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José de Carviillio, para serem utili>adas na EnthronisaQão do Sagrado Coracão de Jesu*- nas
familias.

Attendendo ao grande acolliiinentoque teve a primeira edicão o editor resolveu fazer
nova edicão que é, como a primeira, em magniGco ca rtão couché, sendo a impressão d'e^ta
f'eita a duas côrcs.
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Ihronica <Ja

Lances

QUE
as lojas de barbeiro sejam nas ci-

'

dades como nas aldeias, os reposi-

j (orios de todas as afoardas. ninguem

duvida, por cerfo. Agora mesmo colhi eu

n'aquella onde bi-semanalmente me despéllo,
um pormenor curioso da vida acfual—ohl

o que valeuma hora d'espera n'um barbeiro!

Nem fanfo esperára eu n'aquella (arde em

que no illuminado salão eram como eu, bar-

beados um reifor de lyceu, democrafico pu-

rissimo, e um carbonario que se gasfa não

sei por onde e que se enfrefem a fazer cari-

cafuras do Kaiser fodos os domingos. para
um jornal,

—

a mais hilarianfe e a menos

offensi va falvez de fodas as suas occupecôes.
Quando eu enfrei, o primeiro lia o diario ca-

tholico da cidade e o segundo (o que pôde o

humour') demonstrava a dois ofĩiciaes — de

barbeiro é [claro! que o sr. Benfo Carqueja
é uma prova da exisfencia de Deus, pelo pro-

cesso que, sem offensa para o illusfre econo-

mista. aqui reproduzo: (oda a obra de Deus

não se desfrôe, é perfeifa: Deus creando o

snr. Benfo Carqueja fêl-o burro (sic) para

não poder dar cabo do Commercio do Porfo:

Log» Deus exisfe . . . Veja o leifor a solércia

do homeml Triumphanfe com aquella lôgica,
que se applicaria complefamenfe a elle, o ho-

mem ergueu o arcaboico na cadeira e cofian-

do a pêra de chibafo que afieva a ponfa no

largo la<,o negro da ordem carbonaria, sol-

tou a unica gargalhada que o seu espirito
recebe fodos os dias; e d'elle proprío.

D'ahi a nada, levanfou-se e caminhou

para junfo do correligiônario ledor do diario

cafholico.
—Enfão? Como vae isso?

—Menos mal . . ,

—Olhe, veja, veja esse fintil do fundo

na primeira pagina . . . E firando-lhe a gazêfa
das mãos, mosfrou a passagem, depois de

desdobrar o jornal.
—Viu ? Que desafôro ! Eu nunca vi (an-

fo descaramento, dizer as coisas (ão claras !

—E' melhor assim .... volveu o reiíor do lyceu encala-

mistrando os bigodes.
—Mas veja ... «E' preciso que conquisfemos a alma

das creancas» . Leu? Que descaramenfo ! «E" preciso con-

quisfar. . .» Que arrojo não feem esfes reaccionarios !

—Esfão no seu papel !

—No seu papel!? Enfão pôde-se lá admiffir hoje, ô

doufor, que se ensine religião ás creancas !

Sahiram. Pcrgunfei quem eram e então comprendi fu-

do. Eram conhecidos. Não podiam pensar d'oufro modo . . .

e, como sempre, não havia explicedo o audaz defensor d'este

regime porque é que aos cafholicos não é licifo conquisfar

para a fé a alma das creancas, se por essas ruas inda hoje

eu vi o desfile d'uma escola primaria qual-
quer cantando em grifos arrepianfes o Se-

meae, semeae, e umas quadras em que se

falla de esmagar os fraidores e outras lérias !

Eu não quero aqui reedifar a demonstra^ão já sedica

de que não havendo fundamenfel differen^e enfre um phos-
phoro sem cebeco e uma cebece sem phosphoro, o cerebro
do jacobino audaz que ahi pompeia, é o mais hermefica-

mente cerrado á clorezo e ao pezo dos raciocinios que man-

dam respeifar a liberdede elheie.

O que imporla é seber que esfe faxa de ferra do exfre-

mo occidenlal de Iberia será pasto de mais desenfreeda

anerchio, emquanfo homens do esfôfo menfal d'aquelle hu-
morisfa de barbeiro assusferem a burguezia,re emfim es clas-
ses que feem que perder. Pere isso, he que emprehender
uma obra de educocão e de coragem, visio que Porfugel
esfá nas frisfes condicôes do fado, segundo a frova,—virou-

se da cabeca para os p&r.

