilha. Para remate. a pilhagem dos cel-

leiros.

Um édito real obrigava os religiosos de S.

Vicente de Paulo a ter sempre armazenada

uma certa porcão de cereaes e farinhas para
os pobres, pela qual eram responsaveis...

No dia 13 saqueiam-se os museus e as pa-
darias ; arrancam-se em plena rua os brincos

das orelhas das cidadãs ; vão aos Invalidos e

encontram 2ô mil espingardas. O povo eslá

armado e vae comecar a grande Jornada do

14 de julho.
—A' Bastilha!

Este acto heroico da fomada da Bastilha,
escolhido para epopeia da Revolucão, tão rui-

dosamente celebrado á noventa annos. e cuja
gloria um monumenfo em bronze recorda, é

afinal uma das irrisôes mais notaveis da histo-
ria. Documentos d'aquelle tempo narram que.

logo que o povo se poz em marcha em direc-

<;ão á velha fortaleza, todas as elegantes de

Paris accudiram em seus carros á praca dos

Vosges (então chamada praga Royal). As re-

gateiras tambem não ficaram em casa.

Esta onda de curiosos era olhada do alto
da fortaleza por 32 suissos e 82 invalidos que,
com o sr. de Launay. commandante. e os offi-
ciaes, formavam os 120 homens da guarnicão.
Parecia, disseram mais tarde. que Paris intei-
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ro vinna confra eíles, — e era verdade.

Os amotinados, rcunidos dcsdc as 10 da

manhã, disparam contra as muralhas de

40 pés d'altura e 30 d'espessura, e este

exercicio heroico parece divertil-os, tanfo
mais que ninguem responde ao tiroteio.

O acaso trouxe um accidente que logo
foi acclamado como uma vicforia : um po-

bre invalido que estava de sentinella n'u-

ma torre, ficou ferido.

Logo se apresentou uma deputacão.
O governador mandou descer a ponte
levadica e recebeu-a com tamanhas hon-

ras que até a convidou para almocar. Os

heroes acceitam. Fazem notar a de Lau-

nay que os canhôes da Bastilha amea^am

o povo ; o governador manda retiral-o

das canhoneiras. Censuram ainda a guar-

ni?ão que esfá a ameacar o povo ; e o

commandante faz jurar aos 114 suissos

e invalidos perante a deputagão do mo-

tim, que sô dispararão sobre o povo

quando forem afacados (como se o não

esfivessem sendo...). Os heroes visifam

depois a fortaleza. Entrelanto como o po-

vo afacasse a primeira ponte. quando a

depufacão ia a sahir pela segunda, o go-

vernador preveniu-a de que ia mandar fa-

zer fogo, visto que o afaque finha come-

cado.

E esfa prevencão escandalisou pro-

fundamente os delegados, que naturalmen- A commissão organisadora das festas

Uma festa

em Caldellas
coo

0 Minho offerece, n'esfa quadra, a milhares de

porfuguezes e exfrangeiros o especfaculo das suas

maravilhosas aguas fhermaes. Enfre ellas desfacam-

se as de Caldellas, uma das esfancias mais bellas

que conhecemos.

No dia lô do correnfe houve uma grandiosa

fesfa nas referidas fhermas.

Os hospedes do Grande Hofel Villa Deolinda

uma commissão promofora dos fesfejos, que consfa-

ram de arraial duranfe a farde e parfe da noife, fer-

minando as mesmas fesfas com uma admiravel illu-

mina<;ão e fogo d'arfificio.

0 jantar d'esse dia, no referido Hofel e que as-

sisfiram varios cavalheiros incluindo a imprensa de

Braga, constifuiu uma nofa agradavel da mesma fesfa.

0 snr. José Miguel d'Oliveira um cavalheiro

dofado de primorosas qualidades e que, esfá agora á

frenfe da direc^ão do Hofel Villa Deolinda, foi d'u-

ma exfrema amabilidade para fodos os represenfan-

tes da imprensa que naquelle dia ali passaram horas

agradabilissimas.

Um grupo de excursionisfas de Braga
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CALDELLAS—Uma paizagem e Hotel da Bella Visfa

te sô achavam justo que o povo disparasse I...

