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ĸs
Estar-ios procedendo ũ cobran<;a åo 1 .° semestre do presente anno. Rogamos aos nossos estima-

vets assi^naníes o obsequio de satisfazerem o importe do seu recibo, lo^o que esle Ihe seja apresentado,

cooperando ass.m para quc esta administra<;ão ten'na os seus servicos lão regularisados quanto é o nosso

maior deseio.

T'

Arte e ^eSioiâo

Offlcinas de esciilDtnra e entalhador

M
—

"R'ja ca Fabri;

PORTO

-49

Deji'''sito de imapms, sanctua-

rios, h;vncjuetas e todos os mais

artigos e aprestos relijriosos.
Execurão de eneommenclas pa-

ra as Provincias. llhas, Ultramar

e Brazil.

Precos e todas as informa^Ôes

\ Fereira d'Abreu & Filhos
\uL____.

,r

José da Silva Franga
h -<j

Luneta cie Ouro

Ofíieina* ue oĸculpturu, encndernavão e con-

certo« de imi^it)*, b .tinu* e veaiea Mtíeerdot.t<eH.

AnignM rt:ÍÍL:t(.»«Of«, inrĸiiĩenĸ, p.irrimentoa.
Híirmoniunn, oculnn, pincene/, binuculo*, cutí-

r.iria, opiieti e arîÍL;oi< de prwintartta.

Aurelio TTÎonteiro & Ca
Rua elo Ouvidor, n." 122

Cjíxu nonial 1ô:í.;~RÍ0 DE JANORO

Telephone [>:>'.>:>, Norte

«I!;ustrâ<;ão Catholica* vende-se n'esta caaa.

Numero avulso '_-',u rs. (moeda Drazileira).

Offlcio de Nossa Senhora
EM PGRTUGUEZ

Com as novas mûdificaqôes inlroduzidas pda
Buiia 'Divino ASíiiclus* .

Com as novns modifica^oes introduzidas peía &ulta

•Divino Afllaium*,

Pre?o5: brjchddo. 80 réis: encadernado em percellina,
1.50 e 170; Pelo correio ma.s 10 reis.

A' venda na adminisíra^do do Boletim Measa!— Bragp

Monte Pio do Glero Secular

Poituguez
Successor da Veneravel Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O cleriío d'ordens sacras. '.|tie dcsciar alistir-se n'este Alonte

Pio, deve enviar ;o Rev. PaJre Al:redo Elvir.., dos S.mtos, morador
na Avenida Fontes Pcreira >'e AKIio, 41, Lisbia, os se^uiníes docu-

mentos:
—1.' Certidâo d'edade, devidamente rc^onhecida por notario.

—2.' Dois attcst.t Jos, ou oeclar.i';ôes medicas juraJas e recont'ecidas

por notario, em como não sofírc de nmlestia actual, ou habitual (pa-
lavras textuaesi.—3.' .Vttestado, ou declaragão jurada, do secretario
da Camara Ecclesiastica respectiva. ou do V'igario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvidor, em como est.i n,, lee,itimo exercicio das suas or-

dens, exerce o cargo de... e não e^tu incurso ein processo aigum
ecclesiastlco ou civil.

<)s documentos podem ser em papel commun-,.

Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga deve diriíir-se ao

Rev. Padre Antonio José de Carvalho, residente na rua de Santa

Marganda, 9, em Bra-a, ou ao Padre Leonel A'igão Dantas de Sou-

sa, nioraJor em Laranjeira, Atonsão ; ambos s,m socios correspon-
dentes ilo Monte Pio.

Este concede subsidio na doeni;a, suspensão e ialta de colljca-

cão; paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-
ras em que residirem 2U socios; dá l(i escuJos para operacôes cirur-

gicas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
zas com processos ecclesiasticos ou 'c.vis; todos podem celelirar na

capella do jazigo sito na rua numero 5, -do cemiterio do Alto de S.

João; faculta a livraria aos socios, que a flesejarem consultar; terri
direito a comprar para si e para as suas familias medicamento's me-
Ihores e com abatimento de 2ij p. c. nas pharmacias mutualistas de
Lisboa; todos têm dîreito a ser sepultados ou depositados no referi-
<fo jazií-'o, etc.

Concede o subskJio de vinte e cinco escudos e mortalhá para o
funeral ^os íocio; residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

funeral dos socios residentes fôra de Lisboa.

Almanaque de

Santo Antonio

Para 1916

O seu nome de ha muito está feito. Toda-
via o Almanaque de Sanfo Antonio empenha-
do em cada anno se tornar mãis util e agrada-
vel, traz agora novidades inediías e exclusivas,
sendo uma d'ellas a taboa e.xplicaliva de cada
d:e de jejum do anno, com a indicacão do que
é ou não prohibido comer-se.

O Almanaque de Santo Antonio para
1916 prova praticamente que sem pornogra-
phias nem immoralidades se pôde compor um

almanaque, capaz de nc _ vexar, envergonhar
ninguem que o traga n. ■, mãos, fc>ater-se com

os melhores almanaqur - portuguezes que appa-
\ recem no mercado.