Esso obra fem de ser feifa por genfe nova, por aquelles
que chegaram á moioridede quando a revolucão friumphou,
por equelles que conhecem de experiencio os condicôes da
vido novo que e republico insfeurou no peiz. Tenfo monfo
dizer que sô a juventude conservadora e catholice é a unica

capaz de a levar a cabo. Ha de facfo uma larguissime e pro-
fundissima differenca enfre o passado e o presenfe, enfre
anfes de 5 d'oulubro e depois de 5 d'outubro, quando effen-
(amos nos processos d'accêo a execufar. O cancro do libe-
ralismo perveríeu fudo. A sua peor consequencia foi expul-
sar o senso commum e as ideias praficas da meia duzia de
homens que deveriam ser hoje os dirigenfes, mas que o não

podem ser porque die a dio esfão dondo proves cebees da
sua folice ou da sua cachexie. N'esse ferrivel periodo do
constifucionelismo liberel sô o opfimo deve sep escolhido

porque nem o bom, es mais das vezes.iem servenfia.

Vida nove, genfenovo. E desengonem-se os

senhores. Se isfo nôo se solver com e genfe no-
vo, que não se presfo e ser escede de persone-
lismos. e fhuriferor blagueurs, o derromer o oleo
des consogrocôes sobre a cobeco do primeiro
ambicioso videirinho—enfão fa^omos as malaî
e preparemo-nos a assisfir de longe ao rege-
bofe monsfro do fíriis Patriee, em que os do-
minadores de hoje comerão á (ripe fôrro

resquicios dos nossos pofrimonios servidos pe
los dominedores de honfem. Não ho volte
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0 confessor de Luiz XUI
0 APPADE DE FIRMONT

ooo

figura do abbade Edgewoerth de Fir-

mont perdura nos seculos como

um dos symbolos mais luminosos

da dedicacão christã. Ninguem medianamente

culto ignora a sua derradeira exhortafão a Luiz

XVI, de Fran?a. no cadafalso :

—Filho de S. Luiz, subi ao céo !

Henry Essex, nasceu na Irlanda, em Edger-
vorthstown, dominio ancestral. De uma familia

de origem ingleza, profundamente ligada á reli-

gião protestante, era filho e neto de pastores.
Seu pae convertera-se ao catholicismo. Proce-

dera assim por motivos de consciencia. Emi-

grou. Fixou-se com a familia em Toulouse. Hen-

ry seguiu o curso da universidade. Mais tarde

frequentou a Sorbonne. Por fim ordena-se. Nem

as instancias do seu amigo de collegio, Ichn

Moylan, nem o offerecimento de uma diocese

na Irlanda. nem, em 1789, o convite instante

de uma tia apavorada conseguem arranca-lo a

Franca, onde sente que uma vontade superior
exige que elle fique.

A Revolugão encontra-o no seu querido se-

minario das Missôes estrangeiras, onde se re-

lugiam sua mãe e sua irmã. Prevê immediata-

mente as consequencias longinquas do movi-

menío. Presente as scenas de horror a que tem

de assistir. Muitos dos seus irmãos, Henry não

abandona o seu pequeno rebanho. O afasta-

mento de numerosos ecclesiasticos, ampliam sin-

gularmente a tarefa dos sacerdotes que ficam.

De mais Madame Elisabeth escolhé-o para subs-

tituir o seu director ausente. Acceitando tão ar-

riscado posto perde o beneficio de uma situa-

gão especial, porque a communidade estranjei-
ra de que faz parte tem sido respeitada até ahi

e os seus membros dispensados de prestar ju-
rameáfo.

Chega o seu momenlo dé ser inquietado.
Por duas vezes no decorrer do verão de 1792

as missôes estranjeiras são invadidas pelos gru-
pos revolucionarios. Depois sobrevem setembro.

Precisa esconder-se. Em fins de outubro refu-

gia-se em Choisy. A sua alta estatura, os seus

olhos claros fazem-n'o passar por um inglez a

tomar ares de campo. E' ahi que o encontra o

appêlo do rei.

Luiz XVI não conhece o abbadc Firmont.

