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NOTAS

NJAQUELLA
eslufa de S. Bento

o debate em redor do or-

camenfo lá se vae arrastando entre

suores, como um pesadissimo sacri-

ficio imposto pelas praxes consti-

fucionaes. E sô por ellas? Não,

sem duvida. A principal razão, a

primeira necessidade de votar o or-

camento escuda-se em que os se-

nhores deputados dos partidos, ao

regressarem a casa, para gosarem

as férias, querem trazer á familia

um episodio da vida parlamentar
em que figurassem, e aos eleitores

que os mandaram a Lisboa a prova

de que tractaram dos interesses

d'elles . . . e dos proprios.

Esfa. entre outras. a maneira

de explicar o a^odamento com que.

logo apoz a leitura d'uma verba por

qualquer dos secretarios, uma chus-

ma se levanta a defender eslrades,

eslacôes de caminho de ferro, de-

minui?ão d'impostos. um chafariz,
uma estatua, emfim aquillo a que

as gazêtas provincianas soem cha-

mar um melhoramenfo da nossa lin-

da ferra.

De ha muifos annos, as discus-

sôes dos orcamentos teem sido o

prato de meio das legislaturas e a ísca dos ca-

ciquismos eleicoeiros, sejam elles simples mani-

gancias á bocca da urna, sejam reclamacôes
de revolucionarios. O capifal é safisfazer a

massa que deu os votos. e pagar as dividas
contrahidas pelos radicaes para executarem
errafas ao 5 d'outubro, e dar dinheiro a quem
não trabalha, como agora aconfeceu com João

Chagas . . . O importante é fazer de grande
orador para que os orgãos desafinados. mas
e PAQ. 130
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ofíiciosos possam invocar José Es-

fevão ao elogiarem o eleito por va-

riadas qualidades.que não possúe.
D'esfa sorfe, qualquer nullo apparecerá co-

mo um promeftedor rebento da patria, quando
o não alcandoram logo a estadista eminenfc,

como o snr. Macieira ou a financialisfa sabedor
como o snr. Alvaro de Castro . . .

Esta alta de valores é filha e produclo da

democracia liberal que cnlendc que sô os igno-
ranfes feem direifo a subir, e que o chapéu alto

fica muito áquelle do snr. Arthur Leilão cujo
i supremo servico a causa foi dirigir a uma se-

nhora um gesto obsceno.

Admirar-se-ha o leitor agora de (|ue os snrs.

Manos Rodrigues sejam agora em Lisboa uns

verdadeiros árbifros da politica. ameacando a

ludo e a todos com os raios da carbonaria au-

daz que pode tudo e em tudo manda.
Em Portugal ninguem quer occupar o logar

que lhe cabe. Ha um especial prazer em mudar

de ideias, prazer muito maior do que c de cerlo

politico quando não muda de camisa. Se sc

tracta do militar, nos apenas o sabemos que

elle o é quando veste a farda. Se se tracta do

merceeiro, é facil vêl-o discretear de litferalura

e do tempo. Se é padre . . . Ah ! Eu conlo./
Foi ha dias em Espinho. No passeio da noi-

te passou a meu lado um grupo de genlilissi-
mas senhoras atraz das quaes seguiam um ho-

mem alto, de face rapada, collarinho e falo

cintado e um rapaz. Pareceu-me este um eslu-

dante. O outro, algum jogador de íennis e ca-

pitalista. Enganei-me. Era tãoĩ>sômenle um ca-

pellão milifar, quem m'o diria.

As senhoras e meninas chalravam a propo-

sito não sei de quê. De subiio, o capellão mi-

lilar declarou:—Eu como padre . . .

E uma das senhoras volvendo para elle uns

olhos de troga e de ironica incredulidade fingi-

da, logo atalhou:—O snr. ?! Padre? . . .

