
:vista lifferana semanal de informagâo graphica
= CDO=

Joiqulm K. Pereiia \llleli. Director, I)r. F. de SousaGomes YellHI

LL»JI<»h K M>Mi>l> I h «, |i« i>i

Cleuiecte úe Campos K. I'eixoto,

Braga, 1 de jaieiro de 1916
kEDACgÃO, ADMINISTRAQÂO E TYFOGRAPHIA

83, R. dos Martyres da Uepublicu, yi
Não ĸe reĸtlluein oĸ origlnaes

Numero 131—Anno III

■TJ

o

'Í'????^'""-?7^--'

:^SS:

lumulo do infanlc D. Affonso. filho de D. doão /, exisfenfe

na Sé Primûcial de Braga

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




fOOO
ooo

ooo CHRONICA DA SEMANA §
r,OD
)0 I"

)00JJ

ANNO... FRATERNAL

MOJE,
dia do anno novo, o meu calcndario

aprcsentoumc urn enorme e inesthclico

barrête phrygio lcndo a rodeal'o, á laia

de legenda, cstas palavras redundanles: Fralcr-

nidade universa/. A demopsycologia já avcii-

guou que um clcmcnlo impropriamente chamado

mystico e muito mais impropriamentc rehgioso,
mas que em lodo o caso é feilo de írrcal, do-

mina nas mullidôes e aífirma-sc intensa e fla-

granfemente nos regimes democraticos. Os scus

modernos asséclas depois de expulsarem a reli-

gião verdadeira e unica salvadora, da vida do

Esfado, em nome d uma falsa indifferenca pelas
quesfôes profundas c basilares da religião, lcn-

taram substituil a por uma oufra á sua moda,-
o laicismo com um culto mais que caricato, in-

do buscar a sua origem a quantas phanlasias
ideologicas os suaves de 89 incendiaram. Aquel-
la que figura no meu calcndario. é tvpica e co-

mo mais vale prcvcnir que remediar. valioso e

tambem altenlar na significacão d'aquellas duas
palavras em que a républica prelcnde resumir lo-
do o seu e o nosso deslino. não sônoannoquc
ora comeca como tambem nos subsequenfes.

Sob o ponlo de vista Ihcorico. fraternidade
universa/ perfencc á calegoria das illusôes cri-

minosas; está n'estas palavras fodo o ideal anar-

chisla: a deroga^ão das fronteiras, a abolicão
das classes, a ncgacão do Estado: está lambem
denlro d ellas todu o exclusivismo feroz dos in-

dividualismos: cad.i liomem. idenlico a outro

homem, sem podcr que o subordine, passa a

guiar-se pelas suas rcgras. a viver emfim a sua

vida. Poderá dizer-se que este desenvoK ímenlo

autônomo do individuo lica implicitamenle con-

dicionado pelos lagos dc Iralcrnidadc ou de ir-

máos que aos outros individuos immcdiatamen-
te o ligam. E' porém um crro pcnsál'o. A ideia
commumente acceita e vcrdadeira de irmão sup-

pôe a ideia não sô de um pae commum mas de

um poder patcrnal superior. Um irmão não faz
o que quer, senão o que os inleresses moraes c

materiaes da tamilia. representados superiormen-
te no pae, que os fiscalisa e define, reclamam.

Tem esta ideia do poder palcrnal corres-

pondencia na concepcão da frafernidade univer-

sal? De modo algum. Será o Estado esse po-
der? Não. porque Esfado não ha um sô. mas

muitos. nem um sô bastaria para governar o

universo inteiro .. .

\'ê desde já o leilor o pcrigo da vaga fra-
fernidaúe a que a Rcpublica consagra ou qucr

que consagremos o primeiro dia do anno. como

se todos fossemos partidarios d'anarchia; vê

egualmente o leilor que sô o christianismo nos

dá a perfeita ideia da fraternidade. tornando- ,3

nos irmãos por havermos fodos a rnesma ori- 0
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5 gem. um pac commum, cheio de poder e cheio

i de miscricordia e carinho, modélo de todos os

pacs. dando-nos em Jesus Chrisfo SenhorNos-

so o vivo cxcmplo do melhor dos íilhos, fonte

de amor c dc sacrificio.