Cá fora a massa dos heroes não se sentia com

muita audacia. Não se conquista uma fortaleza

com vociferac.ôes e gritaria.
A chegada das guardas francezas já em

plena indisciplina desde o dia seguinte ao do

fogo da Palma, a 23 de junho, e cujos desman-

dos não tinham sido castigados, consegue ac-

cender o ardor da populaca que Ihes dava de

O
beber á farta, como paga do assalto á Ab-

baye. Um cervejeiro, tambem heroe, propôe que

se calcinem as pedras das muralhas com um

oleo da sua inven^ão... Um mocinho, besunta

do de leituras, mostra um plano seu, para a

construc^ão d uma catapulta... Um outro pro-

pôe que se queime viva (a fraternidade a des-

pontar!) uma rapariguinha que diziam filha do

commandante, a ver se este se rende aos heroes.

CALDELLAS—Grande Hotei Villa Deolinda
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No emtanto, como baixasse uma ponfe le-

vadiga e aproveitanto a repugnancia da guar-

ni^áo em afirar sans péril sur des corps vi-

vanfs. as guardas francezas fenfam incendial-a;

e os pobres suissos que não comprehendiam o

dever nem a necessidade de morrerem assados-

salisfazendo a vontade do povo soberano, de-

ram uma descarga cerrrada. Um clamor! To-

dosgrilaram: traigão, e prudentemente. heroi-

camente recuavam, quando Hulin, um creado

do marquez de Conflans, (l) nascido na Suis

sa, que se destacava da massa dos assalfantes

appdreceu com as ^uardas francezas. Tinham'

encontrado cinco canhôes. Comeca o ataque.

Todos perdem a cabe?a. E este facto, mui-

to communi em revolu?ôes, explicará a absur-

da capitula^ão do governador. De Launay

não querendo luctar com os cem homens que

tinha, nem tão pouco entregar a fortaleza, pre-

tende* lancar fogo ao paiol e arrasar assim to-

do o bairro Sainf-Antoine. Um official invalido

(l) Esfe vencedor da Basfiiha esfeve para ser guilho-

finado por Robespierre, foi ajudanfe de Bonaparfe na Ita-

lia, presidiu ao conselho de guerra que condemnou á morfe

o duque d'Englien e foi governador de Paris, de Milão, de

Vienna e de Berlim. Como sobe um lacaio ! Morreu em Pa-

ris e confa-se que se zangava quando Ihe fallavam da foma-

da da Basfilha ou da famosa scena da morfe do duque nos

fossos de Vincennes. Remorsos ?

® ANNO III /l/ustracão

detem-no ; este seu gesto será pago pelo povo

corlando-lhe as mãos. A officialidade resolve

capitular com a condigão de respeitarem as vi-

das da guarnicão. Os atacantes assim o juram.

Mas apenas a ponte levadica desceu, a

multidão, ebria de sangue precipita-se para a

fortaleza, as guardas francezas cahem sobre os

capitulantes, matam cinco officiaes e muitos in-

validos. Como se vé, os atacantes cumpriram

o juramento e juntaram um novo quadro aos

annaes do horoismol...

A confusão é enorme. E de Launay ?

De Launay, ao sahir, recebe uma espadei-

ra num hombro ; na rua Saint-Antoine, esmur-

ram-o e arrancam-lhe os cabellos; na arcada

de S. João já está muito ferido. Ha gritos si-

nistros : 'Corfa-se-lhe o pescoco I Enforca-se!

Ata-se ao rabo d'um cavallo I cDe Launay faz

um supremo esforco e brada desesperado já :

— cMatem-me!» Debaíendo-se dá um pontapé
num dos homens que lhe batiam. Logo bayo-
netas o frespassam...

A scena não a quero descrever. Nem se-

quer reproduzir uns vivos periodos de Taine.

As leitoras da Illustragão não o soffreriam.

Basta dizer que o homem que levou o pontapé,
um padeiro vadio, convidado a cortar a ca-

bega da victima e não tendo podido servir-se

de um sabre, o fez a canivefe I

...E foi isto a gloríosa tomada da Bastilha,
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com que o povo soberano quiz cvitar a Saint-

Barfhelemy dos patriotas. como dissera Des-

moulins, o mogo imberbe...