Brocha'do. 250 reis -Encadernado, 320 reis
Pelo corn o mais 50 reis

A venda na administragão do Boletim
Mensal—-Brpga.
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O que vem de longe . . .

ENROLADO
no seu casacão de pelles, o

chapeu alto um pouco derrubado sobre

sobrancelhas, o olhar descido sobre o pavi-
mento da rua. e o castão da bengala e as mãos

enluvadas de branco enfiadas nos bolsos, elle,

o monarchico fervente de ha seis annos, que

ha sete cavalgava na Liga Azul, passou n'aquel-
la tarde e áquella hora de concorrencia, na pra-

<;a, vindo da Bolsa, transformada em hospeda-
ria presidencial. Passou como uma sombra,

passou compromettido como se todo o seu pas-

sado lhe estivesse pesando na cerviz.. Eu creio

alé que o presidente d isto se enganou quando
chamou lá em baixo no Salão Arabe a este

homem, fiel republicano, porque afinal a curva-

tura quasi constante em que elle se manteve

ente a pêra branca do homem sorridente, não

quiz dizer respeitosa homenagem nem fidelidade

a toda a prova;
— era o seu passado de ca-

valleiro da Liga Azul a carregar-Ihe fortemente

no cachaco !

Quem seguisse até casa o fugitivo, veria

que a sua attitude não mudava. N'essa tarde

por certo não foi ao Atheneu jogar o bridge.
Ficou em casa. Aquella forte dôr no pescoco

não o largou. e no dia seguinte pela manhã ao

lêr na Monfanha que o presidente visitara o

edificio da Universidade, bradou desanimado

mas convicto:

—Mas quando se irá embora este homem !

Não será elle que está a comprometter-me?! .. .

Ai quem lhe déra poder ir n'aquella mesma

manhã de sol á missa por alma do rei e do

principe! Mas quê? O Bernardino forcava-o a

manter-se discretamente em casa! E que diriam

delles os primos e as primas, os companheiros
tonsurados e não tonsurados da Havaneza!

Os jornaes do dia seguinte deram-lhe um

alegrão. As missas haviam sido concorridissi-

mas e o seu nome, que elle pedira a um amigo
para assignar sem o appellido porque o conhe-

ciam. lá vinha esmagado, entalado no meio das

fileiras dos realistas. Eu declaro que fui ouvir

missa por alma do rei e do principe, mas não

aquella que, como me dizia um mocinho que

embirra com as ordens religiosas e desde o 5

d outubro usa sempre gravata azul e branca,—

foi uma verdadeira manifestacão de fé . . . mo-

narchica. Embora haja quem 'sô vá missa até

vir a restauragão» , eu creio que nenhum dos

assistentes á missa de um de fevereiro deixa de

ser catholico, mais ou menos (e digo mais ou

menos, porque é assim que se diz dos catholi-

cos em Portugal, desde o tempo em que, co.i-

tra a organisacão catholica, um bispo argumen-

tava na Camara dos Pares que em Portugal i

todos são catholicos). Em todo o caso, a missa o
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por alma de D. Carlos e de Luiz Philippe tinha

um cunho politko tão vincado que se sobrepoz
á piedade do crente, e eu, monarchico, quiz-
me antes sô n'outra missa. Modos de vêr que

em nada pretendem negar o real valor da ma-

nifesfacâo monarchica, antes pelo contrario o

declaro com aprazimento. N'esse dia— que de-

vêra ser de exame de consciencia para os rea-

listas— o sr. ministro do interior foi carpir não

sei que aguas lacrimaes ao tumulo dos regici"
das, no cemiterio do Alto de S. João em Lis-

boa. Escusado é lembrar que entre o antigo

partido republicano e o crime de Buica e Costa

não ha apenas uma relacão ou conjuncto de

relacôes indirectas (as invtigacôes da impren-
sa do partido ao crime nos ultimos mezes de

1907, por exemplo): ha uma relacão causa e effei-

to, ha o plano concertado posto em prática. D'ou-
tro modo, os discursos e romagens dos represen-
íantes idoneos da republica junto das campas
dos criminosos não teriam significacão plausi-
vel e sempre poderiam coltocar os primeiros na

falsa situacão dos hypocritas sem coragem,
Não: o acto do sr. Almeida Ribeiro é inteira-

mente lôgico sob o ponto de vista republicano,
embora completamente repugnante sob o ponto
de vista da honra e bom nome do paiz que tu-

do teria a lucrar em que decisivamente, quem
tem em seu poder toda a documentacão do ne-

gro drama, a publicasse. Hquidando, como é

preciso para que a politica fique limpa de ve-

Ihacos ensanguentados. os responsaveis, verme-

Ihos e azues, pela tragedia. E porque não?

Além da immoralidade que revela o deixar por
ahi passar por inconsuteis aquelles que brinda-

ram á morte de D. Carlos, é forcoso que to-

dos recordemos que o Regicidio é para a po-

litica portugueza o mesmo que a Questão Drey-
fus foi para a Franca,— o facto que faz descri-

minar campos e pessoas, separando a honra-

dez do banditismo. os honestos dos gafados.
A transigencia comsigo mesma e com os seus,

mais do que a transigencia com os inimigos,
matou a monarchia. E, dada por hypothese a

Restauracão, como será ella pura e forte e sã

e conforme á honra da nacão, se antes se não

fizer inexoravel e austera a liquidacão de con-

tas. a seleccão indispensavel, dôa a quem doer?