Na prática é escusado lcmbrar quão diver-

sos são o ideal prcconisado no meu calendario

e a doutnna lirmada nas páginas sublimes do

Evangelho. Ahi cstão cinco annos de tumulfo

democralico permanenlc, de vexame confinuo,

de odio constanlcmente instillado; ahi eslão o

assassinio dos Padrcs Fragues e Barros Gomes

e a navalhada vibrada por um Jiei e dedicado

republicano n cssc preso politico entre escolta,
a dizer-nos u que valcm os ftalernaes senlimen-

los d aquelles irmãos .

'

. que marcavam o com-

passo da Poriugueza a golpes de cavallo-mari-

nho nos lombos dos adversarios do reginie fra-

ierna/ que defendem.

Nole porém. o leifor que não é licifo nem

justo dár á republica o cxclusivo d'esta frafer-

nidade. Ella é o palrimonio do liberalismo, e

quando o leitor sc defronlar com um liberalpe-
lo cerebro e pclo coracåo não se admire se o

vir tão dogmatico como o Papa.
Agora mesmo. ainda mal delídos estão os

echos do incidcnle levanlado contra os parla-
mentares do Ccntro Catholico e o mesmo

Cenlro pelo sr. Morcira d'Almeida. Não

querendo agora esmiucar o caso, dizendo

apcnas que o ataque foi altamente benéfico pa-
ra o Centrc e obrigou c°rtos personagens indivi-

damcnfe endoutorados cm accão parlamentar a

fazer justica a qucm sc sacrificou honrosamenle
e tem fcito, sem curvaturas e zumbaias, o que
n esle paiz do quanlo pcor. me/hor ninguem lem

feito,— aproveitamos o incidenle para lembrar
ao leilor que não nos espanfa a frafernidade
com que os liberaes não consenfem que os ca-

tholicos cumpram fielmente a sua doutrina, que
é indeleclivel e não de tirar e pôr consoante

circumstancias para quc ella mesma é remedio
e solugão.

. . . Perguntar-me-ha agora o leitor o quc vi-

rá a sêr o novo anno, se a guerra acabará

deprcssa, se depois d'ella renascerá a paz ar-

mada, quanlas vczes em 1916 irá ao poder o

o sr. Affonso Costa, quanfas vezes o exercito

desembainhará a durindana, e se a coisa sem-

pre chegará . . .

E eu, muito scéplicamente. calculando uma

média de duas icvolucôcs por anno, apresso-
me a lembrar-lhe que, ahi pelos comecos da

guerra civil corria entre o povo. e enlre a tropa
o seguinte eslribilho:

Qucm der b'rũa e loslão— viva a consliluicão!

Oucm drr mais um vinlem—morra a constituicão!

Aes portugais sonf loujours gais! Sabe-se
lá o que vemi V p
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Dialogos
Yragicos

o

O espelho

ooo

No salão senhoril d'um palacio
em ruinas. Raros moveis. Nas pa-

redes velhos refratos de guerreiros
e Bispos. Algumas armaduras com-

pletas. revestem os qualro angulos
do salão. Na pedra lavrada da cha-

miné da Renascenca, uma aguia
d oiro mordendo uma corôa ducal.

—Quero.
—Attenfae . . . Ha tantos annos ! . .

-—Estou velha?

—Qual ! Mo?a e linda ! Alguma neve nos

cabellos , . , Mas não é por isso . . .

—Tens agoiro ?

—Tenho, sim, fenho. A ultima vez, lá dentro
—lembra-se ?— o velho espelho partiu como

por encanto, e n'essa tarde, o snr. Duque . . .

—Pobre filho ! . . .

—Morria n'um desastre na caga.

—Sim, lembro-me . . . Mas hoje. . . que im-

porta se já não tenho ninguem !

Quero. Sujeitei-me, obedeci-te Simão ... e

nunca mais, nunca mais, olhei umespelho.Masho-

je, hoje!... No dia dos meusannos. Quantos?! Aqui
sumida perdi a nocão da vida. a nogão do tenr

po; perdi-me a mim propria. Eu era nova, era

linda ! Não é verdade ?

