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Ornamentos d'Egreja da Casa Estrella
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POR F. D'ALMEIRIM q

n

?UANDO o relogio do convento batia

horas. n'um som timbrado e lento

que vinha depois esmorecer como

soído de vento brando sob as ogivas do claus-

Iro niedieval, Soror Maria de Jesus erguia le-

vemente o rosfo pállido da almofada do seu

leito, quasi fão branca como a côr das faces

d'ella. e perguntava á sua dedicada enfermeira:
—Minha irrr.ã, quanto tempo falfa? . . .

—E cêdo ainda. Faca por descansar.

—Não posso. embora o pe?a muito a Deus...

De novo um silencio cahia pesado na es-

treita e núa cella. A espacos, a tosse secca da

doente quebrava-o. Soror Clara levantava-se,

ajudava-a a soerguer o busto, aconchegando-
lhe a roupa, acarinhando-a, para aspirar e res-

pirar melhor, consoante a ordem do medico,

tornava a deital-a sobre a almofada . . .

E a tarde vinha cahindo . .
. Da janella en-

treaberta, que dava para a cêrca, viam-se as

collinas fronteiras todas reverdejantes da seiva

da primavera florida que comecava o seu côro

de [ascencional triumpho, e sobre os monfes

que uma nevoa azulejante já cobria, o sol em

flamma irradianle vinha descendo a escadaria

rutila do céo calmo.

Chegava do jardim do claustro. misturado

00 som do fresco gorgolejo da fonle, o sua-

vissimo perfume das camélias brancas que alli

se abriam para enfeite dos altares e magnifi-
Cencia do Deus que creou as coisas puras . . .

0 relogio do convenlo bateu horas outra

vez.

—Minha irmã, a que horas chega o correio

de Portugal?
—A s cinco, minha irmã. E' cêdo ainda.
—O tempo vae tão devagarl E estou tão

fristel . . . Irmã, dê-me de novo a beijar Nosso

Senhor . . .

Da parêde, SororClara dependurou o Cru-

cifixo. A doente segurou-o com os dêdos afila-

dos, de eburnea transparencia, e chegando ar-

dente aos labios crestados da febre mortificante

e pertinaz, o rosto do Redemptor, beijou-o mui-

to, entre lagrimas—sôro da sua alma dolorosa.
—Meu Jesus, fazei com que haja paz no

meu Iarl . . .

Ha trez annos que viera de Portugal, pa-
ra o hospitaleiro exilio d'aquella terra de

Hespanha. Ha doze que vestira o habito de

dominicana. Obediente á regra do seu sacrificio

sublime a Jesus, que a chamara, partira sem

que a saudade dos seus a retivesse, embora a

trouxesse comsigo, muito amada, como a flôr
~~
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colhida com enlêvo d'um logar aonde não sa-

bemos se havemos de tornar. E era mais que

saudade, era angustia
—valorisando alfamente o

seu sacrificio. Partia deixando seus paes em

discordia: o pae revolucionario sentimenfal,

appellando já para o divorcio, a mãe chorosa

e inconsolavel. dizendo-lhe, a ella a filha unica

e estremecida, a despedir-se. que a continuar

assim, aquella vida, bem cêdo a levaria ao ce-

miterio.

A ultima carta recebiila, escrevera-lh'a sua

mãe no dia de Natal. Havia dias, muitos dias

que o marido não vinha a casa e dizia-se na

villa que o rompimenfo legal das relacôes con

jugaes, provocado por elle, era eminente.

Esfa noficia deixára tão profundamenfe aba-

lada a joven religiosa que de subifo fizera re-

crudescer o mal de que soffrêra, embora até

então menos brulal. E cahira de cama ha quasi
um mcz, depauperada, o sangue a fugir-lhe, a

face cavando-se pouco a pouco, o peito a es-

talar a cada hausto e aqnella fosse a deixal-a

cansadissima, e o coracão nutanfe entre os

bracos carinhosos da fé em Deus, e a sauda-

de dos seus, sempre a chorar . . .

Quantas vezes pedira já a Deus que fizes-

se descer de novo a paz e reflorir o amor na

casa em que nascêra! Nunca mais soubera

nada de sua casa. e agora no seu dia d'annos,

esperava que sua mãe Ihe escrevêsse.