Ou teremos, na hypothese, ámanhã, a mesma

indecente mescla de gente má e gente boa,
mescla no meio da qual D. Carlos I, foi o ho-

mem que viu e audaz quiz pôr um termo á bam-

bochata, morrendo afinal ás mãos dos seus si-

carios? . . .

Eu deixo aos leitores a resposta clara a es-

te problema, que é, embora o não pare<;a, capi-
tal para o destino da patria portugueza. Quan-
tos o formulariam ao ouvir a missa de um de

fevereiro—dita ao mesmo tempo que em Lisboa

Catholica ANNO lll
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ondas de populares gritavam: temos fome! as-

saltando mercearias e armazens, n'uma raiva

de revolta, que é o fructo ainda das compla-
cencias e da falta de criterio dos homens d

governo que apressaram a niorte do

dos Bragancas?. . .

o

D

e

throno

F. V.

^=^Q^_h

PORJ. DE FARIA MACHADO.

Grey

M Franr;a. na Italia, na Russia e até

na propria Inglaterra. Eduardo Grey
está sendo cruelmente atacado. Que

os belgas, os francezes, os russos discordem

das suas ideias, condemnem os seus actos. tul-

minem a sua politica, no que ella tem de peri-

goso para os seus interesses, está na logica
mais elementar dos factos, mas que os inglezes,
discutam já os processos do grande diplomata
com visivel azedume, é que francamente nos

surprehende. Os povos tem d'estas leviandades,

commettem, sempre, semelhantes injusti^as. Indi-

vidualmente podem ser generosos, justiceiros,

agradecidos. Na sua expressão collectiva os

seus actos são manifesta^ôes d'egoismo; osseus

gestos são insultos. O egoismo pessoal é nada

perante o egoismo social.

Um homem, dedica-se inteiramente á vida

d'um povo, sacrifica-se, dá-lhe o melhor da sua

intelligencia. do seu csfor?o, encaminha os seus

destinos, ampara os seus interesses, empurra-o

denodadamente para o triumpho a esse povo,

ainda mal reposto da gloria, mal extincto o cla-

rão deslumbrador do enthusiasmo, perante esse

homem, a quem tudo deve, tem apenas uma

formula de reconhecimento: o insulto e multi-

dão não é generosa, não é reconhecida. Atra-

vez da historia tem a sua psycologia documen-

tada. a sua feicão, o seu caracter, definidos.

A diplomacia ingleza encontrou n'esta amar-

ga conjunctura um homem superior; os alliados

encontraram um grande chanceller— Eduardo

Grey.
Se a Inglaterra é, como se disse algures, o

nervo dos alliados. essse grande diplomata é o

nervo da propria Inglaterra. Sem hesitar perante

uma amea?a, sem ceder perante uma pressão,

sereno, imperturbavel como um guerreiro antigo,

menos cynico do que Morny, mais culto do que

Tayllerand. com mais coracão do que Bis-

marck. esse homem tem dirigido com uma pericia

formidavel. a collossal batalha das chancella-

rias, singular possivel batalha, onde
não decide

a voz sinistra dos canhôes mas onde a inteli- Q
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gencia impera. onde não ha frincheiras a tomar

mas onde se deparam caracteres, systemas, a

reduzir. Lucta extranha d interesses, de paixôes

que se fundem, onde sô domina e vence a sub-

tileza, o espirito, a argucia e onde os exercitos

com toda a sua forca brutal, os seus machi-

nismos destruidores, os seus canhôes e os seus

aeroplanos tem o papel summario d uma tragica
comparceria.

Accusam-o d egoista os proprios inglezes,
que não querem vêr, que os actos d esse ho-

mem. significando as aspiracôes d um povo,

sendo o reflexo das suas ambicôes a repercus-

são dos seus interesses, serão fatalmente o que

elles são, na sua expressão collectiva;— egois-
tas. Sem esse homem os alliados. ha muito já
que teriam sido vencidos, a propria Inglaterra
teria sossobrado. Os francezes podem vê-1*

com maus olhos. A politica centralista. absor-

vente. do cForeing-Office» é talvez prejudicial
para os interesses isolados da Franca, personi-
ficados em Dêlcassée—o eterno sacrificado ! —

mas absolutamente necessaria aos interosses

communs e por isso o gabinete de Paris lhe

sacrificou o seu grande diplomata, com a mes-

ma frieza com que o sacrificará já, á politica
de Berlim na questão marroquina, Podem os

francezes gritar contra elle, podem os belgas
censurar-Ihe asperamente o abandono em que

os deixaram, que estão no seu papel. Mas não

podem, não devem ataca-lo os seus compatrio-
tas, que por elles e sô por elles. pelo engran-
decimento do seu paiz, plas suas ambicôes e

pelos seus interesses, elle tem commettido os

actos, que tanto irritam os restantes alliados.