F. d'Almeirim.

:||:

Sebasfião Luiz Faria Machado Pinto

Roby de Miranda Pereira,

nalural de Braga, filho do snr. dr. José Borges PachecO

de Fana e da snr.a D. Maria Ignacia de Faria Roby.

capifão de infanfaria n.° 29, morto pelo gentio junto ao forfe

de Quitene, em Africa

Fastos do Catholicismo

Congresso liturgico

Reuniu-se recentemente em Monserrat um

congresso liturgico que certamenfe deixará per-

manenfes signaes nos annaes religiosos da ca-

tholica Hespanha.
Comecou a 5 de julho com a recep^ão do

Nuncio e vesperas solemnes havendo depois
varios actos publicos interessantissimos.

Merecem especial mencão os officios ponti-
ficaes, em que se cantaram preciosas Missas

gregorianas, como o cFons bonifatis* de seve-

ras harmonias.

A homilia archiepiscopal foi feita em latim

belissimo, pelo snr. Arcebispo de Tarragona,
sendo a communhão numerosissima distribuida

pelo mesmo prelado, e pelos reverendissimos

Prelados de Urgel e Solsona.

Nas varias sec^ôes apreciaram-se importan-
tes trabalhos, e foram muito brilhanfes as ses-

sôes publicas.

Fnww ie Meireles
D

n

110

Falleceu em Mollares, na casa do Campo,

em 10 de julho de 1915, tendo nascido em lô

de novembro de 1844, o sr. Francisco de Mei-

relles Pereira Coelho, cavalheiro respeitabilis-

simo pelas suas peregrinas qualidades de cara-

cter.

Chrisfão pratico, deixou as mais vivas sau-

dades entre os que o conheciam.

O sr. Francisco Meirelles era o represen-

tanfe d'uma das mais distinctas familias do Mi-

nho e aparentado com as mais nobres familias

portuguezas.

Homem de ac^ão, foi um dos maiores coope-

radores da ac?ão catholica; homem de familia,

era o chefe de familia que legou aos seus o

maior exemplo que a todos edificava.

A' illustre viuva do saudoso extincto e a

seus extremosos filhos, enviamos cumprimentos
de profundo pezar, rogando aos nossos queridos
leitores que em suas oracôes orem pelo descan^o

eterno do mesmo extincto.

O funeral foi uma verdadeira homenagem e

uma manifestacão publica prestada á memoria

do saudoso morto.

(Dos Echos do Minho)
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pALLOU assim Jesus, n'um dia memorando,
Aj povo que o seguia em numeroso bandc

Ancioso de escufa-lo :

--Bemavenfurados

Vôs, os que sois pobres ; hão-de ser-vos dados
Todos os bens do reino de meu Pae. Difosos
Os que fêm fome e sêde, os frisfes, os chorosos ;

Saciados serão uns e oufros consolados

N'uma alegria elerna. Bemavenfurados
Os que por meu amor se virem malfrafados,
Coberfos de vilipendio, injurias e formenfos.

Folgae, amigos, quando cheguem faes momenfos !

Que o vosso galardão, no dia da Jusfiga,
Egoal, nem Cesar fem nem sonha nem cubica !

Tambem de fal maneira foram os prophefas
Trafados pelos seus, com chufas indiscrefas.
Mas ai dos opulenfos! Åi do que se fnrte

Dos gosos mundanaes ! Lá fem a sua parfe.
Ai d'aquelles a quem a abundmcia enfasfia,

Porque elles chorarão e ferão fome um dia !

Ai d'aquelles a quem os impios derem gloria,
Como aos prophefas falsos de infeliz memoria !

F. vôs que escutaes, ouvi o que vos digo :

Tratae quem vos odeie cnio vosso amigo ;

Se alguem vos maldisser, louvae-o sem maldade

E orae por quem manchar a vossa probidade ;

Quando alguem vos ferir vossa face direifa,
Offerecei-lhe a esquerda em mansidão perfeifa ;

Se alguem vos lira a capa, vos insulfa e pisa;
Deixareis que vos fire fambem a camisa.

Nunca negueis esmola a quem a pede. E quando
Vos firem o que é vosso, não andeis clamando
Pela restifuigão. E o bem que desejaes
Que vos favam a vôs, fozei-o vôs aos mais.

Merecereis acaso alguma recompensa

Amando a quem vos ama e não vos faz offensa ?

Um peccador fambem procede d'essa forma.