Tenho soffrido tanto ! Tenho vivido não sei

se muito, não sei se pouco. So ao espelho mar-

carei a dislancia; avaliarei o caminho. Anda...
—Não teime, por Deus. Depois, bem sabe,

não temos nenhum. N'aquella farde horrivel,

não resisfi— foi uma loucura!—quebrei todos os

espelhos. todos, desvairado, vingando-me. At-

tribuia-Ihes desgrac.a e quebrei-os de vez. Nem

um existe ... sô se fôr algum caco perdido . . .

Mas não.

—Um caco que seja. Meu velho Simão !

Tens sido o meu companheiro, o meu amigo,
Trouxeste-me ao collo e junto da tua menina

sempre tens vivido.

Aqui, sô comtigo, sô com a tua amizade, a

minha juventude consumiu-se, a minha belleza

murchou. E era linda! Lembras-fe do meu noi-

vado? Que lindo dia de sol ! Esfou a vêr-me na

velha lifeira cheia de sedas, de rendas, como

um ninho fôfo; a senfir-me lá denfro como uma

joia no escrinio; a ver, magesfoso e bello, o meu

noivo feliz . . . E depois, a minha entrada aqui,

por entre filas graves de librés d'oiro, cabellei-

ras empoadas, alabardas reluzindo ao sol. que

lindo dia!

Os pavôes sobre os canteiros, abriam as

suas pennas multicôres; repicavam os sinos; as

pombas revoavam no pateo . . , que soberbo

dia! o meu primeiro, o meu unico dia feliz! De-

pois . .
.

O
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—Depois o aza negra d'esta raca sacudiu-nos
a todos. Eu bern sabia?

É foram-se todos. de desastres, de cnmes,

de fome . . .

—Simão.
—O espelho disse-m'o n aquclla tarde .

Gritou-me, amaldicoou-me . . . Ouca .
. . Ouca.

Lá está elle. Ouca. Algum caco pcrdido, mas

amear;a : Miseria . . , Miseria . . .

Endoideces. endoideces-me.
—Miseria, sim. Nada nos resta, nada. Lá

fora tudo sâo ruinas, pedras amontoadas, mus-

gos, heras. Os celleiros encheram-se d'herva ;

a sua liteira doirada é um ninho de morcegos;
os jardins ficaram a monte ! . . . Já não ha pom-
bas ! As mattas, os caramanchôes arderam n'a-

quella noite . . .

—Calla-te.
—N'aquella noife terrivel em que o senhor

endoideceu, ao saber da desgráca e julgando
vingar a morfe do filho incendiou as malfas. os

bosques, onde morrera. Pobre senhor! E tudo
ardeu, tudo !

Não ha mais do que ruinas. Sá este canto

escapou por milagre. ... E' o tumulo da raca.

Alli daquelles rctratos olham-a, riem, amal-
dicoam.

Ruinas, ruinas ! E o que somos nôs ? Tudo
acabou : esquecemos !

Nos jardins nem uma Oôr, nem uma pessoa,

ninguem. O buxo ardeu; arderam os labyrinfos,
os alecrins, os pilriteiros. Ha esqueletos d'arvo-
res, cadaveres de plantas . . . cinzas . . . lamas
Horrivel jardim !

—Calla-te, calla-fe, por piedade
—E quer um espelho ! Quer remecher, ac-

cordar o mau sesfro d esta raca . . . Para quê ?

Um espelho ? Olhe para mim ; que vê ? Ruinas,
miseria. Temos soffrido junfos, expiado juntos,
culpas extranhas. Sou o seu espelho !

—Simão.
—Olhe-me, olhe os meus olhos, a minha

alma— vêr-se-ha como no melhor crysfal. A nos-

sa vida, o nosso soffrimenfo egualam-se. Sumiu-
se aqui e comsigo me sumi tambem. Resignei-
meálome, á miseria e da sua existencia fiza minha

propria existencia. Eu era um creado. um ser á

parle, um cão sujeito, escravisado á vontade do
dono !

O seu orgulho...—Sou o seu espelho! Não

pediu, não rogou? Então ? . . . o seu orgulho,
mais do que a sua dôr, enclausuraram-na aqui.
Não podia supporfar a miseria, não queria vêr-

se esquecida e esqueceu-se a si propria. Não

ousava soffrer o confronfo e escondeu-se. A

sua vaidade perdeu-a e sumiu-se sumindo-a na

sua miseria, mas na miseria encontrou ainda

este salão para exhibir as vaidades derradei-

ras. este pobre coracão para Ihe matar a fome.

