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Deposito de imagens, sanctua-

rios, hasquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
ExecuQão de eneommemlas pa-

ra as Prpvincias, llhas, Cltramat'

e Braziĩ. ?r

Pregos e todas es '.nfornw.'^Gcs

Pereira d'AbreU"& Filhos

srcci;ss< >r

\ JosédaSilva Franga
b

-Lufiéta de Ouro

OCficiriiiM iic cĸculptura, eneadernacão e con-

ccrton do.iuio^ehn, batinan e ventea aacerdotaet.

Ariijíîrn
•

'

rel'i^iuMQt*,,. itnagenw, paramento*.
IlMrmoniunH, o'culoĸ, pincenez, binoculoĸ, cutf-
1 iriu, optie.i e artii;,OM de phuntaaia.

Au-reJ iêv-fnpnl^i ro & Ca
Rua 'do Ouvidor, n.° 123 .

Caixa po_lá_jm—RflO DE JANEIRO
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"Illusfra^ão Catholica» vehde-se n'esta casa.

Numeio avulso :j()() rs. (moeda Drazileira).

Ofíicio de Nossa Senhora
EM PORT^GUEZ

Com as novas modificacôes introduzidas pela
Bulla 'Divino Affliclus. .

Com as novas mot!ifica(,ôes infroduzidas pela Bulln

•Divino Affla!um»,

Prec,os: brochado, f.O rcis: encadernado em percallino,
130 e 170; Pelo correio mais 10 reis.

A venda na adminislra<;ão do Bolefim Mewsal— Brayw
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A unica casa onde se fazém colchôes

com toda a hygiene e asseio
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O -Callicida 'iDîas t. /, eahir o* cullon

por mai« antigo* que mi j.im.
E' a niclhur iIc.-ciIh r;a da actualidode

porque oh tira pcl.i i ;ii/.

Pre<;o pclo correi.', l'. ccntnvoH. Re-xii-

tue-se o dinheiro a qucm prov.tr a fallihi-
lidade.

Pedidoĸ a Manuel Jcaqujm D-ĩas

VERMOIM— FAMALICÃO

Almanaque'cle
Santo Antonio

Para 1916

O seu nome de ha^^p está feito. Toda-
via o Alnicinaque de Saníô' Ânlonio empenha-
do em cada anno 'se

.t^riar mais util e agrada-
vel, traz a^ora novida^s^ineditas e exclusivas,

scyido uma d'ell is a laboa explicativa de cada
die dc jejum do anno, cnm a indicacão do que'
i: ou não prf>hibido comer-se.

O Almanaque de Sanfo An/onio para
1916 prova pralicamenle que sem pornogra-
pliias nem immoralidadcs se pôde compor um

almanaque, capaz de não vexar, envergonhar
ninguem que o Iraga nas mãos, bater-se com

os melhores almanaques portuguezes que appa-
recem no mercado.

Biochado, 250 reis.—Encadernado. 320 reis

Pe/o correio mais 50 reis

A' venda na administracão do Boletim
Mensal—Braga.
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E CHRONICA DA SEWANA §§§

Por exemplo . . .

TERMINOU
ha poucos dias ainde. o.Con-

gresso Diocesano do Algarve. Os tres

diarios calholicps do paiz chamaram para elle

as attenfôes ê era dever seti fazê-lo pelo que
de origmal e d«f importante aquella agglomera-
cãtf de forfas eétholicas representou na vida

religiosa do paiz, Fizeram-o por uina fôrma^in-
teressante e coherente. resaltando os merifos

dos . iniciadores do Congresso. entre os quaes
se de^taca a figura do Snr. D, Antonio Bar-

bosa Leão. Bispo d'aquella diocese, cujo facfo

previdente anda alliado a uma intelligencia pra-
tica. por todos^os tifulos notavel. E vem a pel-
lo dízer, leifor amigo, quanto aquelle Congres-
so demohstrou que nôs temos um clero apto a

grandes trabalhos e a proveitosas iniciativas—

ao confrario do que muitos pensam. Aberfas
as devidas excepcôes para as quatro ou cinco

duzias de relapsos ou de desauclorisados que
andam ainda anarchisando parochias do paiz
com a sua rotina ancien régime ou afugentan-
do as populacôes com um passado escandaloso

(isto deve dizer-se, sob pena de cumplicidades
vergonhosas) e que o báculo dos chefes facil-
mente expurgaria do seio da Egreja. nos cano-

nicos termos. com applauso geral. mui eviden-

te ; o nosso clero ( entendendo-se por nosso cle-
ro uma classe muito differente da que por taes

palavras sôe designar o snr. dr. José d'Alpoim.
chefe da antiga e moderna dissidencia) é for-
mado por pessoas intelligentes e sérias, capa-
zes de affirmar modelarmente a sua missão sa-

cerdotal. E porque não se tem aproveitado esfa

excellente materia de obras perduravelmente ca-

tholicas e christãs ? Dicant paduani. . . que o

Congresso do Algarve veio alfim a confirmar
tambem a verdade d'aquellas phrases em que
Palmella profligava ha mais de sessenfa annos a

inconsciencia do povo e a dos que o dirigem
ou tem por funccão dirigi-lo.