O capellão não respondeu. Em Portugal é

ludo assim. F, V.
T_7T^ 0
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0 tfiolimsta soldado °

000

STA ferrivel guerra, traz-nos visôes

extraordinarias, scenas commoven-

fes de senîimenlo, que nos dilace-

ram as almas, tão suggestivas ellas são!

Estamos em o norte da Franca. penelremos
em uma cathedral, d'essa doce Pafria de S.

Luiz, tão rubrante dc dôr e martyrio.
Ao fundo um enormo janelão de vifracs

antigas, deixa penetrar os raios do sol, espa-
Ihando uma claridade multicolor, enchendo com

caprichosas tonalidades as columnas do lem-

plo, os altares de pedra lavrada, as paredes
com retabulos nolaveis represenfam assumptos
dos Evangelhos.

N'aquella Cathedral, uma othmosphera de

paz e crenca contrasfa com o exterior, em que

os combates são continuos, onde granadas
caem incessantemente, causando victimas aos

milhares, espalhando a desgraca e a dôr, a

centenares de lares. respira-se alli um ar maty-
sado de amor mystico, e as lampadas tremu-

lam como chorassem as almas que partem em

defeza do Dever!

Em um dos pilares sob um nicho, uma

imagem da Virgem permanece quêda e muda,

esperando algum crenfe que Ihe venha rezar

uma leye prece.

FAMALICÃO—Tumulo onde Jazem os restos

morfaes do fallecido Conde d'Arnoso

(Bernardo), ng cemiferio de S. Thiago da Cruz

Mãos religiosas collocaram-lhe aos pés,
singelas iflôres campesfres.

Aquelle recanto da egreja fotmaVa um qua-
dro encantador, ao passo que toda a Cathe-

dral apresentava um aspecfo austero e nobre,

aquelle pilar florido era poefico e diaphano
como um verso de Rasfand ou uma phrase
vaporosa de Massenef.

Era a graca franceza que fanto diz. espirito
que desabrocha tão brilhantemente como o or-

valho nas pelalas das flôres tecidas ao luar e

beijadas pelas mariposas á luz do sol.

Um soldado francez enfra e passando em

frente d'aquella imagem florida, quer rezar uma

oracão. No silencio quasi sepulchral do templo
ouvem-se distinctamente os passos. Sabendo

de uma trincheira alli proxima onde um san-

grento. combate tivera logar, com o rosto negro

pelo fumo da polvora, os seus labios tremulos

não podem pronunciar umas simples palavras
em ac?ão de gracasl

O bravo soldado olha attentamente para

aquella iniagem sagrada ; recorda-se dos annos

passados quando creanca entrava n'aquella
mesma Cathedral logo de manhã. levado pela
mão da mãe que o obrigava a ajoelhar e de mãos

postas a dizer ainda a cusfo a Ave Mariaf

Quem o visse assim com a farda de solda-

do, poderia calcular que eslava alli um artista ? !

Mas effectivamente sob aquella farda suja,
com honra, pelas horas seguidas da balalha,

uma alma de violinista alli estava!

Tendo abandonado a leste quando esfa

Ihe sorria, foi defender a Patria das garras
aduncas do inimigo.

Uin artisfa é scmpre um poeta, um idealisa

dor da existencia, que poderia aquella alma

offerccer á dôce Virgem senão um canto do

seu violino, já que não podia rezar?

Alli na tacifurnidade da egreja, sôsinho,

pegou do violino que trazia debaixo do capole
e com olhos fixos na imagem, locou um canlo

que fempos antcs arrebatára os auditorios.

A melodia despontava rubins em ondas

invisiveis afé ás regiôes do incommensuravel.

Pelo femplo onde alé aquelle momenlo im-

perava o silencio lugubre da desgraga c da Patria

em lucfa, o som do violino era um canto d'acgão
de gracas, penetranle, que chegava á alma!