. . . Tudo islo Ihe passou na mente escan-

cida emquanto durou aquelle beijo, e por longo

lempo ainda as lagrimas e os solucos attesla-

ram a persistencia dos mesmos pensamentos.
Por longo tempo ... até que um mais forte ata-

que de tosse sobreveio. Soror Clara, afflicta,

mal podia confêr-lhe a violencia saccudida. E

dentro d 'alguns minutos, uma rouquidão d as-

phixia principiou a opprimir horrivelmenfe So"

ror Maria de Jesus que supplicava:
—Meu Deus ... a carta . . . tende pieda-

de . . . de meus paes . . .

De repente, soáram passos no corredor, a

porta da cella abriu-se e a superiora appare-
receu. Trazia na mão um enveloppe.

Soror Maria de Jesus fitou n'elle os olhos

anciados. e a confensão que se produziu na

sua alma fez com que, n uma dcnorada aSpi-
ragão. a fosse suspendesse as suas martclladas,

A superiora, tão sua amiga, eônhecedora da

sua dôr innarravel comprehendeu tudo ao pri-
meiro olhar. Affagou-a e disse-lhe brandamen-

te. docemente:
—Enlão, minha irmã . . . descance. E' cor-

reio de Portugal, lettra de sua mãe . . .

Soror Maria de Jesus num grande esforío
respondeu :

~QHlustracSo Cathoiica ANNO 111



—Abra depressa, minha mãel 2
E a dispneia e a fosse redobraram de fu-

ror, emquanto o enveloppe se rasgava.
—Minha fílha: Cragas a Deusl Teu pae

veio agora beijar-me, a nuvem dissipou-se. A

paz volfou a nossa casa. Fallou de fi e disse

que por fi voltou a amar-me . . .

Soror Maria de Jesus olhava n um espasmo.

Depois, as faces e os labios abriram-se n'um

sorriso a um tempo doce e largo, o solhos

riam. Mas pouco a pouco a pallidez tornava-

se njaior, a cabeca fão' bella e angelical pen-
dia para fraz . . .

Ã commocão esmagava-a . . . E levando aos

labios vagarosamenle, de novo o Cruxifixo:
—Meu Deus . . . meu Deus . . . sêde louva-

do . . . murmurou. cerrando lenfamente as pal-

pebras, já rôxas.

. . . E Soror Maria de Jesus morreu. com

as ultimas camelias brancas d 'aquelle anno.
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PORj. DE FARIA MACHADO.

Lady nervos

, EU amigo : Esfou cada vez peor.

A amargura foi-se infiltrando

lenfamente na minha alma, e

fransfigurou-a. Esqueci. esqueci-me a mim pro-

pria. E' um novo ser que renasce, uma perso-

nalidade nova, que se agifa, impôe, denfro da

minha personalidade e o curioso, o terrivel, é

que tenho ainda fîrme, clara. ponderavel, a cons-

ciencia das duas 1 Rebelde á sua influencia, eu

procuro evitar essa vontade oculfa e mysteriosa ;

mas não posso. Todo o esfor?o gela, esboroa-

se como um montão de cinzas. ante essa nova

tenaz, preponderancia: os meus sentimenfos, os

meus habitos, os meus livros, as minhas côres,

as minhas predileccôes, fudo o que sou, o que

penso, o que sinfo, o que quero ser, se modifi-

ca, se adapta a essa nova personalidade.
Vae-me invadindo lenfa como um narcoti-

co, mortalmente penefrando como um vene-

no, porque é morrer que eu me sinfo I Morrer,

creia, porque é para mim a morfe essa fransfî-

guracão. Que m» importa essa vida pautada,
fria. mechanica quasi. que a minha nova perso-

nalidade me impôc, com a precisão, o rigor,

d'um mechanismo subtil ? Para que servirá a

vida, desde que geometricamenle se circunscre-

va ás novas formulas d'essa nova existencia?!