Não menos claramenfe o demonstra o abso-
luto silencio com que o paiz recebeu a bambo-
chata do aproveitamento dos navios allemães
surtos nos portos da mefropole e das colonias,
e na qual anda envolvido o seu bom nome. de

parceria indecente com o do snr. Leoffe do Re-

go e mais comparsas. Foi o caso ou antes é o

caso que o governo annunciou ir appropriar-se
dos referidos barcos que confiadamente se re-

fugiaram ás nossas aguas no comeco da guer-
ra. Imposfa pela Inglaterra, nossa senhora abso-
luta, essa apropriacão seria pelo direifo da for?a
e ao pulchro Sccu/o disse o snr. Leoffe que
ella teria o caracter de uma indemnisacão por

perdas soffridas na marinha mercante, causadas

pelos submarinos allemães.

q. Eis'senão quando as coisasv iam- ri'esfe pé
de belligerancia eminøhfe. as gazefas govérpa-
menlaes'desatam a clamar -que não lamos para

o rompimenjp das relacôes diplomaficas. Por-

tanto—concluiram todos-r-vae o governo Iralar

com aAIIemanha.de quem os; heroes do ^4
teem dicfo cobras e lagartos. incluindo os apô-
dos de bandidos e de barbarô sem fanga !

—O' céosl o Pimenfa de Castrb esfá vin-

gadol dizia outro dia uir. militalr que fez na re-

volfa do 14 de maio, aqui no burgoi uma grah-
de figura de medrica depois de promeffér de-
fender o general.

E é assim mesmo. O 'Piménfa dé Castro
esfá vingado* I Aquélles qué organisararh máni-'
festacôes p'ra inglez vér, contra o governo da
sua presidencia aos gritos cafreaes de viva_ a ..

guerra. gritos que são a negacão terminante da
maís elementar humanidade e até de foda e

qualquer civilisacão; são os ^mesmos heroes

que agora andam a jogar com a Allemanha a

venda ou cedencia provisoria dos navios rcco-

lhidos ingenuamente ao Tejo. ha anno e meio.

Mas toda a vida portugueza está cheia de
incoherencias e a incoherencia em politica cha-
ma-se simplesmente illegalidade.

E vêr como o Estado— o novo deus de
cem mil bracos e muitas boccas esfaimadas
lancou mão dos duzentos contos nominees que
eram ou podiam ser no thesouro da Junfa Ge-
ral da Bulla uma reserva a applicar á consfru-
ccão e fundacão de obras sociaes catholicas de
vulto e ufilidade. O proprio Affonso Cosfa Ihes
reconheceu esse destino n'um arfigo da lei se-

parafista. Mas qual ! A ancia de dinheiro au-

gmenfa dia a dia e o ex-irmão do Santissimo
que rege a pasta da justica (que ironia!) sen-

tou-se como um sáfrapa sobre o difo artigo e

redigiu o diploma que em nome dos in/eresses
do Esfado... apanhou aquella dinheirama!

Felizmente, a obra da Bulla confinuou no

paiz sem mais atricfos e já não veremos o Es-
tado a comer dos bens alheios nem sinecuras
mcrustadas no corpo da Egreja em Portugal,
como lapas na face rugosa dos penedos.

Bom foi— que muitos andavam relucfantes
em contribuir com seus obulos para aquelle
fundo de reserva que o Estado republicano co-

meu, e é preciso que o campo onde tantos e

tantos frabalham com dedicacão fique bem lim-
po de escalrachos e camarilhas. fazendo-se jus-
ti?a a quem frabalha — o que nem sempre tem
acontecido . ..

F. V.

D
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- .-... Madamc de Thebes

'OM muito sol. muita tragedia. muitas

e curiosas phantasias— 'téos' d'oiro

entre núvéhs de tempestadé, sáhgue,

traicôes, suicidios. desgracas, heroismos,— to-

do um vocabulario macabro, arrebicado, solem-

ne. em poses olyrfipicas de sybillã, a bôa e pif-
toresca Madame de Thébes. discrefbandb sobre

a guerra sangrenta, com o seu magico poder
d'envencionada divina. é tão terrenamente hu-

mana como uma boa franceza, que é.

Não Ihe levamos armal este rasgo de pa-

triotismo e até a sua escapadella de sincerida-

de; moslrando uma laceta exacta, da sua alma,

a torna mais interessante do que no meio das

suas divinas . . . velhacarias. Entretanto, sempre

julguei que este genero de divindades . . . Iit-

terarias, vivesse muito acima dos interes-

ses, dos odios, das paixôes fanaticas e mise-

raveis dos homens, sem um esgar de rancor,

um gesto de revolta, um tregeito de represalia,
um pensamento que não fosse de paz, de tran-

quillidade, d'amor. Deplorava o odio no ho-

mem, não o admittia na alma d'uma prophetisa.
Phanfasiava, que os olhos prescrutadores d'essa

deusa d'almanach, veriam as coisas limpidas e

serenas, como olhos divinos devem olhar, sem

sombras de parcialidade e de paixão. A sua

fama, o exito das 'suas previsôes, cantadas,

exalcadas, nos jornaes, davam á celebre pyto-

nisa o mysterio, a superioridade d'algum ser

sobrenatural e o seu nome, a lembrar o oracu-

lo pagão, parecia authentiéar a estirpe divina,

a personalidade de deusa. com essa particula

nobre, que decerto provinha da arvore olympi-

ca dos Deuses Hellenos. Mas afinal Madame

de Thebes dictando solemne, do alto do seu

olympo . . . de Paris o juizo do anno, a morte

do Kaiser, a revolucão austriaca, o castigo da

Bulgaria, a morte da Turquia e da Grecia, ap-

parece-me tão humana, tão apaixonadamente
morlal como um artigo do Mafin ou as rabuji-

ces guerreiras d'alguma francezinha gentil, cheia

d'odio pelos inimigos o que sô é para louvar.