Quando deu a ulfima arcada, quando uma

nota em pianissimo veio dar o terrr.inus ao de-

senho melodico; o soldado. o arlista admirado

em toda a parte. sahiu da Calhedral apressa-

damenfe para d'ahi a pouco, quem sabe, entrar

novamenfe na Jinha de fogo!
Mais uma vez o arlista comprehendeu a

sua missão na vida. servindo-se da sua leslc

em uma ligacão subtil com o mundo e a prece,

linguagem comprehensivel sômente para aquel-
les que elevam os espirilos atravez um crescen-

do de irradiacão sobrenatural.

ALFREDO Pinto (Sacavem).
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Ex.mo Snr. Francisco Pereira

Simôes,

nafural de Adaufe,

commercianfe, u/limameníe

fallecido

na cidade de Guimarâes
AMARES—A egreja de Prozello

PROZELLO Communhao de creangas no dia 8 do correnfe como conclusâo
dumagrande tesfividade religiosa precedida de uma novena

de praticas devidas ao esforgo das zeladoras do SS Sacramenfo, Maria Azevedo
e Josepha da C. Ferreira
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(Uirgem d'hontem)
ooo

'IZ um dictado francez: Les porfu-

gais sonf foujours gais, em algum

tempo assim foi, mas ha annos uma

nuvem de tristeza paira sobre o paiz e a alma

porfugueza alegre sim. mas poetica e sentimen-

tal, soffre, geme e chora e se por vezes canta. . .

não ri . . . os seus males espanta.

Mas . . . tempos voltarão em que o axioma

A saida da Feira Nova vendo-se ao fundo

a egreja de Ferreiros

falle verdade, e a alegria renascerá em Portugal,
e para isso invoquemos desde já a origem tão

porfugueza, origem da terra das romarias e das

procissôes, onde nos arraiaes d essas ermidas

sem conta. alvas de neve, espalhadas por esse

Portugal fôra desde a encosfa ou cume das

montanhas afé ao fundo recondito dos valles,

oujbatidas de todo o vento n'um espraiar d'um

areal, que se chame N. Senhora do Sameiro

ou N. Senhora dos Navegantes, Virgem da

Agréla ou da Nazareth, Senhora da Graca ou

„
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>4yVl/4/?f5— /1 casa cfo ex.'«o snr. Anfonio

Joaquim da Cosfa

da Victoria, é a Virgem Mãe do Povo, a Vir-

gem que chora ou que ri.

Com elle, a que elle invoca ou acclama en-

tre canfos e risos, promessas e folguedos, fo-

guetes e morteiros, com a Fé pura, innata. sim-

ples, alegre, alegria crente e confiada d um po-

vo que tem essa Fé na alma e no sangue, feliz

e despreoccupado, povo que proclama a Vir-

gem sua Padroeira, que sauda Nossa Senhora

da Alegria, sempre a mesma padroeira de Por-

O largo da Capella (ainda em construcgão)

Anno iii /i/ustragão Catho/ica

A
'

enfrada de Amares

tugal, de Monsão a Santa Maria do Algarve c

sempre ella festejada em manifesfacôes de cren-

ca e regozijo, em invoca^ôes que sobem aos

ceus entre o estalejar dos foguetes e dos mor-

leiros, e as melodias confusas d expansão e ale-

gria das bandas de musica, das gaitas de fôl-

les e do atordoador Zé Pereira. Arrancar a fé

ao povo portuguez seria arrancar-Ihe a alma;

essa Fé é a sua alegria I . . .