Todos podem enfileirar razôes que justifi-

quem o ataque
—menos os inglezes. Todos po-

derão justificar a sua ingratidão porque é justo
confessar-se, que se por vezes o seu patriotis-
mo se tem ante-posto aos interesses dos allia-

dos, tambem lhe tem prestado os melhores ser-

vi^os.
Quando um dia se escrever serenamente <_

chronica desapaixonada d'esta guerra deplora-
vel. longe dos fanatismos, das naturaes parcia-
lidades do momento, a historia ha de registar
com apreco a obra surprehendente d'esse gran-
de diplomata e muito embora lhe censure os

erros não deixará dassignalar a sua accão

energica, intelligente habilidosa, que vencedor

ou vencido alli ficara para sempre imperecivel-
mente assignalado.

Cobrem-o censuras agora: um dia lhe farão

inteira justiga. Mas para o seu coracão de pa-

triota extreme hão-de ser bem amargos bem

dolorosos. aquelles sinistros rebates de ingrati-
dão . . Hqntem como hoje. a multidão não é

generosa. não é agradecida . . . O egoismo dos

homens é uma repercussão d» egoismo das so-

ciedades que são e serão sempre terrivelmente

egoistas . . .
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RUTH, a moabita
(inédilo)

I

Guiada pela mão de Deus, um dia

A bella Ruth viera respigar ,

Na ceára de Booz, que fulgia

Como um dia de Sol á beira-mar.

E Booz comtemplava-a e bem senfia

Que com o cora?ão (sem conla dar!...)

A linda moabifa mais el' via

Que com os olhos, feifos para olhar.

E disse enfão á filha de Moab:

"Serás minha mulher, ô virfuosa

Ruth. Toda a cidade ha muilo sabe

Que na alma e corpo és fu a mais formosa.

E casou-se com ella. E descendeu

Da nobre Moabifa. o Galileu.

"Serás minha mulher,,!... Com que alegria
Meu Sol-doirado, fulgido, seiri par,
lu fe repito o mesmo que dizia

Booz a Rufh, olhando-a respigar!!...

"Serás minha mulher,,!... E Deus viria

Junfar as nossas mãos, já que junlar

Deixou os cora^ôes em cerfo dia,

Quasi sem eu senfir; sem confa dar!...

^l (A Miss R. C.)

E porque és virfuosa, Deus faria

Da nossa casa um Paraizo, crê.

"Serás minha mulher,,!... Com que alegria

Apôs a desesp'ran<;a eu sinfo a Fé

Volfar ao coragão que já descia!!...

A mão de Deus guiou-te, Rufh, vé.

III

Trouxe-fe Deus á ceara do meu peito
A respigar meu pobre cora^ão,

Não fosse lá ficar fconfas que deilo)

Bagos d'Amor cahidos pelo chão.

E eu recebi-fe aiegre e safisfeifo;

Que nunca um Bem ô recebido em vão.

Se Deus nos quer unir em ná fão 'streito

Deixa, que Deus lá fem sua razão.

"Serás minha mulher,,!... A fua genfe
Será fambem a minha. O' Sol-Iuzente,
Ao lado feu, feliz, hei-de viver!...

Irei p'rô feu paiz que é meu fambem,
E aonde fu morrer's. Anjo áo Bem.

Tambem. se Deus quizer, hei-de morrer,

Coimbra, 191ô

Salêma Vaz.
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No dia da Sagragão o Ex,m" Bispo de Braganca e Miranda t tendo á sua esquerda os Ex.mos e Rev.mos Senhores Arcebispo
Primaz de Braga e Bispo de Coimbra, e á sua direiía S. Ex.a o Rev.mo Bispo de Lamego

Celebrouse com toda a imponencia na egreja de S. Francis-
co de Guimarães, a sagracão do Ex.'"° Bispo de Braganca,
D. José Lopes Leite de Faria.

Foi sagrante o venerando Arcebispo Primaz D. Manuel
Vieira de Mattos e assistentes ao novo Prelado os bispos de La-

mego e Coimbra.

O que ha de mais disctincto em Guimarães e arredores cor-

reu a beijar o annel do novo Prelado de Braganca, já bem co-

nhecido pela sua virtude. saber e servicos em prol da Egreja e da
Patria.

O povo esperando o novo pispo. apoz å sagragão
6~ PAG. 520
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Dr. Regis d'Oliveira, embaixador do Brazil

em Portugal

(Fellecido no dia 22 do mez passado)

Já no numero passado regisfamos a morfe do Snr. Dr. Regis
d'Oliveira embaixador do Brazil em Porlugal, que no dia 22 do

mez passado, morreu na nossa copifal accommellido por uma con-

gesfão pulmonar.
A sua morte foi muito senlida, pois o Snr. Dr. Regis d'Oli-

veira era uma pessoa a quem fodos o esíimavam tanlo pelo seu ta-

cto diplomatico como pelo seu bom coraq-ao.

Foi um diplomafa que sempre honrou a sua Patria.

A sua brilhanlissima carreira comecou em 1872 como addido

de 1." classe á lega<;ão brazileira na Bolivia, passando no mesmO

anno para Vienna d'Austria e em 1074 para Paris.