Devo confessar que eu nunca acreditei no po-

® ANN0 iii ///ustragão Catho/ica

der SobrenaturaI;rnasua occulta magia^*ha- sua'

mystetíosa, divindadepela|simples razãoxle que :

sô acredito e creto n'uma forifa occulta. n'um
'

podêi" mysterioso, n'um ente sobrehumano, em

uma sô divindade—a for?a, o -pôâer, >a divin-

dadé de Deús. Mas se a não venero como pro-
'

selyto d'essé novo e ridiculo culto. que a falta

de cultura e dtf-fé, faz tristemente medrar nas

almas cegas, vasias de religião e de saber. não :

deixo de admirar pela sua intdligenciá.-pela sua

argucia, pela subtileza do' seu espirito e até, com

perdão de Deus, pela ladina e refinada velhaca-

ria com que sabe aproveitar-se da ingenuidade

d'alguns.

Madame de Thebes não é uma deusa. não

é uma sybilla, não é uma prophetisa. é muito

simplesmente uma mulher esperta. Como todos

nôs possuimos desgracadamente, uma dôse de

supersticão. hão-de dizer alguns, com o ar de

quem, dá estocada certeira, que mtiitas das suas

previsôes se tem realizado. D'accordo, que cer-

tas curiosas coincidencias, tem contribuido para

a sua falsa gloria, que longe de querer negar

sô procuro reduzir ás suas justas proporr;ôes.

■a^ Conhecedora do meio, conhecedora da sua

epocha, não ignorando que os homens desgra-

cadamente são ainda em grande parte. simples
bonecos articulados, aproveita-se da sua intelli-

gencia para os illudir, serve-se da sua simplici-
cidade para triumphar. Intelligente.—repito,—es-

clarecida, culta, Madame de Thebes tem ainda

a ajuda-la uma admiravel faculdade intuitiva de

diagnose. Como um medico, que debrucado

para um doente apprehende rapidamente os

symptomas e logo diagnostica a enfermidade as-

sim tambem, a pittoresca pytonisa, debrucando-

se para os factos, para as sociedades. para os

homens. tacteando-lhe os symptomas, pesando-

Ihe os motivos, diagnostica, prevê.

A sua forca sobrenaturalé 'tudo quanto ha

de mais humano—um golpe de vista, apurado

pela cultura. afinado pelas suas faculdades as-

similadoras mas um humanissimo golpe de vis-

ta. A sua infalibilidade—a infalibilidade das

leis; a sua grande for?a a velhacaria.

Não fiquem suppondo que Madame de The-

bes é uma bruxa hedionda de venabulo medie-

vo e varinha magica de novella de fadas, sumi-

da n'uma caverna entre bicharocos simstros e

signos macabros. Pelo contrario, a moderna

sybilla, vive installada n'um elegante apparfe-

menf do centro de Paris, vesfe talvez no Rend
~

pãgTW



ferm e tem faufeiu! na opera. pôrque adora a
°

musica e a ingenuidade dos sekis admiradores.

!he permilte tão luxuosos désmandos.

Fmalmente niesmO para os mais credubs.

Madame de Thebes. prophelisa elegarite. que

desvenda o passado e prevê o fúturo. j5o<Je ser

o _\\i_ quiserem mas discreteando sobre a guer-

ra, com tbdas as suas imagéns. os seus éufe-

mismos, á incorrigivel litteratura do seú alma-

nach. 6 sagrado p!apirus da lei nova. coirio sy-

bitla é txageradamente déusa fe como deusa é

démasrado.... francesa.

N. da R. — Devido a um deplorovel lo-

pso de revisôo, occumulorora-se na chrbriicû

do nutiherb brédedbhfe umo quaítMdo&t <?hor-

mie de errofo. tronsposi^ôes, e (rôcos de po-

toVros. Certos de que o leitor benevolo teré

supprído esses erros com a sua infelligencio,

pedimos desculpo d'elfes á'o illusfro'do auctdr.

e o fôdos nbs dîspensérn a vergbnha xie os

emendormos aqui. . . Apávorária o estendol !

<oâfe>

POR J(&Ô DE LÉÔRE'UiåA

P'los setc espadas da Desillu*ík>

que eu trouxe em minha carne atormentado,

>p-\o íjúê ádíiHéi ottfr'ora — e sempre em vôo

pois nado vi realisar-se. nada,

por ééda 'mstinte _e agdnia . cada

mmuto de deaánimb e afflicfão,

por fanln inutil lagrima chorada,

p'los raivas que esmaguei no coragão.

deixo, SeriWbr. tque eti *V!*a agora o dôte.

o inegualavel sonho que Ella trouĸe

á minha almo. que um dia julguei morta.