Porque é na fome que vivemos. Tudo tenho

vendido para comer. Para alimentar aquella fo-

gueira vou desfazendo os moveis, as portas,
os sobrados. As roupas, os vestidos, as tapega-
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rias foram vcndidos para comer. Os loros fo-

ram todos para o .lume. E quer um espelho?

Quer? Para se \Cm? Não. Dcvc poupar-lhe e-^se

ultimo desgosto : horrorisar-se-liM Veja a sua

alma em mim. Mas não veja <=) sua cara.

—Quero ainda que -me fa?a soffrer. qucro.

E' uma creancicc, um capricho. uma loucura..

que não se explica.
—Paraque? Para quc ? Não sabe como

está. Eu menli-lhc: Está uma vclha. Os scus lin-

dos cabellos d'oiro são honvcis larripas. os

seus olhos duas covas, a su.i cara um monlão

de rugas '. O seu corpo cngelhou-sc. sUmiu-se

E' um csquclclo cobcrto de farrapos ,

0

A nova direccão da Juvenludc Calholica

de Eslombar.

Sentado— O snr. Manuel ,/o-é Vaz.

presidente, lendo á sua direila o snr. Pedro

dos Reis Carneiro (sccrefarioi

e á esquerda o snr. Anlonio dacinlho

— Simão. Simão . . .

—Todas essas rendns, csscs vclludos em

trapos. fazem-a ridicula. N'ao !em n^.da que at-

trahia . . .
Nada . .

Nem o ar docc d uma velhinha que morre

a abencoar, ncm o pavor d um espectro. 0

clarão da sua belleza apj ] >'j-s- . . . Trapos,

trapos . . .
E quer ?

Quero. quero. um caco quc seja. Desvai-

vairo. quero vêr-me. ver-me . . .

0 velho escudciro sae lallando

?ú. A Duqueza arrasla-se alé á ja-

nella ha muifo cerrada e que nâo

poJc abnr. No mcio dos seu* tra-

pos. tem ainda .1 serena magestade
da ra^a. E' horrivel aquella ^aidade

poslhuma. sinislra. As taboas ran-

gem
O velho volt.i impando ao

— ÍJj cá. Abre

—Quer?

Se não veio

cotovell.'. um pedai;o d'espelho.

a |,inella.

A luz entra e com ella uma rajada

cyclonica que atca «is chammas na

larcii-a e varre o velho .-alũo. As ar-

maduras cslremeicm. lilintam, pa-

recem dancar. A Duqucza. ao ver-

se no pequeno cryslal, solta um

grilo enorme, com os olhos incen-

diados, lelinos, sall.nĸlo das orbitas,

recua, affasla desvairad.i as guede-
Ihas brancas e cae íulminada. 0

vellio ri. ri. jul^ando ouvir exlra-

nhos clamores,-

-E' elle. E' elle. Como n aquella noite,

como sempre

As]chammas sobcm c dcntro em

pouco lainbem as parede*. os re-

Iratos. tudo.

o

—Para que guardei este caco
J

E malou-a o malchfo . ,
Matou-a tambem.

JôSÉ DE FARIA .WACHADO

QUESTÔES DE HOJS

Santo Agosîinho e as calamidados

da íiierra

coo

I. As calamidades da guerra como

castigos

IS alguns trechos das reflexôcs do ar-

cebispo de Hippona que muito con-

vém ter presente:
•No meio d'esla geral desolacão que sof-

freriam os christãos que não Ihes fosse vanta-

joso, considerado com os olhos da fc ? Pensa-

vam elles humildemente nos peccados que ac-

cendêram a colera de Deus . e refleclindo que,

embora não semclhantes aos grandes peccado-
res e aos ímpios, não são lão isemplos de cul-

pas que não tenham nccessidade, para as ex-

piar, de soffrer algumas penas passageiras, es-

favam longe de se julgar infelizes. Sem fallar

em que não ha pessoa de tal modo irreprehen-
sivel que por vezes se não deixe levar pelas
suas paixôes. suppondo mesmo que nunca se

tenha cahido em peccado grave ,

— qual o ho-

mem baslante perfeito que escape a culpas,

PAG. 422 ii/usĩracão Catholica ANNO III
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O artistico portico do lado poente do mosleiro dos