Sô uma vez ouvira Madame Elisabeth gabar a

sua firmeza, a sua dogura. o seu espirito aber-

to. A este panegyrico a irmã do rei adduzira

uma opinião em extremo elogiosa :

—O meu director não perdoa as reconsi- o

® ANNO III

dera?ôes. Tinha necessidade de alguem que

agitasse a minha alma, julgava-me perfeita, e

percebi que merecia seculos de purgatorio.
Em Henry Edgeworth revive, dos antepas-

sados, a franqueza saxonia e a austeridade pa-

terna. Tem o cora?ão fiel, o caracter amavel,
muito discernimento. Um sô dom Ihe falta : o

senso pratico. Acha-se totalmente desarmado

ante os accidentes da vida quotidiana.
Já aqui relatamos, baseados no estudo fei-

to por Moujouv-Capillérey, como se porta com

Luiz XVI entre a noite de 20 de janeiro e a

manhã de 21. dia da execu?ão do monarcha.
Em virtude do exercicio d'esse santo ministerio

trez clubs reclamam a sua cabeca. Devia ter

fugido, não quer abandonar Madame Elisabeth,
a quem espera ser util.

Um dia n'uma cartá sua, dirigida ao arce-

bispo de Paris, revela o seu refugio de Choisy.
Um bando de pés-frescos. apoiado por duas

pecas de artilharia. vae busca-lo, Consente em

despir a batina e passeia no meio d'elles vesti-

do com trajos seculares.

Busca novo refugio em Orléans, mas com-

mette a imprudencia de escrever a Madame

Elisabeth. Interceptam a sua carta, aproximam-
n'a da que fôra confiscada semanas antes e

identificam-n'a. Pouco depois um mysterioso
desconhecido previne-o da sua prisão imminen-

te e parte para um novo destino. Ouasi o apa-

nham. O pobre abbade está exhausto. Na es-

trada de Ruão, a diligencia em que viaja com

mais dois passageiros é detida. Sob o imperio
de uma reaccão °bem comprehensivel, o desdi-

toso interrogado torna-se subitamente aphonico,
Deve a salva^ão á presenga de espirito dos

companheiros e chega por fim a Bayeux,
E' ahi que sabe da morte de Madame Eli-

sabeth. 0 Ia?o que o retinha quebra-se. Com

o seu amigo, M. de La Légardiêre, compra um

barco e aguarda o momento favoravel. Os me-

zes decorrem. Somem-se os annos de 1794

1795. O abbade continua em Bayeux. Não se

pudera transportar a embarcagão até á costa.

A 20 de agosto de 1795 de Firmont sae

por fim de Fran^a, Cinco dias depois desem-

barca em Portsmouth. Uma viagem rapida a

Edinburgo para se desempenhar junto do con-

de de Artois de uma missão confiada pela sua

penitente, a recusa de uma missão confiada pe-

la sua penitente, a recusa de uma pensão offe-
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recida por Jorge em reconhecimento dos servi- g
?os prestados ao seu *despra<;ado irmão< , c o

abbade cede ás instancias da familia quc Ihe

supplica que volte para a Irlanda.

Punha-se a caminho quando Ihe pedem que
se encarregue de despachos importanfes para
Luiz XVIII. Conta cincoenta e dois annos, sen-

fe-se fatigado. No emtanto parfe, volfando as

cosfas ao socego, á seguranga. fiel á sua divi-
sa: 'Ninguem vive para si sô.»

Algumas semanas depois da sũa chegada a

Blankenburg, o rei, que hesilara a principio em

honra-lo com um convife para janfar, não po-
dendo dispensa-lo, nomeia-o seu capellão. Em
fevereiro de 1179 segue do Brunswick para a

Curlandia. Não são os pés-frescos, os solda-
dos que se forna necessario affrontar, mas o

frio, as innundacôes, o horror de ignobeis abri-
gos, de promiscuidades repugnanfes. Pela pri-
meira vez o abbade queixa-se: «Para que nos

arrancou a Providencia a fudo quanfo amava-

mos para nos conduzir a este paiz de neves e

de gelos?> Mas não ha de abandonar os seus

companheiros nas más horas.
O inforfunio reserva-lhe

uma ultima prova, Em 1807,
a planicie enfre o Visfula e

o Niemen é assolada pelas
bafalhas. semeada de morlos,
de feridos, de doenfes. Suc-
cessivos e miseros comboyos
arrastam-se em farrapos em

direcc/ão dos locaes onde es-

peram soccorro. Um d'elles
enfra em Milfan; compôe-se
de soldados francezes Ape-
zar dos seus sessenfa annos

feitos, o abbade" de Firmonf
encerra-se com os fericlos pa-
ra os curar e ap'anha a febre

que reina n'esse meio pesfi-
lencial. Lucfa duranfe seis

dias, depois, vencido. cae na

cama. Madame Royale frafa-o
com a maior dedica?ão. Tu-
do é inufil. A 22 de maio

de lôQ7 termiría esse destino,
na apparencia fao perturbado,
na realidade sempre no rumo

marcara.