E' uma vida abominavel, egual, regulada. absor-

venfe ; uma exisfencia de relogio, impassivel,
exacta; um arraslar fragico. que eu não quero,

não posso supportar. E o peor. meu querido
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amigo, é que o terrivel mal avanca rapidamente,
sobe, sobe como as aguas deleterias d'um pan-

tano, suffoc=i-me, asphixia-me... Primeiro soffri do

conflicto. do embate. da lucta immensa, entre

essas personalidades. Reagi. luctei e esse es-

forîo, que me cancou, envelheceu, consolava-me

ainda nos restos vagos de for;a, nas derradei-

ras alfirmacôes de vontade, que me faziam

acreditar na esperanca fugidia de que poderia,
saberia ainda, dominar a crise, vencer, vencer-

me afinal... Recolhia-me n'esse extranho reducto,

a reconsfifuir as perdidas energias. a fundir os

desejos, os caprichos, as predileocôes, como se

lentasse erguer uma muralha immensa contra

essa terrivel invasão do meu ser. Mas os nervos

não me obedeciam, os caprichos abandonaram-

me, o meu ser desentendia-me. deixava-me e

extranho, escravisado. rendia-se. entregava-se
afinal. Creia, é a morte que se avisinha, o fim

tragico que se avisinha, desvairando-me, per-
dendo-me. Esfou quasi inteiramente na posse

d'essa irritante personalidade I Os meus olhos

já não veem como eu quero
— veem o que ella

quer. As minhas mãos executam fielmenle os

seus caprichos horriveis e por mais que tenfe,

que procure. já não sei tecer, combinar, em-

maranhar, a trama sublil das minhas rendas.

Dos livros apenas enfendo, apenas sinto. o que

esse oculto, demoniaco poder, me sublinha e

impôe. A minha vonfade gelou, a minha perso-

nalidade morreu na mais tcrrivel, crucificadora

das mortes: a morte moral. O que serei depois
n'essa nova vida de monotonia, d'egualdade,
de servilismo, n'essa existencia animal de fera

domesticada? Um enfe piegas que causara hor-

ror. uma fragica imbecil boneca articulada, a

mecher-se, a conduzir-se, ao sabor d 'essa von-

tade extranha, absorvenfe, feroz.

E parece que mefade do meu ser lhe per-

lence já, tão cega, tão obedientemenfe lhe ex-

prime os caprichos. Sou d ella I . . . Ha apenas

um recanto. muito inlimo, muito sumido da mi-

nha alma, que ainda não cedeu . . . E é d'isso

que eu vivo; é por isso que eu posso ainda

reagir, um insfanfe, grifar-Ihe: Venha, venha,

salvar esse clarão fremulo, que já bruxolea,

enfraquece, que se vae apagar... E' esse resfo

de foda uma vida admiravel, forfe sensivel, um

pouco áparte talvez, mas piedosa e soffredora,

que se vae apagar.

Venha salvar-me, ajudar-me a resuscitar,

se pode. As minhas mãos prendem-se na ulfima

ora?ão, supplicam na prece derradeira a esse

clarão de fé— que ainda me alimenta—forías

para me salvar . . . Venha despedir-se se não

pode, se não quer ajudai-me a vencer, mas de-

pressa, que os meus labios possam ainda dizer-

íhe o derradeiro adeus . . . Venha.

ão Catholica PAO. 597 ®



Padre Antonio l/ieira
coo

(Conclusão)

'OMTUDO. peor ainda que o paganis-
mo, é o falso catholicismo. Aquelle
é um conhecido e mais franco ini-

migo : este é um traidor acoberfado no presfi-

gio da orthodoxie. O primeiro apunhala tambem

pelas costas. escondendo o punhal no sorriso,

mas os seus gestos. palavras e actos, por mais

astutos que sejam, revelam depressa o veneno.

O segundo. o falso catholico, ruge contra

o paganismo e pratica-o sem pudor nas mais

licenciosas desordens. Seguro da confianca que
n elle tenham os seus correligionarios. dispôe
dos dogmas, como se fossem habitos. homena-

geia os sacramenlos e mandamentos, como se

fossem simples fôrmulas, despreza ou mystifica
a Moral, como se ella não fosse principalmen-
te orientada pelo Calholicismo.