Jeronymos

ainda que raras, ou fanlo mais frequenfes quan-
fo mais leves parecem ? Qual o homem, ainda

o menos culpado. que é innocente deante de

Deus ? Com que olhares vcmos nôs aquelles

cujo orgulho, uvarcza, liccnciosidadcs e impie-

dades provoccim os flagellos com que Deus

Delalhe d um dcs f.crlicis lateraes

castiga a lerra? Onde está o nosso zelo &m

advcrfi los, cm rcprendê los. cm inslrui-los ? Cum-

pliccs diis suas dcsordens pela nossa negligen-
cia ou pcl.i nossa dissimula<;ão. pelo reccio que

lcmos d um rcscntimento quc nos exj)oria á

perdci de alguns bi ns temporacs que a nossa

ambi^ão a:nda quer adqi.irir ou conser\ar.
—

sciiti de cspciiilar i;uc losscnx s punidos ao ines-

O lado direilo do mesmo portico
O lado esquerdo
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II, As caamídades da guerrn conio

provncôes saluí^-res

.Was quando cslas calamidades não sejam

justos casligos. são pclo nĸnos salularcs pn>

vacôes: c bem longc de scicm males, lornam sc

para nôs verdadeiros bens.

III, A perda dos bens terrenos

não deve fazer a desolacão dos

christãos

que

\\as, diz-sc, os chrisíãos pcrdcram ludo o

tinham? Pcrderam a lc ? Perderam a pic-

O

D

Uma artistica columna

dade? Perderam os bens inlcriorcs do homem.

rico deante de Deus ? Sáo essas as riquezas

illusorias, mas o aposlolo ensinou-lhes que. por

isso mesmo que ellas o são, não Ihes era licifo

conserva-las sempre, nc-m fraze-las comsigo, e

que para o servo fiel de Jesus Chrisfo. havia

mais risco em possui las que em perdêlas.

Aquelles que foram despojados d essas ri-

Q quezas, guardando-lhes uma atfeiijão que, po-

BELEM—(Lisboa). O mosteiro dos Jeronymos
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rém. não ia alé preferi-las a Jesus Chrislo, pudc-
ram bem avaliar e convencer-sc d'isîo. pcla pc-
na que experimentaram ao perdc-las. Pclo con-

trario, aquellcs que 05 possuiam como se as

não possuissem. facilmenlc se consolaram de
as ler perdido, e puderam dizer com o illuslre

Paulino de Nola : 'Senhor. \os sabcis onde cu

tinha posto lodos os mcus thesoiros..

O

D IV. A privacão da sepultura aos

cadaveres

não deve desesperar os christãos

M« :-h<

D

C

/vias (Jir-mc-hcis vôs, não é uma desgraga,
quc n esse terrivcl monláo de cadaveres, os

chnslãos liquem sem sepullura? Respondo que,

para o vcrdadciro ficl, não ha motivo de vivos

alarmcs. certo como c das palavras : Não lemaes,

ANNO III îiiusiracêto Catholica P.\G. 425



gãnas

O .\ATAL DOS SLRV/OS— Cs servios fugindo ao inimigo vão retugiar-se enlre as montanhas coberfas de neve

elles nasceram. passaram a maior parle da sua \ida e devian,

diz o oraculo. aquelles que não podem matar

senâo o corpo e nada podem sobrc a sua al-

ma. Todo o seu poder suspira com a vida das

suas victimas e não mais as atlingiria, nem no

seu corpo nem na sua alma, no seu corpo por-

que com a vida elle perdeu todo o spnlimenlo:

a ferra não cobrirá os seus morfaes dcspojos,
nem csles estáo perdidos aos olhos d 'A-

quelle que enche a te,rra inteira com a sua pre-

senca, e que bem sabe reproduzir o que creou.