Padre Augusio José da Cunha

0 Mír^° atraVés

da p^otograpt^ia
ooo

Na ferra portugueza, em que vae rareando

d'aquella genfe que fanto dignificou a nossa

raga, registrar a perda de um homem como o

padre Augusfo José da Cunha. é facfo de certa

importancia.
O ex-arcypresfe de Barcellos era uma indi-

vidualidade profundamenfe inconfundivef.

Conseguiu adentro e afora do seu ministe-
rio uma atmosphera de respeito e considerafão,
pouco commum.

Agradou a budisfas e confucionisfãs; a re-

publicanos exalfados e monarchicôs ferrenhos.
Sem duvida que o inclito sacerdote creou

um typo especial de padre compativel com o

seculo: toleranfe, sofredor, bom, jusfô, servi?al,
abnegado, desinteresseiro.

Intelligencia invulgar ao servi^o de um tem-

peramento artisfico, realcado por uma modestia
sem par.

Desenhador fino, delicado,
a sua obra, . dispersa, sem o

cunho da sua assignalura, da-
ria nome a oufro que não fos-
se o nosso b'onissimo amigo,

N'uma publîcafão illusfra-
da que manfive freze annos

no Minho o seu poderosp con-

curso appareceu frequenfe. Ti-
nha a prosa de um santo, cheia
de immaculada purezal

Conversador finissimOi com
caracter de adapfabilideíjie ao

meio moral 'e intellecíuial em

que reluzia.' Achava-se sem-

pre no seu dizer uma dclica-
dissima ironia, que jámais sus-

ceptilisava.
Não ha loque de exagge-

ro em es'crever-se que ainda
na parte mais intelligente e

que Deus lh<

Eduardo de Noronha

^

^Ocaminho. que conduz á virlude, parece ao primeiro

aspecfo rude, escarpado e difficil,- mas quem n'elle chega a

enfrar com animo firme de o seguir, acha-o plano, doce, fa-

cil._e_muifo mais agradavel que o que conduz ao vicio.

Ex-Arcypresfe de Barcellos e sacerdofe muifîT" Zt«4* I ^1*™ •

'

respeifavel ulfimamenfe fallecido
CU'ta da terrn se d^Jíffaria
esta hgura fôrmosartá||kL ty-
picar

Assim teve as mais altas consideracôes. 0
cmr. D . Anfonio Barroso visitava-o a miudo,
como, afinal, ftido quanto em Barcellôs pensa
e sente.

O seu funeral foi uma verdadeira apotheose.
Dez annos de vida nomada, ém terras es-

tranhas. pozeram-me em contacto com' m«itos
homens e alguns de renome. mas nunca fø re-

'

la?oes com um sô que se aproximasse da per-
teicao como o padré Augusto José da Cunha.

Barcellos. 19-10-15.

AUGUSTO SOUCAUSAUX.
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Ainda a festa desportiva do 'Foot-Baal Club de Braga»

Um aspeclo da assislencia 0 snr. Anlonio Simôes, do F. B. C. B.

quc ganhou o 1 ." premio
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BRAGA—Chegada do^ expcdicionarios de cavallaria 11

Na esfagão No quarlel

ANNO III

PORTO—Festa promovida pela Pensão dos ô

Os promotores Duranfe o almoco

(Phots. de J. Azevedo)
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AZAMBUJA — A'c-

nic organizado pelo

snr. Francisco Mof-

fa Cabral no qual

fomaram parfe va-

rias senhoras e ca-

valheiros d'aquella

villa.

FAFE — Meninas da

primeira communhão

da freguezia de An-

fime acompanhadas

pelo Rev.n<> Abbade

da mesma freguezia.

Anfime.—Os meninos

da primeira com-

munhão.

\>14^-^'^^

(Phots. Eduardo Teixeira Mendes)
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ANT/ME—A capeila-már da egreja parochial
no dia da fesfa, ao Sanfissimo Sacramenfo

Piar^issin^o
(De D. João da Camara)

000

O rio é negro e nem de espuma um claro o esmalfa

Que a noife é negra e um negro encanfo encobre a lua

Åpenas uma véla em masfro de falúa

De fanfo negro-negro, um fenue alvor resalfa.