Longe d'ella e sem ella onde teria alegria
esta Patria que geme, que soffre, que chora?...

será alegria essa febre de divertimentos em que

PAG. 133 ®



se agitam os do furbilhão mundano e que ati-

rão insolentemente os echos d 'essa gargalhada
atravez da triste magua dos que ainda são por-

fuguezes; será alegria a d'esses prazeres que o

materialismo fomenfa, essa frivolidade que an-

niquila todo o sentimenfo grande e nobre para

inutilizar o Homem; será alegria essa ambicão

que o absorve e Ihe desseca o coracão, esse

sfruggle em que os homens se debatem como

leôes, e aos olhos de Deus como mosquitos,
sem pensarem no unico fim para que Deus os

0

O

creou; será alegria esse indeíinido concerto da

Humanidade que come?a
n'uma valsa deStrauss

para terminar n'uma marcha de Chopin?... Não,
não é alegria, é a mascara da frisfeza, do de-

sanimo, do desalento, é a capa das desillusôes,
é o riso que esconde as lagrimas, é a vertigem,
é o estonteamenfo da vida humana. será tudo,

mas não é alegna: Ha alegrias mais frisfes que

a Dôr.

Braga, 9—7—915:

Almafalla.

PORTO-Centro Democracia Christã

Corpos gerenfes do Cenfro da Democracia Chrísfã do Porfo em 1915

Senlados (da esquerda para a direita)—Manuel dos Sanfos Gomes Junior; Raphael Pereira dos Sanfos e Narcizo Pinfo Azevedo

Em pé (da direita para a esquerda)—Cezar Augusfo d'Oliveira; Abilio da Silva Villaga; Porphyrio Joaquim Marfins;

Alipio Gomes da Silva; Anfonio Alves de Oliveira e João Marques da Cunha

Singela homenagem á excellente acgão d este

Cenlro é a publicagão que hoje fazemos de algumas
photographias a elle allusivas. Os seus corpos ge-
rentes são homens que cheios de zelo e dedicagão

pelo santo amor de Deus, esfão á frente de uma

illustre pleiade de companheiros náo menos denodados,
O que é o Centro? E', diz a sua lei organica; uma

associacão social cafholica de instruccão, organisagao
e previdencia para o operariado catholico. Muito bem.

Opportunos são cgualmenfe os meios que pôe em

accão: Bibliothecas. conferencias, escolas, cooperati-
vas, secretoriados, Grupos de Defeza e Propaganda,
estudos sociaes e instituicôes de beneficencia, e não

esquece, como é facil de inferir por tão criterioso

objectivo, a imprensa catholica.

Se em fodas as povoacôes portuguezas houvesse

o mesmo amor á Democracia Christã!

G PAG. 134
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PORTO—Fachada do Cenfro da Democracia Chrisfâ

Alguns pensamentos
de Luiz Yeuillot

Deus é amor e o amor é

a vida. Uma confinua expan-

são do amor de Deus que é

a vida increada. eria confi-

nuamente a vida. Toda a vida

creada por Deus é bôa e per-

feifa na sua ordem, é dotada

de belleza e dá alguma coisa

que é o susfenfaculo de uma

oufra vida. Quanfo mais o sêr

se eleva, mais elle recebe e es-

palha a vida. A perfeicão da

vids é o conhecimento e o

amor do Creador: a perfeicão
do amor é a adoracão.

A adoracão é o ponto em

que o homem e Deus se jun-
tam na plenitude e na perfei-
cão da liberdade e do amor.

O homem dá-se infeira-

mente a Deus, Deus comuni-

ca-se inteiramenfe ao homem,

e nada mais ha enfre elles.

Quando este estado se

tornou defenitivo, eis o céo.

Como Deus é bom para

com o mundol Onde não ful-

guram os tracos da sua bon-

dade? Sobre a prbpria terra

que pisamos, elle prodigalisa
maravilhas que outro fim não

parecem fer do que alegrar-
nos. A' vista d 'ellas, não dir-

se-hia que uma mãe carinho-

î
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Corridas de guigas.
'

A fripulagão do snr, Ålberfo Barbosa,

na avangada



sa esteve adornando o berco

de seu filho !