A alma lambem nada soflfrerá com a falta de

sepullura: sabemos que a morte dos santos é

A rainha dn Inqlalerra e a princeza Maria. visitandoum hospilal— A rainha faliando com um soldado convalesccnle

G" PAu. 426 ll/ustracão Catholica A.^N'J III
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■>nde passaram a noile de 2-1. sem abrigo e sem pão. tendo na imaginacão a cruc/ ideia de que os lares onde

nsoar com as famihas, eslåo agora reduzidos a escombros

sempre preciosa deanfe de Deus. Tambcm. fo- O simples? Um grandc grupo dc creados que se-

do o ceremonial das inhumacôcs. o cuidado

dos funeraes, a escolha da sepultura. a pompa

das exequias são mais para consolacão dos

vivos, do que para allivio dos morfos. Sc a um

mau homem pôde ser util ser sepulfado magni-

ficamente, em que seria prejudicado um homem

bom em não ter sepulfura. ou ter uma muito O

guia o eadaver cl aquelle rico volupfuoso do

Evangelho, tizcram-lhc solemnes cxequias ; mas

as que aquelle pobrc, roido dc chagas. rece-

beu. por ministerio dos anjos, foram muifo mais

magnificas aos olhos de Jesus. Porquc as anjos
não o dcpuzcram n um tumulo.

Não sc dcvcm abandonar. evidentcmente,

Qs soldados servios n'um acampamento. Estão assentados de volfa d uma fogueii

© ANNO IM /I/ustracBo Catho/ica

^ando-se do imporluno Ino
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I ni romantico alaque a um navĩo de guerra francez no Mediferraneo.

A
'

frenle da gu_i.-m\-io dj njvio esl.i o com mandanle com duas pislolas na mão. emquanto os seus subordmados

aprisionam os novos piratas. O desenlio acima, faz /embrar as scenas do anligo romance
" As aventuras no Mar

os Cnrpos dos q:c morreram. sobreludo os dos

fieis e das pessoas de bem. de quem o Espiri
to Santo se serviu como de instrumenlos c or-

gãos, para loda a e-pecie de boas obras. Por-

que se as veslcs d um pac, ou o scu annel, ou

alguma coisa de semelhante é lanlo mais pre-

ciose a seus fllhos quc-.rilo mais affeigão clles

teem pela sua mcmoria. com mais forte razão

devemos lcr em allo prcco os nossos corpos

que nos são bem mais c^treitamcnle unidos que

os vestidos. poi-. não sô servem d • ornamenlo

0

D

e auxilio no homcm. mas fazem parte tambem

da sua nalureza. Assim é que, cm fodos os

fcmũus o nspeilo [iclos morlos parfe essen-

cial do cullo religioso. . . A\as emfim a privacão
d 'cssas honras não c dc nalureza a perfurbar
o rcpouso dc que ti alma chrislã gosa na sua

feliz morada. Quando cstcs picdosos deveres

íallarcm aos chrislãos, não é islo motivo de

culpa p<ara os \ivos, poiquc não o puderam
lazcr, nem uma pena para os morlos, porque

uão o pudcram senlir.

Tropas caucasianas que estão debaixo do commando do gran-duque Nicolau, comhatendo conira os austro-alliemaes
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O rtaiteiro escocez. Daniel Laidlano do •?." rer'imenl^,

animando os seus campanheiros duranle un afaque a Loos

Uma surpreza ao amanhecer. No sudoeste do } pres

os allemscs tinham construido uma trincheira occullos pelas
sombr3s da noile, mas os inglezes presentindo-os fizeram

uma fortifícagão. que Ihcs apparcceu

assim de madrugada cheia de equipamenlo e ericada

de espingardas. Tal foi a surpreza dos allemães

que duranle muito tempo não atacaram aqucl/a forfificacão

Uma {fuard.t avan^ada do e.xcrcifo nonlcncgrino faxcndo um .-rriscado reccnhecimcnlo por entre

as a/tqs montan/ias coherlas de neve
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k) Lord Kitchener nos Dardanellos, chegando ao porlo />ara
embarcar depois de ter visifado as trincheiras

General, Le Joff. commandanfe em chefe

das for^as bu/garas
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1 General Pellé -2 General Porro.-3 Marechal French.-4 General Joffre,- 5 General Gilinskv
lelanovifch,—7 General Wúllemans—6 General Huguet.
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O PRIMEIRO CARDEAL SALESIANO