Depois de 42 annos de carreira diplomafica, por quasi todas

as grandes naqôes da Europa e de fazer parte do ministerio brazi-

leiro em 1Q13, veio para Lisboa, quando a legaijão foi elevada a

embaixada, em 1914.

L/SBOA—A mercearia da rua Saraiva de Carvalho

depois do assallo dos populares no dia 29 do mez passado

No dia 1 em Lisboa—Os fíeis sahindo da egreja da Encarnagão depois de assisfirem á missa.

por alma do rei D. Carlos e do príncipe D. Luiz Ftllippe

© ANNO lli Il/ustracão Catho/ica PAG. 521



C® Pagiijas da Qlierra £Oropeia ø

A esposa do novo vice~rei

Lord Chelms novo vice-rt j_ Indta

ingleza

Padre fíntonio Vieira
ooo

fSSIM foram corridos de tufôes e di

luvios, até ás Canarias, applacan
do-se pouco e pouco

o vendaval, mas para recrudescer

de novo, com estampidos de gran-
de abalo, até que, apaziguados os

ejemenfos, os missionarios sauda-
ram a bonanga, com accôes de gra-
cas que edificavam toda a mari-

nhagem

General Pery Lake novo commandentc

das forgas brifanicas na Mesopofamia

Notemos, porém— e talvez para profundo
ensinamento de modcrnos missionarios — que,
ou rugindo as tempestades, ou sorrindo a bo-

nanca, Vieira e os seus companheiros nunca se

esqueciam de piedosos exércicios espirituaes,
cantando todas as tardes ladai-

nha. prégando Vieira, e cabendo

ao Padre Manuel de Lima a docc

e sublime tarefa da catechese.

A marinha acudia ás praticas
religiosas, confessando-se no dia

da Immaculada Conceicão, ao

m esmo tempo que todas as alma»

Tenentc Gcneral Bryan T. \\,;/..:,m

commandanle das lor^as inglezas
duranfe a lucla na Servia

O rc; \icoldu do Mintenegro, que sc rncontra

acfualmcr.lc em Franga refugiado
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Gcneral John Mixon. antigo com-

mandante das Iropas inglezas
na Mesopofamia
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se illuminavam com a caridade modelar do

Padre Matheus Salgado, enfermeiro e cosi-

nheiro segundo a urgencia das circumstancias.

N'aquella pequena caravella orava-se com

tento fervor, que resultava logo angelica a pra-

tica da melhor caridade e, assim, os gloriosos
missionarios, procurando cathecumenos, iam for-

talecendo a christianisacão de todos que os

acompanhavam.
Os carinhos dos padres, e principalmente

de Vieira. com os mais pobres dos tripulantes,
deu aos exercicios religiosos o melhor andito-

rio— o que é atlrahido pela pratica das boas

obras caritativas e, que portanto, leva comsigo
o melhor receptaculo do Verbo Divino—o Co-

racãc.
*

Entretanto, os pilotos vacillavam fortemenle

no rumo. Reuniram em conselho. Depressa se

assentou na paragem prudente em Cabo Verde.
Na frenfe occidenfal. So/dados a/Jemães constituindo alvos de

pedras. para se exeroilarem na ponfaría
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4 offensiva russa.— í/ma pefa c/c artilharia de grande calibie. levada a lodo o galope pera lomar uma nova posigão

No dia 20 de Dezembro fundeavam na Vil-

la da Praia, e no dia 21—dia do grande Apos-
tolo S. Thomé, como nota piedosamente o Pa-

dre André de Barros—estavam no porto da ci-

dade.

Cabo Verde ! Ainda hoje emerge com pe-

nhascos aridos aquelle agglomerado de ilhas,

que a não ser a Brava, pequena rival da Ma-

deira, parece serem detestadas pela arborisacão

fecunda e enfeitadora.

Como seria n'aquelle tempo a ilha de S.

Thiago. importante por tantas razôes, mas tão

desprezada pelos governos de alguns seculos

que, actualmente, mesmo. nem sequer tem ex-

plorado os fortes mananciaes de boa agua que

palpitam no seu solo, decerto não inferior ao

de Dakar, pequeno jardim arrancados aos areaes

e ás penedias estereis!
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/Irco friumphal que se encontrava n uma das

ruas de Nish, no dia em que o rei Fernando da Bulgana

e visifou depois da occupacão pelas suas forgas

Anno l'J

"

~

l/lustracão Cathoi/ca



Mas, espiritualmenle, Cabo Verde era uma

das mais prosperas das nossas colonias. Os

Padres da Companhia de Jesus Iá linhdm con-

fessado e prégado, e com tanto fructo, que

Vieira e os seus encontraram filhos extremosos

onde poderiam esperar apenas bisonhos selva-

gens.

E seja dito de passagem. que ainda hoje a

christandade de Cabo Verde, notavel pela pu-

reza dos costumes, pelo zelo religioso, pelo
austo das mais santas tradicôes, tem. do gran-

de Jesuita como que uma enternecida reminis-

cencia atavica—se tanlo podemos dizer.