De lume fáfuo, incerfo, onde o conforno falfa,

Assim no escuro d'alma uma i'lusão llucfua;

0 enxame da cobica em forno fumulfua

E a phaofasia, emfanfo, aspira a \uz mais alfa.

0

D. Santino Maria da Silva Coulinhp, benemerifo

Arcebispo do Pará (Brazil)

Fazendo volfa ao mar, volfar-me noife bella

Das auras, bem pudera, o canfico em surdina

Que as nuvens exfravia, e os sonhos maus debella,

E rofa assim da lua a luminosa sina, ,

Eu vira em meu fronsporfe, altiva, a branca véla

Correr, sorrir, brilhar no ardor da fremuline.

O ^0(2^

O snr. Sanfos Leifâo explicando os delalhes da

phofographia aos amadores

Rio Leca
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F\ Guerra Europeia

Dirigivel allemão sobre um paquele norueguez no mar do Norte

Estas monumentaes machinas de guerra allemãs teem (omado parfe n'esla guerra, aíacando

as cidades com as suas destruidoras bombas.

■_.K. "ê*-- ÆØt'-A'
<€&-■■ <:::Pø$lm

O cruzador allemão "Principe Adalberto-

Este grande vaso de guerra allemão que era um dos melhores d'aquella poderosa esquadra,
foi afundado por um submarino inglez, ultimamente.

c
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Um rcconhecimenfo allemão

Vêem-se qualro soldados allemães^corfando o fio de arame farpado, emquanlo oufros enco-

bertos pelos ramos das arvores e por-ũma trincheira destruida, fazém um reconhecimenfc.

l£
——

alĸ
——

alle
—

allE -^iixiIl 3JI5
• ■

—

aiE
——

aJ
■

|E ^ir 51E 51 [r3 ^IXIIP 51P 5)ÍE_ 5ir 51

Prisioneiros allemães em Londres

Chegaram a Londres os prisioneiros allemãcs capturados nas ullimas batalhas. Como se vê

o povo daquella grande cidade recebeu-os pacaíamenfe.
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NA FRANQA—Os soldados inglezes fomando á bayonefa a povoagão de Loos

Os soldados inglezes n'esfa guerra leem praticado grandes prodigios. Na gravura acima vê-

se como um desenhista inglez nos tepresenla a tomada de Loos aos allemães pela infantaria ingleza.

AUSTRIA-HUNGRIA—Trincheiras e canhôes fingidos, feifos pelos ausfriacos para enganer os observadores ifalianos. São

bonecos de panno junfo d um canudo da chaminé d'uma casa o qual represenfa um canhão

c
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No fim do combafe

Vê-se n'esta gravura como é friste e horrorosa a guerra. Está cahido por terra um soldado

n'uma posicão horrivel emquanfo o tambor d'um seu camarada ficou como sentinella.
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A//4 SERVIÅ—Os soldados nas suas frincheiras

Os servios n esta guerra, pequenos como são em numero, téem dado grandes trabalhos aos

seus encarni?ados inimigos. A sua retirada não é muito lenta mas é heroica.
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1 —O camarada branco.— 'hlc quc

cu vos aconip*nlio.'. (Oucidro in
."Jc.ĩ .

2—NA RUSSU.— Imnscni dc um

sanlo n uma Irinclicira ui'sa. ln.plv.ii cn-
confrado pelos ollemocs duranlc a cclĩm-

da moscovifa.
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3—0 Kronpr inzlicrdciro da Allcma-

nlie.

4- Us ilalianos monla' do um ca-

i hão dc silio.

~
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,yip& InTensa

Nocturno :

nalurezá tem o primeiro arrepio,
as arvores despem a sua tunica

de folhas e pela terra revolvida,

passa um fremito desolador de trisfeza. E' o inverno que se avisi-

nha. chuvoso. agreste, desfolhando alguma flôr mais ousada, mur-

chando o ultimo cravo sanguineo. E' a quaresma triste das arvores

e das flôres, a quadra desoladora de contri?ão e penitencia, como

se a nalureza, mordida do remorso épico da sua for?a e da sua

fartura, fôsse como um sombrio ermilão, n'esses longos mezes de

tristeza e de sombra, purificarrse nos resas; bafer contricta no peito

esplendente, a culpa original da sua grandeza. E' o tempo das la-

reiras e dos serôes, com lendas ingenuas de moiras e historias si-

nistras d'assaltos, pela sombra da noite nos caminhos ermos, po-

voados de sombras e de visôes, o tempo das lembran^as, a hora

sinistra dos prirrieiros remorsos, das primeiras saudades. E' o tem-

po dos mortos, o tragico S. Miguel dos cemiterios. a piedade in-

genua dos tumulos engalanados, a grotesca ironia das campas ra-

sas esquecidas de flôres, entre as ervas simples, abandonadas no

meio das sinistras necroples, povoadas de visifantes, d'elegancias,
de risos. d'oslenta^ão, n'esse recolhido logar, onde a paz é immen-