5. E. Juan Cigliclo (-— ) a bordo do vafor que o levou a

DE PRES/DENTE A REI

0 prcsidente da Republica da China, Yuan Shi Kai. a quem u'.timamente

foi offerecida a corôa d'aquella nacão
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Santiago Alba
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Amás Salvador
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^Prez apr^os cl'iippcrio
o

Maximiliano do Mexico
0O3

II

acolhimcnlo do imperador e úa im-

pcratriz do Mcxico não foi muilo

caloroso. E, se resoaram alguns

applausos obrigatorios dos cortrzãos e dos

funccionarios da regencia. o povo mantcvc-sc

n'uma atlilude tão fria, tão rescrvada, que a

imperatriz Carlota, de ner\os cxtrcmamentc sen-

siveis, principiou a chorar.

O juvenil impcrador cncontra á sua chcga-
da, o paiz retalado pelos parlidos. Na capital
manda a regencia, mas em S. Luiz dc Potosi.

o presidenle Suarcz, com o scu govcrno repu-

blicano, bem armado, dccidc resislir a lodo o

transe. Ao mesmo dcpara-selhc no frio Bazai-

ne, substiluto do allivo Forcy, um assiduo e

impertinente fiscal de lodos os scus actos.

O tratado dc Miramar, redigido nas Tolhe-

rias e assignado por Maximiliano no mcsmo

/mpcrafriz Carlota

dia em que acceita a corôa, e pclo qual Napo-
leão fica com o dircilo de reduzir o exercilo

de occupagão ao mcsmo tempo que se reforca

o exercito mcxicano imperial, vac dar azo ao

soberano francez dc abandonar o principe aus-

triaco, a quem compromellera. Com receio da

aftitude da Prussia e do cnorme dispendio de

forcas e dc dinhciro que o Mexico cusfa á

Franga, sem nenhuma compensacão de gloria,

não hesifa em expedir ordcns — secrefissimas

para a relirada gradual, a Bazaine. Este

este executa as instiluicôes recebidas com o

maior zelo. Por motivos de ordem intima o ge-

neral franccz zanga-se de subito com Maximi-

liano, a quem pretende tutelar, e, de frio, tor-

na-se insolente.

O inexperiente imperador embora se dispu-

zesse a lucfas, não ousava pensar que o arti-

fice principal da sua eleicão quizesse a sua

® ANNO III

ruina. A ordcm dc relirada da cxpcdicão fran-

ccza
— a umca forca mihlar cap iz de conter

os banclos de Juarez, — significava o aniquila-
mcnto, O pequcno cxercito imperidl. não obstan-

tc ser reforcado com alguns volunfarios ausfria-

cos e belgas, não possuia condicôes para se

defronlar com os seus numerosos adversarios.

Quando sc exhaurcm os mcios do convencer

Napoleão III e de amansar Francisco Achilles

Bazaine. o scberano do Mcxico lembra se de

abdicar. E a affcctuosa Carlola quem com a

sua graca, com a sua gcnerosidade, persuade
os cluros pohticos mcxicanos a oppor se a tal

resolucão. Já em Miramar excrccra uma doce

violencia sobre o marido para que acccifasse

a coroa imperial, quem cvocou tradicôes. o

nome. Agora offerece-se para parlir immediata-

mente para a Europa, para falar com o impe-
rador dos francezcs e conseguir que mande sus-

tar o exodo das tropas de Bazaine do Mexico.

Sae do A\exico. que não lorna a ver. a ô

de julho de l<H6ô. Aporla a Brcst a 1 de agoslo.

k
|o»
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lllustracão Catholica

Marechal Bazaine

Jã durante a viagcm a imperatriz, tão expan-

siva, tão amiga de conversar, manlem-se n um

mutismo inexplicavel. Ella lao meiga tão affavel,

torna-se aspera, aggrcssiva. Affligi-la-hia o pre-

sentimento de um insucesso?

Em Bresf, ncm o mais modesto dignitario
da côrte imperial recebe a filha de Leopoldo I.

E desconsideracão inicial feita á dignidade da

nova soberana. Em Paris a mesma negligencia,
mas com muito maior significado.