Sônho de Poz, TsônKo de 'Âftiôr boHtértte,

_ uma mentiro.
'

uma îtliraão? Qtie- importe !

Mente-ine assim, 6 Vida, eternamente!
,

_■

D
O

Porfô—Jahéiro— 1016.
m\

Fi Santo ffilirio le
\

(IMPROVISO, EM VIAGEM)

Ao retferendo Martins Capella

Noontiquissimo tehiplo poâfevino,

das mogestosas naves alravez,

orrimado ao bordão de peregrino

penetra um saperdole porfuguez.

— "Fiz vofo—e de cumpril-o já me farda—

de missa celebrár n'esfe sancfuarío

sôbre 0 velusfo altar que cobre e guarda

os despofos 'mortaes de Santo Hilário..—'

'*■
v

■

—Eis 'o seu afaúde—the. forníararn—

porém \asio. Emplena Convencão

violaram-n'o os rebeldes, e espalharam

os venerandos restos pelo chão.—•

De cortimo^ão sem o menor indirio,

o sacerdote vai, paramenfado,

comecar o incruento sácrifîcio

sôbre o alfar'vasro e' profanado.

#

Mas tal'urtc^ão no geáfd elte rêvela.

vibraria sua voz fanto fervor.

que no ambienle morno da capella

passa uin frémito asfral de paz e amor.

<i

t

POR CAMPOS MONTEÍRO.

Suave respléridor Ihe'banha a face.

lê-se um êxtafee tal nos olhbs seUs.

como se a atma, em ésfiofcj,;se lib-asse

no espa^o, procurando os pés de Deus.

...

*

E ao misfurar com-água o vtfiho sonfo

que em sangue de Jesus'se transfigura

algumas gôtas do seu prôprio pranto

tombam dentro do Cálix á misturo.

Quando acabou, alguem opproximou-îe

do padre e pergunfoú com voz trereente:

—Por qúem, por qué'ĩhténgão piedosa e c/bce

dissesfe a rúissa tão senfidamenfe?

Pela Pâfrie, opprimide de firannos?

Por élma de feus pais, morfos talvez?

Peles cin'zas do Santo, que- ha cem annos

a canelha sem lei calcou aos pés?

E o sacerdole, ainda humedecidos

os olhos ijieigos que ao azul se ergueram ,

volveu:— 'Pelo descango dos bandidos.

que fão nefando críme commetteram.*—

"FÃG. 550 fffustrãc~o Catholîca ANNO III
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O/lâuseu do Carmo (Lisboa)—Ruinas da egreja,
onde esfá insfai/ado o Museu Archeologico Inlerior do Museu

Janella do Mosteiro dos Jeronymos que se encontra no Museu Porta perlencente ao fallecido Visconde de Murfa
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Belem. Lisboa— O pulpito
■

f\o cahir das folhas . . .

000

POR JOSÉ BRANDAO.

ORAM verdes e vicosas as folhas da

grande e bella arvore que, apruma-

da á beira do caminho. desafiava

O
□

D
O

Lisboa—Alguns navios allemães no seu fundeadouro e que se^undo a informagão
de varíos jornaes, o governo tenciona emprcgar para o

"

transporíe 'de geueros das coloniaspara attenuar a críse de subsisfencias

. Belem, Lisboa—Tecfo do Mosteiro

com a sua belleza arrogante a inveja das visi-

nhas, espalhando na hora ardenfe do meio-dia

a sua sombra deliciosa e vasta sobre o solo

poeirento, e abrigando na sua frondosa ramaria

centenas de passaros que cantavam alegremente.
Mas a belleza e a felicidade são bem as

mais instaveis coisas d'este mundo...

Chegou o outomno. Comegou soprando o

vento constante. e os hospedes da arvore. os

alegres passaritos, foram emmudecendo pouco

a pouco e abandonaram por

fim o que já ia sendo para

elles um mau abrigo.
As folhas, aquellas lindas

folhas verdes que eram todo o

orgulho da arvore forte. fo-

ram amarellecendo e definhan-

do, e quando o vento prenun-

ciador ^lo inverno comecou so-

prando com raiva, arrancou-as

furiosamente e levou-as com-

sigo^-S'um redemoinho fatal.

n'uma danca macabra para

bem longe . . .

E, chegado o inverno, a

chuva e a neve fustigam a

velha arvore de que so resfa

â beira do caminho um tronco

secco e uns ramos desguarne^
cidos que' se estorcem, n'uma

epilepsia de soffrimento. esten-

dendo-se para o céo n'uma

supplica muda e desespera-
da . . .

#

(Phots, de Viriato oa Silva)
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V"idaL Oolon.ia.1

Diu—0 Museu Archeologico

lhcA nossa vida . . . Como ella se assemelha a

da velha arvore . . .