Mais cynico do que o pagão. apunhala pelas
cosfas ou pelo peito, á luz ou nas frevas. con-

victo de que a impunidade absoluta lhe vem

do official carimbo da sua confissão religiosa.
E, se o falso catholico é poder politico.

chefe civil ou militar, professor ou escriptor,
emfim, um dirigente, a sua obra é então infini-

tamenfe mais calamitosa do que a do mais per-
fido pagâo— palpitante ainda hoje no liberalis-

mo vulgar.
A Egreja, em tal caso, acha-se acerbamente

profligada pelos seus proprios filhos, por aquel-
les para cujo poder offereceu. de boa fé, o

prestigio da sua auctoridade.

Vieira encontrou-se com muitos falsos ca-

tholicos d'essa ordem. Não lhes faltava a pe-
conha do partidarismo, soprado pelas suas in-

saciaveis ambicôes. Mas o que n'elles predo-
minava com mais energia era a corrupcão da

libertinagem, tendo a religiosidade formal a en-

capotar o maior desdem intimo pelo christianismo.
O faciosismo politico. quando exisle dentro

d uma incomprehensão, mais ou menos sincera,
de principios, pode desfazer-se diante do co-

nhecimento profundo do Evangelho, o julgador
por excellencia de todas as ideias e sentimen-

tos. Mas o sensualismo bestial. e ainda que se

habitue a apparentar religiosidade. não entende,
nem quer entender. não sente nem pode sentir,
não reconhece, nem pode reconhecer. o Ensino

da Egreja.
Approva-lo-ha com os labios. Render-lhe-

ha homenagem por habito e conveniencia. Ce-

lebra-lo-ha mesmo em odes quenles, ao sabor

dos impulsos momentaneos de qualquer conla-

gioso enthusiasmo.

Appefecê-lo do coracão, é perfeifamente im-

possivel. Sancciona-lo em tudo com a vontade,
fîca a cima dos recursos da sua consciencia.

Detesta-o, por .maisque o festeje.
Mas Vieira, conhecendo tudo isto. dispunha

~~
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da melhor arma para vencer o mal — da abne

ga?ão.
Desde ha muito que a ninguem disputava

primazias. Catholicos ambiciosos. esquecidos
do

Evangelho, passavam por cima
dos seus melho-

res correligionarios, pretendendo para si lodas as

glorias e honras, como pensadores, escripfores

e até prégadoresl? Vieira deixava-os passar,

sorria compassivamente. ao vê-los celebrar-se

uns aos outros. n'uma especie de liga conlra

elle, que pretendiam isolar, julgando-o esmagado

pelo seu desdem.

Vieram as pugnas diplomaticas. Atropella-
ram-se os candidafos ás embaixadas. D. João IV

altendeu os que pôde. e ficou de collocar oufros,

farfantes de meritos e pergaminhos. Vieira não

beliscou nenhum, e se depois foi o Mestre da

diplomacia da Restaura<;ão, impozeram-no aus-

teramenle as circumstancias, reclamaram-no os

interesses da Patria.

Agora, erguiam-se contra elle mais os pes-

simos governantes do que os Indios ignaros.
O prestigio na Côrte dava-lhe meio se-

guro de os casligar e fulminar, aplanando assim
— e licitamente— o seu caminho agro.

Mas não se perderiam aquellas almas, peo-

radas pelo odio e pela vinganca ?

Deveria elle perder o raro ensejo de os orien-

tar e regenerar?
Emfim. moralisados elles. não podiam con-

verter-se, de torpes escandalos. em espelhos
crystalinos e bellos ?

Tudo nos leva a crêr que Vieira pensou e

sentiu assim. A sua accão em tudo teve depois
esse significado puro e nobre.

Vieira, emprehendendo a sua nova epopeia,

pisou, portanto. aos pés não sô mundanas glo-
rias como as proprias commodidades legitimas,
acceitaveis em frabalhos tão complexos e as-

peros.

Foi assim o seu genio moral e mcntal. como

Myers diria. classificando-Ihe a santidade e os

talentos, se a estudasse e analysasse.