Que mereceis frilhando a peccadora norma,

Pagando bem com bem, pagando mal com mal,
E empresfando a quem vos pagará egual ?
Åmae os inimigos, sede generosos
Com fodos. Empresfae aos jusfos e aos maldosos

Sem esperar proveifo algum. E que avulfada

Recompensa no céo vos esfá preparada !

Sereis lilhos de Deus, que frafa com piedade
Åos ingrafos que vão seguindo a iniquidade.

1—6—915. JOÃO AVELINO.

c
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Jíoias do Extrangeiro

/•■,

Sua Majestade a Rainha de Hespanha, rodeada de seus

augustos íilhos, o principe das Asturias, as infantas Beatriz e

Maria Ghristina e o infante D. João,

nos jardins do Real Sitio de Santo*Ildefonso
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Ditos © pensamentos

Leão X e o mentiroso

)ASSANDO o papa Leão X pelo ter-

ritorio de Florenca perguntou a um

cidadão que d'elle se aproximára,
de quem eram os varios edificios que ia ven-

do. O cidadão respondia pontualmente dando
varios donos e até explicacôes superfluas, do

que muilo pasmou outro cidadão que fudo es-

tava ouvindo e Ihe observou baixinho:
-—Para que dizes tanfa mentira ao pontifice?
—Querias que lhe dissesse que não sabia

de quem eram os edificios para que outro lho
dissesse e eu fosse excluido por ignorante ? !

N'nguem deve ser tão folo que por duas men-

liras perca o favor d'um poderoso.
—E se elle o souber?
—Não estranhará porque aos principes nin-

guem falla verdade.

Mercanfe esperío

Um negocianlc portuguez levou a Filippe II,
rei de Hespanha, um diamante de tão elevado

preco que o monarcha lhe perguntou surprehen-
dido:

—Como te atreveste a comprar uma joia
de tanto valor e quem vos dará essa quantia
por ella ? I

—Quando a comprei lembrei-me que reina-

va em Hespanha Filippe II.

O rei, agradado da lisonja, deu-lhe quanto
clle pediu.

São acertos

D. João de Sousa foi um cavalleiro deste-

mido, mormente á gineta. Em Castella, corren-

do-se uns toiros reaes, levou de uma cutilada
a cabeca a um toiro bravissimo. Falandose um

dia d'este e oulros feifos eguaes, disse o conde
de Borba :

—São acertos.

Respondeu-lhe o rei D. João II :

—Serão acerfos, conde. mas nunca os acer-
fa senão D. João de Souza,

Duque de Ossuna

O
D

rogafiva de libertar alguns dos criminosos. In-

dagou dos seus crimes, mas a todos ouviu di-

zer que esfavam inocentes, que o odio, a vin-

gan;a, a injusti?a os Irazia alli de grilheta ao

pé. Sp um confessou o delicto que praticára,
achando jusfa a prísão e merecida a galé. Ou-

vi.u-o o duque attenfamente, e volfando-se com

severidade, ordenou :

—Solfem já este homem, que não quero

que perverta fanta gente boa.

Monk

O general Monk, que deu o throno de In-

glaterra a Carlos II, era já velho quando os

hollandezes subiram em som de guerra as aguas
do Tamisa. Na retirada dos hollandezes as ba-

las silvavam aos ouvidos do general, e os aju-
dantes de campo aconselharam-lhe que se reti-

rasse.

—Se eu tivesse medo das balas, disse Monk,
ha muito tempo que teria abandonado esta pro-
fissão.

Hospilalidade generosa

Descoberta a conspiracão contra Carlos II

por delacão de lord Howard que se vendeu á

côrte, lord Shaftesburs refugiou-se na Hollanda,

esquecendo que quando chanceller de Inglater-
ra lhe movera guerra e repetira mais de uma

vez :

E' preciâo destruir Carîhago I

A' sua chegada a Amsterdam mandou pc-
dir uma licenca de residencia ao burgomestre,
que Ihe respondeu :

—Carthago. ainda não destruida, recebe
de bom grado o conde de Shaftesburs dentro
dos seus muros.

As cousas ausenfes são as que mais ator-
mentam e inquietam—Julio Cesar.

Costumam acusar os que são lidos em me-

nor estimacão—Cicero.

O duque de Ossuna. sendo v,ce-re, de Na- Causas pouco agradaveis ao gosfo hão de
poles vis.tou um d,a as gales para usar dapre- 2 propor-se com grande cauitla.-Demosfhenes
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