O alvoroco dos caboverdeanos foi indescri-

ptivel, tanla ara a celebridade d° Padre Anto-

nio Vieira. Correram emissarios do Governador

que ofîereceram aos missionarios a honrosa e

de vida hospitalidade. Vieira. porém, recusou-o

polidamenle, dizendo que a sua morada alé toca-
Na Alsacia—O cadaver do general Senef coberlo de JJôres

'iW'Á-í^ya. -ií^^Sn~, \r*ii>_&fâ
,*jt\)\r •.

t%£ffiBf*'i

•^4C
.._t_^.-*' •w

,***#*»*

^jjW^Í**

,t cnsea t,i de Corlu \isilada por uma esquadrilha ingleza em anles da guerra

. i m % .

: I !
.v:,i*v:'

Franga—O interior d um laboratorio dentista n'um hospifal

PAG. 524 l/Iustracão Catholica

rem na Bahia era aquella pequena caravella,
tão desarmada e fcrida pelos temporaes. Com-

ludo, desembarcou a agradecer a gentileza, e

vinha-se retirando com os seus companheiros,
quando os Capitulares da Sé— e especialmente
Diogo Furtado de Mendonca, o Thesoureiro-môr
— o sallearam com instantes pedidos de que
Ihes acceitassem condigno agazalho, lembrando
a alegria e honra que liveram em hospedar,
n'outra occasião, oulros Padres Jesuitas.

Vieira, porém, forlificou-se invencivelmente
nas razôes que já expozera aos pedidos fervo-
rosos do Governador, concordando apenas em

attender outra sollicifacão. muito calorosa e

de prégar no dia seguinte na Sé Cathedral.

Prégou. realmente. o Baptismo da Peniten-
cia, e o exito attingiu as raias do puro assom-

ANNO 111
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Cairo—Esperando o alaque das forgas lurcas
Soldados inglezes descangando n'um fipico café

bro. 0 enthusiasmo do auditorio ganhou tal in-

tensidade, que todos se reuniram em opposicão
ao regresso á caravella. Venceu assim a vonla-

de ardente do Thesourciro môr, hospedando-se
Vieira em casa d elle. mas fazendo alli o seu

quartel-general, d'onde sahiu, durante os quatro
dias que os gloriosos missionarios esliveram em

Cabo Verde, a prégar, a confessar, a reconci-

liar. a santificar lares e consciencias, percorren-

éo varios pontos com suggestiva actividade,

sempre seguido de anligos discipulosdos Padres

da Companhia, e até das familias dos mesmos

discipulos.
Os fructos, em tão pouco tempo, foram es-

tupendos, e nada admira assim que toda a Ci-

dade da Praia instasse com Vieira e com os

seus para que se demcrassem mais, ampliando
tanto equella lumhnsn semenleira cspiritual, que,

O juramento de recrutas indianos perante o Lord

Mayor de Londres .

\NNO III
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por assim dizer sc podesse avaliar desde logo
a importancia da colheita.

Accedeu Vieira em prégar segunda vez, <*en-

do arrebatador de eloquencia na sun despedida,
cheia de saudade e rcconhecimento, mas não

se esquecendo, como era seu coslume, de acon-

selhar os pastores, porque dirigiu a todos os

Capitulares exhortacôes lão vivas, francas e

praticas, que nunca elles tinham visto até então

convertido assim o pulpilo em verdadeiro ba-

luarte e, ao mesmo lempo, cm austero codigo
de disciplina calholica.

Tiveram os caboverdeanos de resignar-se
com a retirada do insigne Aposlolo.

Tentaram-se ainda varias instancias. Repre-

Uma senfinella franceza, guardando os prísioneiros allemães

si nfaram-nas as classes mais distinctas da ilha.

Por fim, deante das razôes eloquentes e tenazes

<Je Vieira, tiveram que render-se, ficando balda-

<las as peticôes do Vigario Geral, dos Juizes e

Vereadores, mesmo a de somenos importancia
— qual era a de que Vieira deixasse fixar na

Praia dois dos seus companheiros.
Vieira respondeu ao Senado que, afastando-

;e com saudade profunda, a nenhum pedido
podia acceder, porque todos elles— os quatro
missionarios— eram bem mais precisos aos po-

bies desamparados Indios do Maranhão do que

ao povo de Cabo Verde, provincia religiosa de

Portugal.
E, promettendo pedir a El-Rei e aos Supe-

periores da Companhia de Jesus o soccorro
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No sudoesfe da Africa—Uma linha ferrea tomada aos

allemães. empregada no transporle de fropas c munigôes

Na Servia— Um regimenlo de cavallaria allemfi alravessando

as montanhas coherlas de neve

Luvas e polainas impenelraveis a pregos e arame farpado.

cujas cxperiencias deram bom resuliado ultimamente

espirilual que Ihe pediam com tanto ardor e

piedade, embarcou com os seus a 26 de De-

zembro d'aquelle anno de 1652, com rumo pa-

ra o Mnranhão.

Ha muito que não lembramos a luneta e a

cabelleira do grande Marquez de Pombal, mas

n'esta allura da historia do Padre Antonio Viei-

ra seria descaridade excessiva accorrentar Se-

baslião José ao verdadeiro potro que resultaria

dc qualquer confronto . . .