Se Deus livesse menos

amor ao homem que peccou;

não o lendo destruido como

obra mal feita. lêl-o-hia que-

brado como a uma obra re-

belde. Mas porque a sua

obra é boa e segundo os seus

designios, conservou-a; porque
ella é intelligente e livre, e

porque voluntariamente preva-

ricou. puniu a; porque a ama-

va rom amor eterno, repa-

rou-a.

Na medida infinita da sua

piedade pelos homens, Deus A frípulagão do snr, Antonio Faria. Vencedores fracos

■

-&£_~^..;-~.z>*..*.&

O snr. Alvaro Genelioux e a sua trípulagão (fracos)

parece fer especial cuidado

em poupar-lhes o amor pro-

prio.
Salvo em algumas circuns-

fancias extraordinarias, não al-

quebra suas vontades, não as

faz dobrar; a sua omnipoten-
cia aftrahe-nos, não nos ar-

rasta. Nemo fam pafer, disse

Tertulliano.

Quanlas pessoas se não deixa-

riam relraclar, se fossem melhores

physionomisfas? e quanfas, no fracfo

enganador da vida, se arrependem de

haverem acredilado mais seus ouvidos

que os seus olhos? mais as palavras

que as physionomias?

OS HUMORISTAS hespamhoes

A atrapalhacão
(de TTÎunoz 5eca)

0O0

. . . Certa tarde, D. Bar-

tholomeu, homem de certa eda-

de chega a casa de D. Pepi-
ta que acaba de perder o

marido. Entra na sala momen-

tos depois da sahida do en-

lerro, e como ha muita gente
e a sala está alguma coisa es-

cura engana-se e pespega os

seus pesames a uma senhora

que não é a viuva.

O snr. Pedro de Bríto com a sua fripulagão,
Vencedores dos forfes

"Oc
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—D. Pepita é aquella, D,
Bartholomeu—responde a se-

nhora suffocando o riso . . .

—Ah ! é verdade — res-

ponde D. Bartholomeu já afra-

palhado —

que tolice! Não sei

como poude confundi-la com

V. conhecendo eu tambem V.

Exc. '"'... E' a senhora de Gar-

cia não é verdade?
—Não. Eu sou Branca

Martins.
—E' verdade. .. que cabe-

ca. Como está seu marido?
—Mas se eu sou sollei-

ra!l

—Sim,... claro... quero di-

zer...

E corrido, atrapalhadissi-

A ex.'"a snr.a D. Gardina col/ocando uma

medalha no peito
do snr. Uugo Paz dos Reis

(Clichés de .1. Azevedo, pliot. da «111. Gal.li.»)

mo, atravessa a sala e estende enfim a mão a

D. Pepita.
—Senhora !

—Meu amigo!

Angustiosa pausa.
—E Ernesto? E pergunla-lhe pelo morto I . ..

—A camiriho do cemiterio, D. Baitholomeu.

D.BarthoIomeu livido, suando sangue, no au-

ge da atrapalha?ão comprehende que tem que

dizer alguma coisa esahe-se com esta pieguice:

No chá que foi servido pelo Sport
CJub do Porfo

—Coitado! Ter que ir para o cemiferio

com a tarde tão fria que faz I I . . .

(Trad. de T. M.)

VapoP "Prigthon,,

O vapor "Prigthon,, que veio ao Rio

Douro carregar carvão, sahindo com destino

a Gibrallar onde se vae armar em guerra

seguindo depois pfára os Dardanellos.

Este vapor era de passageiros e fazia es-

cala no mar da Irlanda, Os beliches iam frans-
-

formados em paioes de carvão; possuia ma-

chinas de 6.000 cavallos. Esfe vapor foi por

vezes seguido por um submarino conseguindo

sempre escapar-Ihe.

A bordo

ANNO III Wustragão Catho/ica PAG. 137 ®
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CflMINHA-Casa da Torre (Lanb^IIas)
Onde Sua Excellencia Reveren-

dissima o Senhor D. Manuel Vieira

de Mattos, Arcebispo Primaz de

Braga recebeu o clero do concelho

de Caminha,

(Propriedade do Ex.mo Commen-

dador Alberto de Sá Pinto.)