Napoleão III, por mais que finja ignorar a

chegada a Paris da illustre princeza tem que

Ihe conceder a solicifada audiencia. O que se

passa entre as paredes do pequeno gabinete de

trabalho do imperador, assignala na Historia

uma das suas paginas mais dramaficas e dolo-

rosas. A imperatriz Carlota sae da entrevis-

ta —

que dura quasi duas horas— transmu-

dada.
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A verdadeira eloquencia

^ASSANDO Luiz \IV pela cidadedc

?£ Rcims, o maire obsequiou-o com

bom \inho velho. peras de lamoe-

Ihes os dedos. e disse apenas :

—Stnhor. nos trazemos a \ ossa Magcs-
lade vinho. peras e os nossos coracôcs.

O rci bafcndo-lhe familiai mente no hombro:

—Bem, assim é que eu gosto dos discur-

sos

A pesfe dos lisongeiros

Um lisongciro para ouiquistar ao rei Af-

fonso de Aragão dlguma hberalidadc incensa-

va-o :

— Sois rei, lilho de rei e írmão de rei . . .

AHonso inlcrrompeu-o ;

—Toda essa gloria é dos mcus anfe-passa-
dos c não minha ; vc se poJes descobrir-me al-

guma \irlude propria, que me louves. sem que

te canses a desenterrar os mortos.

Nomes compridos

A D. Mditmho de Castello Branco, pagem
da rainha D. Catharina. mulher de D. João III,

annunciaram um clia a visita do snr.:

— Fernão Pereira Peixoto Meirelles de Vas-

concellos.
—Que entre Fernão Pereira e os outros es-

perem á porla
Ordenou D Martinho.

As sobrinhas de Mazzarino

Mazzarino conseguiu para as suas cinco

sobrinhas excellenfes noivos. Vicloria casou

com o duque de Mercurio, Olympia com o

principe Eugenio de Saboya, Marianna com o

duque dc Aulhão, Hortencia com o duque de

Mazzarino e Maria com o condestavel D. Lou-

renco Colona. Da ultima se conta que focan-

do-lhe seu marido na desigualdade do nasci-

mento que havia entre os dous, ella confessou-a

e accresccntou:

— Mas tambem vôs, senhor, não podeis ne-

gar que de cinco irmãs, eu fui aquc casei pcor.

Palradores

Henrique IV visiiou a cidade de Marselha

e uma deputacão dos principaes da cidade se-

hiu a cumprimenta-Io, comecando o presidente
assim o seu discurso ;

—Annibal, partindo de Carthago . . .

O rci. que chegava esfomeado. interrompeu:
—Annibal, quando parfiu de Carthago. ti-

nha jantado, e eu vou fazer o mesmo.

A pelle do urso

Sabendo Luiz XII de Franga que seu íîlho

Francisco pedira empresfadas avultadas quan-

fias, csperando em breve ser rei. contou-lhe

esta historia:

—Jornardeando eni cerfa occasião com meu

pae, ao dobrar um monte avisfei as grimpas
dos templos da cidade em que deviamos per-

noitar e que suppuz muito perto. Mas enganei-
me porque sô ao fim d'algumas horas chega-
mos ás portas da cidade. Ao entrarmos disse-

me meu pae: Eilho, d aqui em deanfe quando
vires as grimpas dos lemplos não imagines que

já tens acabada a jornada
Rir e chorar

A nova da prisão de Frannisco I e da vi-

cforia de Carlos V em Pavia, foi levoda a Ve-

neza por dois correios, que chegaram ao mes-

mo lempo. O doge disse então:

—Cumpriremos com o preceilo do aposto-
lo. riremos com o que ri e choraremos com o

que chora.

Os espinhos

Milton casou tres vezes, sendo o ultimo

com uma linda mulher. porém de genio forte,

altivo e caprichoso. Um dia dizia-lhe lord Bu-

ckingdm :

— Na verdade, Milton, possuis uma verda-

deira rosa.

— Não o posso julgar pelas cores porque

sou cego, mas sinto-o bem pelos espinhos.
***

Com o novo amor se esquece o antigo.
—

Ovidio.

O amor tudo vence.— Virgilio.
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