O Marquez, n'este passo, afunda-se evi-

dentemente corno um chaveco, artilhado apenas

pelo scctarismo, c quc vae a pique á simples
claridade d'um relampago de pura Justica.

JOSÊ AGOSTINHO

,.'..'</(■ o'e Ccfligne. capilal do \\r,r,icnc^m
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PfNIdZ DE LEI
ooo

POR Eduardo de Noronha

UITO se tem dis-

cursado. falla-

do. escripto so-

bre a extincta individualidade,

}ão portugueza. tão levantada,

tão caracteristica, tão cheia de

for?a physica. moral e intelle-

ctual de Antonio Azevedo Cas-

tello Branco. No Parlamento,
na imprensa, nos centros de pa-

lestras, em toda aparte onde

era conhecido se pronunciou
um elogio funebre. senlido e

Noruega
—Cidade de Bergen que foi.quasi totalmenfe destruida por um mcendio

usto panegy-
rico do seu caracter. que foi inteirico; do seu

coracão cadinho de nobres sentimentos; da sua

intelligencia, manancial inexgottavel de ideias

lucidas e de coiihecimentos variados.

Dissertaram os oradores e os jornalistas
sobre o que valia Antonio de Azevedo como

parlamentar, como ministro, como legista, como

poeta, como escriplor. Poucos se referiram ao

homem, áquelle robusto individuo, de andar

pausado e seguro, de olhos vívos e penetran-

O

D

D

O

tes, de conversa attrahente e concisa, de mus-

culos vigorosos e potentes, de coragem fria e

raciocinada. de inexcedivel honhomia e ihaneza

no trato.

Frequentador assiduo da Casa Havaneza

ali nos contou, com o encanto do seu dizer pit-
toresco, alguns factos da sua vida. que adean-

te expormos. Outros foram-nos relatados por

diversas pessoas que de perto o conheceram e

que d'elles foram testemunha presenciaes como

o snr. Antonio Cabral, Antonio Chaves, etc.

Sub-director da Penitenciaria veem-lhe com-

municar que um recluso esfaqueara um guarda
ou um companheiro—não nos lembra bem—

e

que praticado o crime se refugiara na sua cel-

la, com uma laca de sapateiro e resistia a to-

das as ameacas e exforcos para o capturar,

O Snr. Dr. Cunha e Costa. por occasião da sua O Crupo Scentco da Juventude Cafhohca

vinda a Braga, a fazer uma conferencia no Theatro Circo, de Braga que ultmamenfe feve a sua esfreta no Theatro de

kndo á sua direifa o Snr. José Vicente Braga. De pê ao iado, S. Geraldo em um sarau a favor da Creche

o Sr. Vicfor Falcão e ao meio o Sr, Joaquim Pereira Villela da Assoaacão Cathohca
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Lisboa— Convento de Mafra

Antonio de Azevedo dirige-se para o sitio. Nin-

guem do pessoal menor ousava arrostar com a

fera. O assassino dentro do seu estreito covil

rugia improperios e bravatas. O lance era cri-

tico. O sub-director ordena a um dos empre-

gados que abra a porta. Lá estava o desvaira-

do de olhos a fuzilar, brandindo a afiada lami-

na em paroxismos de furor. Antonio de Azeve-

do frrma-se no solo como um athleta e despede

sobre a testa do sanguinario detido um murro.

0 dementado cae como fulminado. sem esbo-

car um gesto, sem proferir uma palavra. Esteve

entre a vida e a morte na enfermaria. Nunca

mais nenhum preso. insubordinado ou não, Ihe

quiz experimentar a ligeza do pulso.

o

D

0 sr, Dr. João de Lebre e Lima. distinctissimo poeta, que
acaba de publicar a sua conferencia do Salão dos

Humoristas, intitulada
' O CJaro Riso Mediasah

No mundo politico ficou lendario uin bofe-

tão applicadonas Côrtes aum membro d'aquel-
la casa que exhaurira. por completo, a pacien-
cia do futuro ministro da justice.

Antonio de Azevedo gosava de uma tal popu-

laridade em Villa Real que sô testemunhando cer-

tos episodios é que sc Ihe podia medir a sua ex-

tensão. Um dos seus mais fervorosos amigos e

admiradores. e tambem scu compadre, era Julio

Celoiica. cremos que ainda vivo, com os seus

setenta e tantosannos. Ålfaiate, sogro, se não es-

tBmo sem erro doalfaiate do Amieiro, de Lisboa,

é um orador popular ouvidissimo e estimadis-

simo. Sô conta, entre os seus conterraneos, ami-

gos. De estatura media, corado. gesticula com

D
O

O snr. Alberio Marques da Fonseca, redactor sporfivo
do • Commercio do Porlo'. Um dos que com a sua

muito boa vontade iem desenvolvido o 'sporf.
n aquella cidade
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voz íorte e discursa com voz de trovão. Fluente,

de memoria prodigiosa, repete trechos de Cas-

tellar, Lamartine, Passos Manuel, etc, que sabe

cerzir com habilidade e ligar com arte.