/—O Senhor Arcebispo Pri-

maz examinando uma das

laranjeiras secularesplan-
fadas poi D. Fr. Barfho-

iomeu dos Marfyres; vê-

se á direifa o propriefano
da Casa da Torre

2—Casa da Torre visfa do

norte

3—A Casa da Torre

4—Åntigo porfâo da Quinfa

da Torre

6—Aspecfo da Casa da Tor-

re visfo do sul

(Clichés do distiucto amador Sa PintoJ



A VILLADE PET7ICHE

Docemenfe reclinada no reconcavo de

erguidos rochedos que Ihe formam o ninho

natural, Peniche, a melancholica villa exfre-

menha, semelha uma gaivota alvacenta, azas

abertas, o olhar fito no ceruleo mar.

Separada do confinente por um extenso

isthmo de areia finissima e muito branca,

hoje vestido de pinhal em grande extensão,

a peninsula de Peniche, em cujo extremo oc-

cidente remata o Cabo Carvoeiro o seu pro-

montorio, é cultivada de vinhedo, agrupan-
do na parte mais baixa o casario todo caia-

do, com o aspecfo singelo e socegado de

leguas vão alli peregrinacôes, ou como di-

zem, cirios, veneral-a

O porto, que é exfenso, e accessivcl

/—Ponte nova que liga á praia

2—O arraial de Nossa Senhora dos Re-

medios a 2 kilometros da villa

3—Club Penichense

4—Um frecho da praia

remotas' eras. Cingiu-a D. João III de mu-

ralhas, edificacão milifar que recorda Crons-

ladt, c coroaram outros monarchas de arti-

Iharia os cenfenares de ameias que se esten-

diam pelos seus baluartes e fortins. A poli-
lica pagou-lhe ha uns vinte annos o resulfa-
do de umas eleigôes passando-a de praga

forte que foi, a commando milifar. y/~~_~
Proximoao exfremo Cabo Carvoeiro ve-

nera-se em uma capella soferrada a Virgem,
sob o tifulo de N. Senhora dos Remedios,

por os ferem encontrado em seu poder os

povos circunjacenles que a invocam suppli-
ces.

De longes ferras, caminhada de trinta
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sempre, tem fodavia fa'ta de bons caes, boias

e ponfes, pelo que sô o demandam barcos

de pequena cabotagem. O Instituto de Soc-

corros a Naufragos fez ha pouco construir

uns paredôes de cimenfo armado para me-

Ihorar o 'portinho de revez» , como alli cha-

mam ad porto interior que dá accesso á Ri-

beira £ mercado de peixe, a maior fonte de

riqueza da villa como fundada que foi por

pescadores francezes tomando o nome dos

peniches. seus pequenos barcos, ao fempo
que D. Affonso fundou a nacionalidade. O
local era todavia habitado anteriormente pois
se encontraram testemunhos em lapides e

medalhas, da dominacão romana.
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Tem boas docas que D. Pedro V mandou

construir e que modernamente foram melhora-

das por uma lagoa que as lava, pequenas to-

davia para o movimento que poderia atlingir

pois sendo alli muito piscosas as paragens, a

difficuldade de communica?ôes e falla de rapi-

do meio de transporte faz deixar livre muilo

peixe que d'outro modo podia abaslecer Por-

fugal.

Possue edificios muilo bons, enlre clles as

egrejas muito cuidadas e elegantes. Um par-

quesinho de boas arvores e n'clle o Club, op-

lima casa de recreagão. A praia é umadasme-
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Um cirío a caminho de N. Senhora dos

Remedios

Ihores do paiz, que as tem tão excellentes. A

finissima areia parece um tapete de velludo e

as ondas alli são tão cariciosas . . .