sa e o esquecimento eterno I Tempo sombrio, tempo gíorioso e fris-

te onde um verão poslhumo, um verão d'encommenda milagreira,
ha-de entreabrir n'um sorriso, um parenthesis de luz para logo vol-

tar á tristeza mortal.

E assim vestida de luto. recolhida, pesarosa. a natureza parece

chorar pela voz desesperada do venlo, a tragedia immensa do mun-

do, que a ambi^ão, o odio dos homens, levam de lerra em lerra,"

de lar em lar, como uma rajada devastadora. Todo o mundo sofre

não as dôres naturaes em que a vida normalmenlc se debale. mas

as commo?ôes cylopicas d'uma calastrophe tremenda que esfende

a sua sinistra aza, sobre todos os esfados, sobre lodos os lares. E'

ainda a guerra brutal, horrivel, destruidora, agitando os mil interes-

ses em choque, destruindo as mil yidas inutilmente sacrificadas, lon-

ge, perlo. ^por toda a parte,—a mesma athmosphera de receios, o

mesmo horizonte d'incertezas fazendo o scenario macabro dos nos-

sos destinos em perigo, como se n'esse longo, inverno não podesse
haver tambem um parenthesis de luz, um quarto de calmaria, uma

horã que berre, fugidia e inslavel, de franquillidade e de paz . . .

Mas o céo enegrece n'um pronuncio tragico d'inverno e o horizon-

te carrega-se de nuvens não deixando entrever uma nesga d'espe-
ran^a . . . A paz I A paz que"Wrta agora como uma explosão de

luz, de tranquillidade e d'amor, ha de fazer-se, n'um dia longinquo.
não pela vontade victoriosa d'um dos triumphadores, mas pelo ex-

gotamento absoluto das for^as, no momento fragi comico em que as

nacôes exhausfas tambem aniquilladas de fraqueza, como os lon-

drinos bouxeurs depois d'uma poule violenfa . . .

E' por isso que a natureza triste e pesarosa n'esfe primeiro arri-

pio d'inverno, parece vestir de luto pelo mundo em convulsão . . .

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

■v
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(Scenas da vida parisiense)

0O0

(CONCLUSÃO)

IV

ANDRÉ
Mably é um jovem de fino

taclo e sabe viver. Pôe-se a fallar

de algumas generalidades da musi-

ca. Paulina, então, recobra animo. Sente-se em

bom terreno de conversacão. Para elle, sem

duvida, o terreno é menos seguro, porque rapi-
damente se embaralha, confunde as escolas e

attribue a Mozarf o que é de Beethoven.

Paulina ri de si para si. O seu bom humor

malicioso come?a a encontrar a scena divertida.

André Mably, mal inspirado pela conversa-

(ão sobre musica geral, falla agora da pianisfa
€professora» que acabam de ouvir. Paulina es-

quece-se de que já não é uma collegial que pos-
sa permittir-se gracejos maliciosos.

—A pianista? Ouvia-a? Parecia dormir tão

bem, lá no seu cantinho 1

Côrou o joven violentamente: Franze as

sobrancelhas; cruza pelo seu semblante uma

expressão de viva contrariedade.

Dormir quando se está n'um salão munda-

no, cinco minutos antes do baile, ouvindo uma

artista ! . . . Dormir aos vinte annos I . . . Que

vergonha ! . . . Que desasfre ! . . . Que catastro-

phe ! . . . Porque é que a terra se não abriu e

o tragou?
Paulina arrepende-se da sua intempestiva

advertencia, bem inopportuna. Procura pôr bal-

samo na ferida do amor proprio que acaba de

abrir:
—A minha amiga Theresa dizia-me que na

Engenharia Superior passam em claro muitas

noites para trabalhar. Terá porventura passado
a noite a estudar?

Com varonil resolugão. André levanta a ca-

bega:
—Sim, minha senhora ; passei a noite . , :

não deante dos meus livros, mas deante de

Cuslodia . . . Com uns quinze dos meus com-

panheiros fiz a adoracão nocfurna, em Mont-

martre, na Basilica do Sagrado Cora?ão . . .