Quando Antonio de Azevedo, no principio

da sua carreira de advogedo, tinha que defender

qualquer réu, fechava-se com Julio Celorica no

escriptorio. e dizia-lhe :

— Julio tu és o jury.

E o Julio ouvia a defeza. Onde Ihe desa-

gradava interrompia e emittia com desassombro

a sua opinião. Antonio de Azevedo acceitava-a

com frequencia, exclamando com aquelle seu

ar de bondosa ironia :

— Tu és o jury, e o jury é que absolve ou

condemna. Emendemos, pois.

O poeta Z . . . , einda vivo e vate illustre,

vae a Villa Real visitar Antonio de Azevedo.

Este convida alguns amigos para uma ceia dada

o

n
em honra d esse poeta. Consegue que em alguns
dias Julio Celorica decore uma critica feita aos

versos do inspirado visitante e até algumas poe-

sias. Os commensaes chegam e tudo se senta

á meza. Julio Celorica, como lhe fôra recom-

mendado, conserva-se silencioso. O anphitrião

apresenta-o como um espirito de subido enge-

nho, mas desequilibrado. Falla-se das obras do

poeta e perguntam a opinião de Julio. Este res-

ponde que não acha conveniente patentea-la para

não se tomar desagradavel. Os convivas instam

e, acicatado pela curiosidade, insta tambem o

vate

(Continua).

O
D

Presump9áo

_Não é verdade que me pare?o muito com a Mamã?

Ora não seias presumida.
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Paulo III Q

M cardeal, a quem Paulo III devia o

pontificado, pediu-lhe um favor que
se não ajustava ao merecimento e á

christandade do pretendente. Como o papa lhe

não respondia. o cardeal disse um dia:
—Vossa Santidade sabe muito bem quanto

trabalhei para o seu pontificado.
— Pois se concorreste para eu ser cabeca

da christandade, não pretendas que eu falte á

sua observancia.

Filippe de Macedonia

O pae do grande Alexandre cercára um cas-

tello que lhe resistia heroicamente. Mandou os

seus engenheiros a estudarem a forma de o es-

calar, mas elles responderam logo ser impossivel
a empreza por o castello se erguer no cocuruto de

montanha fragosa e inacessivel. Filipe insistiu:
— Vêde se ha caminho por onde possa su-

bir um jumento carregado de ouro, que tudo

teremos vencido ; porque a esta arma não ha

nem inacessivel nem resistente.

Representanfe do rei

Um principe gracejando com um fidalgo. a

quem mandára como embaixador a varias côr-

tes. por ser muito gordo que até parecia um boi

quando entrava no paco, recebeu esta resposta
altiva e firme:

— Eu não sei, senhor. com quem me pareco,
mas sei que muitas vezes tenho tido a honra de

representar a Vossa Magestade.

Mílton

O celebre poeta inglez havia celebrado em

seus versos a execucão do rei Carlos I. Depois
da restauracão. Carlos II encontrando um dia
no parque de S. James, a Mílton, que a esse

tempo já se achava cego, disse-lhe :

— Eis ahi como o céo vos castigou por

conspirares contra meu pae.
— Senhor respondeu o poeta, se os males

que nos afligem são castigos das nossas culpas,
o pae de V. M. devia ser bem culpado.

Q bravo Crillon

O rei Henrique III ordenou ao bravo Crillon

que assassinasse o duque de Guise. O duro

militar respondeu :

— Prohibe-mo a honra.

As saliras

Um poeta satirico compoz uns versos inju-
riosos contra Henrique IV e o seu ministro, que

pediu ao rei o castigo do autor da injuria. Hen-

rique respondeu risonho:

— Como eu tenho parte convosco na inju-
ria, desejo que vôs a tenhaes commigo no seu

perdão.
Tributo

Encommendou D. João IV ao secretario

d'Estado Thomé Pinheiro da Veiga, que cogi-
tasse algum meio para que o povo não sentisse

um tributo que lhe queria deitar. Foi para casa

Thomé da Veiga, e voltando pelas duas horas

da noite, fez accordar el-rei e disse-lhe :

— Senhor, venho dizer-lhe que é agora boa

occasião de deitar o tributo, porque o povo o

não sentirá.

Ingratidão e paciencia

O papa Innocencio VII encarregou André

Mantineo de pintar um quadro dos sete pecca-

dos mortaes e das sete virtudes que eram con-

trarias. Acabada a obra e não pagando o papa

com a liberalidade que o pintor esperava, dis-

se este :

—Dê Sua Santidade licenca para pintar
um oitavo peccado—a ingrafidão.

Entendeu-o Innocencio VII e respondeu:
—Sou contente, com tanto que vos não es-

queca pintardes tambem oitava virtude— a pa-
ciencia.

Frederico II e o desertor

Quando da guerra dos sete annos, um sol-

dado desertou do exercito de Frederico II, mas

sendo preso foi levado á presenca do rei.
—Porque me deixavas?
—Correm mal os vossos negocios, por isso

pensei procurar outra vida,

No dia immediato feria-se uma batalha e

Frederico retorquiu-lhe :

—Pois, bem, espera até ámanhã. e se en-

tão não correrem melhor desertareroos juntos.
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