E' a primavera. a mocidade. Florescem no

nosso coracão as illusôes e as esperancas, ver-

des da côr das folhas. Contam ao abrigo d'el-

las os nossos amores, e os velhos, caminhanles

cancados, vêm previvificer-se á sombra da nossa

alegria e da nossa mocidade e sonhar, embal-

lados por ellas. um ultimo sonho . . .

O
D

D
O

Sé Mafríz

Mas um dia tambem ao sopro dos primei-
ros ventos comecam fugindo de nôs os amores;

as illusôes desapparecem, levadas pelo venda-

val dos annos. para longe,, para muito longe, e

ficamos coitio a velha arvore á beira do cami-

nho, tristes. abandonados, atirando para o céo

os bracos no mesmo gesto de desespero sup-

plicante, na mesma ancia da vidíj que nos foge . . .



■ •

===5==?<F;

Na primavera seguínte a velha arvore rever-

dece de novo, voltam os passaritos, a alegria,
a vida. Mas nôs, complefado o nosso cyclo ■■*

funccional morremos de vez . . .

Morremos? Não. Pois não será a outra

vida, espirifual e eterne, a nossa nova e eterna

primevera ? . . .

Coimbra— 1C16.

Padre flntonio Wieira
coo

hRABALHOSO foi o fundeadouro en-

enfão por causa dos muilos baixos

—e perigosamcnte alagadi?os. Mas

vencendo emfim as constantes armadilhas dp
Oceano. arrancaram-se d'alli na quinta-feira, é

no dia de Santo Antão, a 16 de Janeiro dc

1653. entravam, alegres e sadios, no porto
do Maranhão.

Estava por agora terminada aquella quasi

Odysseia. Quem sabe se o Marquez de Pom-

bal, mais tarde, caso a entendesse e seguida
pela verdadeira e tocanfe Illiada das missôes

da Companhia no Maranhão, se não leria recu-

sado mais a perfilhar as venenosas doulrinas

do seculo XVIII. recuando deante da criminosa

O principc Yussuf Yaz-Ed-Diu,

licrdeiro do throno da Turquic. que no Jia 22 de Fevereiro

apparcccu morlo nos scus aposcnlos particulares

a

o
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violencia que foi a expulsão dos Jesuitas? Mas,

por sua desgraca, nunca a enfendeu . . .

•

A caravéHa já wa^sperada ha muito no q

Maranhão com jubilo- -

sa anciedade. N'aquella
terra, o nome do Padrc

Anfonio Vieira corria,

de bocca em bocca , co-

mo o d'um genio e o

d'um sanfo.

Mal a caravella sur-

giu no porfo, alvejante
de pannos, correram pa-
ra ella n'uma canôa os

Padres Francisco Vel-

loso e Thomé Ribeiro.

Iam anciosos por ve-

rem, se realmente vinha

alli o insigne Jesuita e

Porfuguez.
Ao deparar-se lhes

Vieira. risonho e tran-

quillo. um commovido

t^rspp^

•_,>.t!S* -.'4'

Varías gravuras ref/srenfes á visifa do general French

a um campo de manobras em /nglaterra

amplexo enlagou os tres Padres entre prantos
de amoravel alegria.

Outras tinham sido, muito amargas, as la-

grimas com que Vieira sc apartara d'aquelles
: mesmos Padre'á ao em-

barcar ein Lisboa, por-

que essas eram tanto de

fraternal saudade como

de receio de nunca mais

se tornarem a ver.

Agora eram lagrimas
de dôce triumpho, e

tambem de enternecida

gratidão á divina mise-

ricordia.

Tanto conforfaram e

rejubilaram o coracão

de Padre Antonio Viei-

ra. que o Padre Barros

attribue ao Jesuita emi-

nente as segiiintes sug-

gestivas palavras. referi-
das a esle festivo en-

contro em pleno mar

ANNO III

Os so/dados allemâes forfifícando a dianfeira das linhas de fogo.com arame farpado
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Allemanha. Fríedrichshafen. — Um monumenfo aojmarecha.I

Hindenburg

Os inglezes em Salonica. Os feridos inglezes são levados

para os navios hospifaes em grandes e commodas fragafas

Gallipoli. — Os inglezes na Turquia. A vida nas escavagôes
anfes da evacuagão

com os dois Padres do Maranhão :^Se a ale-

■gfia de enfrar no Céo tem na ferra compara-

cão. foi esta.

Quando sentiu assim Sebastião José uma

lão dignificadora ategria? Não foi decerto

deante dos ossos queimados do Padre Mala-

grida, ancião e valetudinario que morreu com a

assombrosa coragem de Joanna d'Arc . . .

*

— A recepcão de Vieira no Collegio da

Companhia equivaleu a uma nitida e justa apo-

theose.

O grande Jesuita era um conversador fluen-

te. conceituoso. rico de bons chisfes. O poder
narralivo, tão flagrante nos seus proprios ser-

môes, fez logo as delicias de todos os Padres,

postos em festa.

Ouviram-no então sobre todos os lances

que padecera, desde as resistencias na Côrte

ás instancias e lacos em Cabo Verde. desde os

PAQ. 556
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Dixmude— As ruinas d'uma casa apoz o bombaraeamenlo
Kut-El-Amera—Nas margens do Tigre.