Paulina, por sua vez, muda de tom. Está

impressionada. A sua emo?ão mal pode conter

as lagrimas que luctam por lhe assomar aos

olhos.

—A adora^ão nocturna! repete com assom-

bro. Os senhores fazem a adoracão noctur-

na ? . . . Ah ! senhor que bello, que sublime isso

é ! . . . Eu não sabia que os senhores . . . nas

aIfaéT escolas de Paris . . . comprehendessem es-

sas coisas ! . . .

—Nas altas Escolas de Franca, minha se-
q

nhora, ha hoje em dia, tantos e talvez mais ver-
™

dadeiros christãos do que em qualquer outra

parte . . . Se entre o vufgo pedante insultam a

Deus, nás adoramo-lO . . .

E accrescenta, com amavel ufania que dis-

tingue os jovens catholicos de Franca :

—Effectivamente. minha senhora, os que es-

tavam na Basilica nacional esta noite. podeis
estar certa de que não são os menos 'intelle-

ctuaes* , como agora se diz.

Paulina, enlevada, accrescenta a meia voz ;

—Que espectaculo tão commovedor ! Essa

juventude escolhida, cheia de sciencia. de pro-

jectos e grandes anhelos, orgulhosa de suas

cren^as christãs, resolvida a viver segundo o

seu nobre ideal . . . fazendo a guarda d'honra

deante de Jesus Sacramentado ! . . .

—Sim, minha senhora, e tão commovedor

que todas as musicas parecem insipidas e desa-

bridas, quando ha pouco ouvimos a voz divina

fallar ao cora?ão no mysterioso silencio da noife.

Procura então voltar ao tom alegre da con-

versacão, e conclue sorrindo :

—Esta é a razão porque, durante a audi-

gão de uma *professora» , ha quem se esqueca

feiamenfe de que está n'um salão mundano, e

seja apenas ahi 'um rapaz adormecido*.

FASTOS DO CATH0LICISTĨ10

Ingralos ao Papa

Mercê da intervengão do Pontifice, novas

levas de prisioneiros invalidos pela lucta pude-
ram retomar, permutados, o caminho da patria,

Continúa sendo a Suissa a presfimosa col-

laboradora de Bento XV na obra humanitaria

do repatriamento de tantos milhares de solda-

dos, a executora das suas negociacôes diplo-
maticas.

Os prisioneiros francezes foram recebidos em

Izon por Deschanel, presidente da camara dos

deputados, que Ihes deu as boas-vindas.t,Paul
Deschanel, academico, um dos mais presfigio-
sos oradores da Franga, cuja voz sabe desfe-

rir as mais bellas notas do patriotismo (ainda
ha dias tão lindas coisas disse aos professores
francezes), devia fazer vibrar de commo?ão, ao

saudal-a, a legião dos heroicos mutilados.

Mas o presidente da representa^ão 'nacio-

nal agradecendo, exprimindo a sua homenagem
á republica helvetica, olvidou injustamente o

Papa . . ,

Quando será que uma voz auctorisada. of-

ficial, erguendo-se do solo nobilissimo da Fran-

(,a, reconcilie com a opinião catholica a filha

primogenita da Egreja. se o eloquente Deséha-

nel, o moderado e elegante Deschanel, falta tão
facilmente á mais rudimentar cortezia para com

o Pontiîice, amigo de Rampola ?
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POEMAS
C

PEQUENINOS

flo Ex.mo Senhor flrcebispo Primaz

P. Manuel Uieira de Mattos
Poesia dedicada a Sua Ex.a ReV.ma o Senhor Arcebispo Primaz e recitadafpela menina

Maria Coelho Antunes, por occasiâo da primeira Communhão

ministrada ás creancas da freguezia de.S. Jeronymo de Real por 5. Ex.' ReV.ma

Vamos ouvir n'esta aldeia

santas palavras mansas

dirigidas ás creancas

nos caminhos da Judeia.

Vossa alma no olhar traduz

que nos falla e nos procura

com a amoravel ternura

com que faliava Jcsus,

A voz commovida ergueu
acariciando os meninos:

"Deixae vir os pequeninos,
d'eiles é o reino do Ceu» .

Entre o esplendor d'esles brilhos,

por entre floridas galas
deixae-os virl abri alas!

deixae passar vossos filhos I

.<"

N'estes hymnos festivaes

recebei, Senhor, o preito
do vivo amôr e respeito
de almas crentes e leaes.