Em dias de tempestade, Peniche não perde

o seu aspecto de extranha docura, parecc en-

fão receosa e amedronfada do fuzilar relampe-

jante que Ihe sulca o céo, do bramir furioso do

oceano que a^oita ciumento o seu pedestal

O

Viveiros de Iagosfas

PENICfiE—Rua Alexandre Herculano

(Clichcs de .1. Ramos Miiiqnes Verissimo)

bravio onde pousa friste e pensativa. Mas são

raros esses dias: os mais um sol esplendoroso,
um mar de leite. uma brisa acre e salgada mas

suavc e meiga, são o quadro bello, recorlado

pelo vôo caprichoso das Alcyones e das Pro-

cellârias. em que se desenha a villa e peninsula

de Peniche. toda mimo, foda graca, toucada

dc espumas brancas, alvas e delicadas como

as rendas vaporosas que as raparigas fazem na

encantadora ferra e que constituem uma das

suas principaes industrias.

A religiosidade do seu povo é memorada

em fodos os documentbs que se occupam de

Peniche, alguns dos quaes atfribuem á sua de-

vocão a anti-philosophica origem do terror; do

seu espirito social pode tambem fallar a histo-

ria que documentos encontra interessantes a

demonstral-o. Pena é que uma e oulro fenham

tãb lamentavelmente escurecido a introducgão

do liberalismo, a peor carcoma social que o

mundo viu.

Mas paragem de sonho é a villasinha, se-

rena. scismadora como noiva fiel de um mari-

nheiro, reclinada no sopé de uma cruz musgosa,

a passar pelos dedos as contas do rosario

n'uma prece confiada á Virgem da Bonanca, á

carinhosa Senhora da Boa Viagem.

J. RlBEIRO COELHO.

Doze homens sem armas, sem exercilos, animados do

zêlo que os devorava, conquislaram provincias, reinos e im-

perios, para o imperio da Fé; a vida que passa como a som-

bra, para a vida que nunca acaba; o mundo que engana a

todos. para a elernidade que não engana a ninguem.
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PEQUENINOS

0' FELIZ CULPA

O Eferno com ternura repousava,

Apôs as maravilhas da Creacão,

Na Eva formosa e no robusfo Adão

Onde o Espirifo Sanfo se espelhava.

Mas Saflan, impio, cogifava
Do homem e descendencia a perdicão,
E o infeliz logo cae na fenfacão.

Pois ser egual a Deus já desejava!

E o Senhor vê Adão: a humanidade,

Perdidos para sempre e fem piedade,
Mas no ulfrage quer Reparador;

E o Verbo Eferno diz inconfinenle:

€A culpa solveu condignamente,
Eu mesmo quero ser o Redemplor.>

J\ n^orte do padpe cbra

Lidara fodo o dia na vinha do Senhor

O velho padrc cura, alma diamantina,

E sô chegara a casa á hora vespertina
Exhauslo, sem comer, coberfo de suor.

E' que na íreguezia. do inverno no rigor
Inlensa lã grassava ferrivel maligna,
Dizia se impolenlc a propria medicina

A detcr seu conlagio que cra atcnador.

Deifara-se em seguida á pouca refeicão,

E ainda não dormia. bafem ao porlão,
h um enfermo lá vae presles sacramentar.

Gelnva o sangue, o ar (nevara fortemenfe)
E o ancião vencrando lá cae de repcnle
Abra^ado a Jesus p'ra não mais se levanlar

Cabril, 17 de maio de 1 91 3.

€>*■

Padre Manuel Antonio Baptista
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A reconsfrucgâo do viaducfo de Lubienia na Gallicia, 160 mefros de comprido
i. e 33 de alfura. Depois da exp/osão
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So/dados ing/ezcs com medidas prophilacficas confra o aspirar
dos gazes asphixianfes
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JLr-
flnecdotas historicas K

Ditos © pensamentos

Pythagoras aos agrigentinos

|S agrigentinos mandaram embaixado-

res a Pythagoras para que acceitas-

se o governo da sua cidade, que
estava anarchica e desmoralisada.