Os habitantes da pitoresce cidade, que uilimanienie foi fomada

pelas forgas inglezas

vendavaes pavorosos- ás calmarias anniquillado-
ras. affrontando vagas e ventos, saudades e so-

:bresaltos, amea^as de corsarios e golpes de

outras violencias.

Mas. desabafado tudo isto. Vieira reentre-

gou-se depressa ao sonho querido da sua Fê e

do seu coracão.

Que ia elle opérár? A conversão dos In-

dîos d'aqueila enorme provincia do Brazil. Ia,

pois. prestar mais sérvicbs, relevanfes e heroi-

A derrota dos Servios—A remogão de prísioneiros

para o campo de concentragão depois Ja batalha de Bleckbría

Servia—Um sacerdote presidindo ao funeral d'um

soldado servip

85 Anno iii

Franga—0 general Douglas Haig, é condecorado

pelo general Joffre

cos, a Deus e á Patria. Mas em que condi-

côes?

Aqui vem a pello frisar a grande, a intrans-

ponivel,; differenca que ha entre os que traba-

Itieim para Maior Gĩoria de Deus—como é ado-

ravel legeijda da Companhia de Jesus— e os

'que trabalham. a rigbr. para maior gloria sua.

Os primeiros, abnegados e sem confradicão

entre as palavras e os actos. sb pensam no
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bem commum^-e-asstm oajmmos, pu-

ros e infatigaveis, proteger e fqmen-

tajr a ventura da Humanidade*i e das
Patrias. E' 'esta uma das mais to-

cantes, mais sinceramehte operosas,
'

maneiras. de pralicarem 6 arhor de

Deus. e por isso o seu lemma cons-

fffinte e bem-amãdo & o deReligîão
e Patria. _):.:';_■ :_ •■ •

l. ■■■.•...■. i •

-Não os áalhmniem de sectarios;

porque, se mentirdes 'assimv apenas

demonsfraes que com infame..cb»vaT-

dia pretendeis inhûfilisar o que é

infcompativel corn á Tftístíhi'â' dos vos-

sos procesêos <lé Itrclô. c? ,_. <:

■ Desisti 'de oSPiq?uererdes subor-

nar. TrabalhâtJspeSidetal craveira, •

n_m se wrtdeWy—Wsm-- se corrom-

pem, e nãô ha sbphisma^ que pos-

sam entenebrecer-lhes' as conscien-

cias, porqué elles vêerh a pura rea-

lidade dentro do Sef/por excellen-

cia, Deus. -'-■- -^

■r':.>>rrj

A Tôrne e Púnle </e .Londfies ..':ĩ

A Cathedral de Weslminsler

Os segundôs. -os oulros, lêm um

invencivel camaleão nas conscien-

cias. porque estas avistam apenas. e

constantemente. mundanos inleres-

ses.

Crengas? Têm as que Ihes re-

commenda um astufo commodismo,

ou as que Ihes impôe uma perfidia
hypocrifa. Recebem as ideias e os

principios como o traficanfe recebe

os generos. nunca perdendo o ense-

jo de fazer de fudo um monopolio

que depois Ihes renda forfuna, hon-

ras e vanglorias.
Sentimenfos? São os do vulgo,

ignorante e desmoralisado, paixbes
ferozes e excessivas egoistas.
G~ PAG. 558

Carácter? E:< 'åpenas o da víb-

lencia que os inconsciéhfés dhamárn

energia. iheritb e genib'
'

Pbdem estes Homens, 'emfitíi,' fer

genío menfal é moral? Pbdem "sér

verdadeiros pensadores, santos e he-
roes? Nunca. Apontem-nos 6 sectá-

rio mais valioso áa Hístoria.
'

O

que n'elle acclamam como alto pen-

samento é sempre ou argucia, ou

blasphemia que dcfende um deli-

rio. ou excentricidade que procura
a fama á custa do maior escandalo.

O que n'elle apontam como vir-

(ude é calculo e manha, hypocrisia
e cilada. alfobrc;,cerlo de todas' as

aposlasias e ignjminias.
Quanto ao seu heroismo, ou é

impulso morbido dodescspero d uma

ambigão íaminla, ou expediente de

lemoridade... que sabe não affrontar

nenhum verdadeiro perigo.

(Continua). JOSÉ AGOSTINHO.

\\mmwi

Igreja dos Templerios e uma das mais antigas de Londres
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Entre a terra e o céo .

/LJANDO tom dos'Wais fctrojados avia-
dores francezes teve a ideia de voar

de cabeca para baixo, hôuve q u em

dissesse mal das aves. apreciando os seus vôos

com desdem.
—Oíaîasseverava um dos grahdes theori-

cos da avittgão. Oral as aves roão sabem voar I

Mas se eWas ^não voám 'de patas para o

ar, é apenas porque talvez. porque nunca a ne-

cessidade as forcou a isso; abrem as azas co-

mo nbs poisamos os pés e, dominadoras do ar,

na ordem universal. sulcam o espaco com uma

simplicidade e sem esfor^o que nos levam a

pensar que a ave não faz proezas nenhumas

em seus vôos . . .