■,:^'ii:

■*: Sen.fimos jubilo extranho

e enternecida emoîão
em possuir o coragão

d'esta parte do rebanho.

MovidaSfjaor seu amôr

as creanfas d'esta aldeia.
como outr'ora as da Judeia,

vêm aos pés do Bom Pasfor.

Protegei-as no carinho

que a vossa bella alma encerra

pois muitos vivem na terra

como aves que não teem ninho

24-10—1915. PADRE SILVA GONCALVE5
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Bias e os corsarios o

IIAS navegava no mar Egeu com uns

corsarios e levantando-se pavorosa

tempestade, os bandidos implora-
vam em alta grita aos deuses que Ihes vales-

sem. O philosopho mandou-os calar.

—Calai-vos, desgra^ados, não saibam os

deuses que ides aqui.
•Mîrabeau

Luiz XV disse á Assembléa:
—Ordeno-vos. senhores, que vos separeis

immediatamenfe e que vos apresenteis ámanhã

de manhã, cada qual na camara affecta á sua

ordem. afim de ahi continuardes os vossos tra-

balhos.

O rei sahiu e com elle a nobreza e uma

parte do clero. O Terceiro Estado permaneceu

immovel. O grão-mestre de ceremonias, mar-

quez de Dreme Brézé, veiu dizer ao presidente
do Terceiro Estado:

—Ouvistes a ordem do rei?

—Ouvi, respodeu Bailli, mas não dosso en-

cerrar a Assembléa sem que ella tenha delibe-

rado. E voltando-se para os seus collegas :

—Creio que a Nacão reunida não pôde rc-

ceber ordens.

E' enfão que Mirabeau, com olhos chispan-
do fogo, brada a Brézé :

—Senhor, estamos infeirados das intencôes

suggeridas ao rei . . . Ide dizer áquelles da parte
de quem vindes que estamos aqui por vontade

da Nacão, e que sô sahiremos á bayoneta.
Estarrecido, o mestre de ceremonias, sahiu

ás arrecuadas.

Robespierre

Algumas affirma^ôes de Robespierre:
—Quanto mais a vida dos defensorcs do

povo fôr incerta e precaria, tanto mais devem

praticarnos seus ultimos dias actos proveitosos
á liberdade.

—Eu so creio na virtude e na Providencia.
—A liberdade de imprensa devc ser ampla,

mas não empregada em dar cabo da revolugão.
—Nem sempre é ulil desfruir. é mais pru-

dente limitarmo-nos algumas vezes a reformar.
—A virtude é o principio do governo de-

mocratico, e o terror o meio porque este deve

esfabelecer-se.
—Se Deus não existisse era preciso inven-

la-lo.

Que desgragado povol

Carlola Corday, presa por ter assassinado

Marat, dizia n'uma carta a Barbaroux: -

—Que desgratado povo para formar uma

republica I

MadameStaêl

Madame Staél foi desterrada da palria por

Napoleão, Dando-Ihe alguem os parabens pela
derrota do seu inimigo em Waterloo, Staêl res-

pondeu :

—De que me daes parabens? De vêr a

minha patria vencida e invadida por extrangei-
ros? Era preciso que eu não fôsse franceza

para regosijar-me do abatimento da minha pa-

tria.

E, com effeifo, chorou no exilio os males

da patria e não entrou no territorio francez se-

não depois d'clle eslar desaffrontado dos inva-

sorcs.

Bernardim Ribeiro

O mimoso aucfor da Mcnina e Mofa esla<

va n'um sarau lão cnlevado da sua dáma que

Iropegou e cahiu. Mandou-lhe ella perguntar de

que allura tinha cahido,
—De toda a allura dos meus pensamentos.
Respondeu o escriptor.

A couraga de Luiz Philippe
>,

Quando da insurreicão republicana de ju-
nho de 1032. Luiz Filippe houvesse com va-

lor, o que lhe valeu a sympalhia da guarda na-

cional. Attribui-se-lhe esta phrase :

—Tenho uma excellente coura^a, são os

meus cinco filhos.

E dizia bem. Ao tempo podiam matar o rei

que não matavam a realeza.

Themistocles

Perguntando alguem a Themislocles porque
andava tão friste, sendo amado e eslimado de

toda a Grecia, respondeu:
—Por isso mesmo, porque o vêr-me ama-

do de lodos é signal de que não tenho feito

acgão tão honrosa que me grangeasse inimigos.

TlTO Flavio.
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