Ouviu-os o philosopho no templo de Diana

e logo que soube o que d'elle queriam, sahiu

e poz-se a jogar os dados com uns meninos.

Extranharam os embaixadores o procedimento
de Pythagoras, que o exolicou assim:

—Melhor é perder aqui o tempo do que

perder comvosco a Republica.

Jantar parco

Graminondas, illustrc gcneral Ihebano, jan-
tou cm casa d'um homem que não era seu par-
tidario. Porque a refeicão foi modesfa e parca,
Graminondas disse :

—Agradeco-lhe a urbanidade. Semelhanfe

jantar não maquina trai^ão.

Morle de Cezar.

Conspirava-sc confra Cezar c choviam de
fodos os lados as denuncias. Um dia aponta-
ram-lhe como suspeitos os consulcs Dolabella
c Antonio, ao que Cezar replicou:

—Não são esles homens fão bons convivas

quc eu temo, mas sim a genfe de rosfo macil-
lenfo e magro.

Ceiando em casa de Lepido, cahira a con-

versa sobre a morfe e elle disse:
—A melhor morte é a menos prevista; vale

mais morrer d'uma vez do que estar sempre a

receiar.

No dia dos idos Cezar, apezar dos avisos,
foi ao senado. Os conjurados cercaram-lhe a

cadeira. Enlão Tullio, agarrando-lhe na vesfe
com as duas mãos, descobríu-lhe os hombros,
e Casca deu-lhe uma punhalada. Cezar agar-
rou no punhal e gritou :

—Scelerado, que fazes?

Cezar, ferido por muitos golpes ao mesmo

lempo, dirige os seus olhares em forno de si pa-
ra repellir os seus assassinos; mas vendo Bru-
to levantar o punhal, larga a mão de Casca,
que ainda segurava, e cobrindo a cabeca com

a sua veste, disse:
—Tu, tambeml

O
D

D

O

Versos de Euripides

O insigne poefa grego Euripides lamenla-
va-se de não ter podido fazer em tres dias mais

que tres versos.

—Pois eu, disse Alcesfides, presado de poe-

fa, para fazer cem versos bastava-me um die.
—Não duvido, replicou Euripides, porque

os teus versos são sômente para tres dias e os

meus são para uma efernidade.

O travesseiro do credor

Passando Augusto Cezar por uma casa em

que se fazia leilão dos moveis d'um homem
muito endividado, mandou comprar a cama em

que elle dormia.
—O cuidado do universal governo não mc

deixa dormir e julgo que esta cama fem alguma
especial virtude para infundir somno, pois que
um homem com tantas dividas podia descan^ar
n'ella.

Ao que um senúdor acudiu :

—Comprae antes o fravesseiro do credor,
pois se este descangava porque não descen?a-
ria tambem o devedor?

Os Ioujos de Miltiades

Themisfocles, na sua mocidadé, cra dado
aos maiores desregramentos e orgias. A viclo-
ria de Maralhona operou n'elle uma transfor-
macão radical, porque as acclamacôes e os lou-
vores tesfemunhados ao vencedor fizeram-lhe
frasbordar o coracão de inveja. Dizia aos seus

amigos :

—Os louros de Milliades roubam-me o so-

mno.

Delicias de Capua

Annibal venceu os romanos na batalha de
Canas c em vez de os perseguir qucdou-se em

Capua. O carthaginez Barca vendo que o fa-
moso guerreiro perdia excellente occasião de
coroar a sua fortuna, exclamou :

—Annibal sabe vencer, mas não sabe apro-
veitarse da victoria I

neca.

Não pôde o cubicoso ser agradecido— Se-
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A ambiîão é a origem de todos os males.
São Paulo.
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