As aves não s<ão chitvhs ide 'circo. Aves

apenas. e nada mais. — qiíem verá i ãCf&bátices

phantasticas. elasficas <no arco c:rcurrtflexo da

garca real sobre a superficiemdrta idas "lagôas,
na mancha ctara^dãs gaivotãs sobfe o soTrtbrio

esmalte das bahias, rno vôo rutilo dos feisbes

nos bosques outomnáes. na -pêga arrastahdo o

crépe da sua côr de lulo atravez dos pinhei-
raes rumorejatites?. . .

O
D

■•'/

A moclesfia devc ser um prcdicado dos theo-

ricos da aviacão— quanfos d'elles nunca tendo

guiado um monopiano ou sentido o baloico

perturbante da barquinha 'd'um acrostáto. De-

veni seguir n éste particular a attitude tão sym-

pathica dos aviadores que Ihes servem de es-

tudo. Como? Sendo modestos como elles. por-

n

o

que. na aviagão como em lodas as arnscadas

emprezas do homem, a modeslia é a virtude da

verdadeira coragem E os aviadores de hoje.
com effeito. não costumam alardear vaidosos a

suaaudacia prodigiosa.
"Em terra. contava ha dois annos Montor-

gueuil, no meio das multidbes que os acciafttam
e cobrem de flôres, são como heroes obscuros.

quasi limidos: quem delira somos nbs. é o nos-

soenlhusiasmo, que enebriou tambem outr'ora a

nossos paes, quando os primeiros aerostatos

most ra vam os seus globos iHuminados de «ol.

nas nuvens ainda invioladas» .

E' que elles sabem quanta incerfezarodeia

cada vôo. o sangue fno que a lucfa contra os

elementos reclama, o paradoxal imprevisto d um

triumpho. por isso se absteem d'essas attitudes

împonehtes. impahtes de fahfarronada irritante.

que são afinal ah 1 blasphemfas confra Aquelle
cujo espirito paira ^sobre -a Uerra d'onde os

^avîa'dores parecem queíer fugir quando vôam...

contra Aquelle que tracou a ordem das coisas

no îmmenso e grandioso Génesis do Mundo 1

Dixif etiam Deus: producaht . . . voiafi/e

Súper ierram sub fírmamenfo cceii.

0 aviador nunca diz: «eu sou a ave!» por-

que vae enorme distancia ainda-^e até quando
se o homem tem por dominio a terra e a ave,

-o firmamento do céo?—-enfre a obra prima: a

a 'aza. e o mecanismo complicado que fingin-
do-a.tem por func?ão suster no espaco os ca-

prichos das temeridades e ven^er^as cbleras

dos tempos. Por mais que o aperfeicoem, por

mais que o fornem leve, elle será sempre uma

contreposicão da aza e o homem a parodia
da ave.

O homem. a ave! Não está n'estas mesmas

palavras a forca pesada do aviador, a leveza

graciosa fremente de alegria do pequeno ani-

mal de que a bondade divina fez o mais sum-

ptuoso dos adornos?. . .

Todavia, seria negar a >»erdade, affirmar que
a aviacão não é uma incomparavel escola da

vontade forte, escola onde se ensina a arte das

lemeridades constanles e a friamente delibera-

da audacia dos heroes. Por isso ella empolga
a tantos e tantos mo?os, e a tantos e tantos

*mo£os já sacrificou. A nossa admiracão sem-

pre augmenta á medida que em nbs tambem a

angusb'a vae crescendo. Por isto como aos 10-

ftrteé
nos espectaculos pagãos do circo ( o

laolor que nos saúda como o gladiador an-

'tigo não morrerá?) nos pbem na alma um gos-

to crudelissimo, estas altas fa?anhas da civili-

sacão extrema dos nossos tempos de febre allu-

cinante !
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Não Jsei porém, leifor, se já notasfe que a
. q

avia<;ão é u'm signal ou um.meio do '«espiritua- ,':

lismo renascente. Eu li..-não. sei já onde. que

Pégoud nunca abandonou- xx-s&í -^eseapulario- -

de Nossa Senhora de Ferviêres, a padroeira
dos âviadores. E

'

que^a avia^ão é por SFitnes*--

ma a escalada do Céo. E' que, embora a fe-M

bre de voar, ôu subir materiálise um pouco a

belleza do êían. quando o. aviador paira muito

allo da terra, e vê muito longe aiada o fîrrriamen-

to.elle 4em então uma ideia clara ou quasi clara

do'nada humano—pobreJcaroî
— é comprehen-

de' que aquellas azas de téla ou d'e latão são'

um instrumento d^ libertá^ão pela morte a que

podem conduzir, em altissima quéda, mas ah !

não chegam a elevar ao céo azul purissimo

que elle vê desdobrar-se em abobada sobre a
D-
o

sua fronle\ escandecida peJr3s sonhos dé vôos
■'

i
■ ^

-

■
'
t . 'j ■«

. 't . ^

,tri>umphá£s, pela ancia do subir . . .

.r: .

Azas! Com ontras, brancas. muito bráncas,

mais largas e de mais ampla envergadura do

que aquellas de lafão, se fazem as ascencôes

para o Ideal, ■

'

• "• -

, ..-v: .

Quantas vezes. suspenso enfre o Céø"ê;a ;

Terra. o aviador. não ha de recor,dar fqué o,:

pensador qué sonha no'seu quarto, "o reii£iosú'|
qiié medifa ria sua cella. o chrtstão que rézá á

sombra meiga dos altares, teem para os 'vooS

l • •

'" î'J

dos seus espiritos e das suas almas impenos e

horizontes.mais largos do que os d'eHe I
j

Et ait Deus: Eacramus Hominém ad imagi-

nem et similitudinem' nosfram ...

Ser a imagem divina e ter inveja da avel

Ter uma alma e invejar uma aza I

O presidenfe de ministros do governo irancez Snr. Briand. que ulfimamente foi â Italia trafar negocios dos paizes alliados

~~
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—O menmo não falla emquanto eu estiver a fallar.

—Enfão a mamâ quer que esieja sempre calado?
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O somno de Cesar

[iJGlDO á vingan^a de Sylla. Julio

Cesar. ^cjue .era ainda bastante ,i>p-

. vo, cahiu prisioneiro nas mãos dos

piratas. Era ja tanta a grandeza do seu animo

que ao deitar-se dizia aos piratas:
—Não falem alto que Cesar quer dormir.

Dionisio.€>Q',

A' côrte d'aquelle famigerado Dyonisio. ,o

tirano, chegou um estrangeiro de palavras mys-

teriosas e a dizer aos aulicos que muito impor-
tava á seguranca geral que elle feillasse ao rei.

Os aulicos levaram o recado a Dyomsio. que
ordenou conduzissem á sua presenfa

'

tão eni-

gmafico personagem. Mas em pálacio o'rhomem

declarou que falaria ao rei mas em particular,
pois o seu segredo consistia em ensinar a ma-

peira de conhecer os que intentassem ser-lhe

traidores. A sbs com Dyonisjo, o estrangeiro
disse-lhe:

—Senhor, agora manda-me. dar um talento,

para que os teus cortezãos fiquem crentes da

infalibilidade do meu alvitre. O premio fará ex-

cellente o conselho. De futuro todos julgarão
que tu tens arte de conhecer os traidores, o

que os escusará de se-lo e viverás vida folgada.
Admirou o rei a agudeza, fingiu que o ou-

vira e mandou dar-lhe dez talentos,

A mulher de Cesar

Cesar casou com Pompeia, e, sendo pretor
deu sua mulher uma festa em louvor duma di-

vindade chamada a Boa deosa, onde não era

permitida a entrada a homem algum. O joven
Claudio disfar^ou-se em mulher. enlrou na ca-

sa de Cesar durante os mysterios e disse a

uma criada que charoasse •■ Pompeia. A criada

alvorotou a casa toda. Sabido isto por Cezar

e informado de que o publico julgava culpada
Pompeia, repudiou immediatamente sua mulher

Perguntaram a Cesar porque não citava Clau-

dio perante o tribunal. e elle respondeu:
—Eu não julgo que Claudio e Pompeia se-

jam culpados.
—E porque repudiaste Pompeia?
—Porque não basta que a mulher de Ce-

sar seja virtuosa, é mister que tambem o pa-

rer;a.

<_r

O
□

I

n
n

Mârio e oa cimbroa

Cayo Mario. quando da guerra dos cimbros

deu honras de cidadãos roroanos aos cameri-

nos, que se houveram com heroismo ijjôo exce-

dido. Este acto de Mario. contrario,ás leis.

mereceu censuras. a que elle respondeũ:
—Com o cstrondo das armas não ouvi d

que mandam as leis.

Correio deíTiberio

Folgava Tiberio Cesar com um fidalgo ro-

njanp numa tarcje de estio. quando jttinto do

palacio passou um defunto com reduziqo acom-

panhamento. O fidalgo fez parar a tumba e fingiu
fallar ao ouvido do morto. Tiberio perguntou :

—^Que Ihe fosfe dizer?
—Disse-lhe que já que ia para o ouíro mun-

do dissesse lâ, a Auguslo. que tu não cumpres

cá os seus legados.
Riu o imperador e replicou:
—Melhor será ,que tu sejas o portador e

leves a Augusto essa noticia.

E mandou-o matar.

A\orte de Annibal

Carthago era vencida mas vivia ainda o

mais valente dos seus filhos, e por ella repudia-
do em obediencia a Roma Annibal, abandona-

do por Antiocho depois de Magnesia, retirara-
se para Creta e d'ahi para a Armenia, donde

o chamou Prusias para que o auxiliasse com o

seu talento contra Eumenes. Annibal batera o

rei de Pergamo, mas as suas vicforias tiveram

ecos em Roma, e em breve elle viu Flaminiero

chegar á corte de Prusias. Suspeitou que seria

traido por este e mandou preparar em sua ca-

sa sete sahidas secretas,

Quando quiz fugir estavam lodas guarda-
das, e então disse com amargura:

—Livremos os romanos dos seus lerrores.

E tomou um veneno que sempre trazia com-

sigo. Assim cahiu aquelle a quem Mostesquiu
chama o collosso da anfiguidade.

Não ha virtude que a pobresa não perca,
—Guicciardino.

Guai a chi non ha niente (Ai de quem não

tem nada).—Adagio italiano.
Tito Flavio.

"D
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