Mas o illustre psychologo inglez— nada or-

thodoxo. digamo-lo a tempo — como classifîca-

ria então, em franco parallelo. o famoso Sebas-

tião José. catholico confesso, como o provou

o meu illustre confrade e amigo, senhor João

Franco Monteiro, mas estadista com a cabellei-

ra tão cheia de caspa voltaireana? E, distin-

guindo n'essa cabelleira pomposa, sangue e

sempre sangue em cada fio de cabello, poderia
conceder a fão cruel figura a menor scentelha

da auréola do verdadeiro merito?

Myers morreu fôra da Egreja. Mas, apezar
de heferodoxo, foi tão sincero o seu espirifua-
lismo e tão profunda a sua sciencia, que eu

affirmo, como se fosse um axioma. a fulminan-

te ausferidade da classificacão: — Vieira foi um

genio,- Pombal foi um agenerescenle. O prímei-
ro era uma perfeita consciencia; o segundo fot

um terrível impulsivo. cheio de hypocrísia e me-

gaiomania.
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Mas sigamos o eminenfe Jesuita e Portu-

guez na sua nova Illiada.

O diplomata desapparece no burel heroico

do Missionario O pensador, o philosopho, o

escriptor. cedem, grata e angelicamente, ao

confessor. O prodigioso orador sagrado vae

ser singelo e tocantissimo cathechista.

Assim Antonio Vieira vae prestar, mais do

qiie nunca. bellos, explendidos e sempre fecun-

dOs servicos a Deus e á Patria.

JOSÉ AOOSTINHO.

D
o

ũ
o

D. Maria Amaíia Eernandes d'Azevedo

(Ultimamente fallecida n'esta cidade)

Gliriosa satyra
ooc

Depois da violentada extinccão da Compa-
nhia de Jesus, no Pontificado de Clemente XIV,

appareceu uma cuiiosa satyra sob a epigrafe:
A paixâo dos jesuilas. ou Dialogo enlre o Pa-

pa e os principes da Europa que vamos trans-

crever fielmenfe. E' como se segue:

•O Papa apresenfando os jesuifas aos soberanos da

Europa: Ecce homo.
0 rci de Porlugal: Tolle. Tolle, crucifige eum.

O rei de Hespanha: Reus est morlis.

O rei da Franr;a: Vos dicitis.

O rei de Napoles e o duque de Parma: Habemus legem

et secundum legem debet mori.

A imperalriz da Hungria: Quid enim mali fecit?

O ímperador: Non inveni in eo causam.

0 rei da Sardenha: Innocens ego sum a sanguine justi

hujus.
O rei da Prussia: Quid ad me?

A republica de Veneso: Non in die festo. ne forte tu-

mulius fiat in popalo.

ÎJ5 ANNO III

Â imperafriz da Russĩa: Non novi hominem.

0 Papa: Fiagellabo eum et casfigafum ad vos dimif-

fam.

O geral dos Jesuitas: Posí fres dies resurgam.
Os geraes das outras ordens: Jube ergo cusfodire se-

pulchrum, ne venianf discipuli ejus et furentur reum et dkant

piebi: Surrext't á morfuis: et erít novissimus error pejor

priori.
O Papa aos mesmos geraes: Ite ergo et cusfodite sicut

scifis. '

Quem conhecer a historia da extinccão dos

jesuitas imposta ao Papa sob gravissimas amea-

gas, pela maconaria. de que foram doceis ins-

trumentos os principes da Europa. e a historia

evangelica da Paixão de Jesus Ch: isto. é que

bem pode apreciar a verdade c a justeza da sa-

tyra.

A Filha cio Rabbi
COO

(A minha prima AHce de M. Cahet Qoston)

POR TEIXEIRA PlNTO

O bom Rabbi morreu.

E os pobres de Judá e os orphãosinhos
Passavam, a chorar. pelos caminhos,

Cegos de olhar o ceu . . .

—Pois se eram tão sôsinhos!

Faltava-lhes Aquelle em cujo olhar

Ben^ãos, carinhos mil. perdôes havia ;

Âquelle, a cuja falla se extinguia
O mais rude pesar !

E olhavam, saudosos, o Calvario,

Onde divino e fragico se erguia
O Lenho solitario . . .

De subifo ante a pobre multidão,

Surdira um meigo Vulfo, todo amôr;

Chorou, sorriu, cantou—consoiadôr :

Foi prece, beijo e pão . . .

— "E's a Mãe do Rabbi, doce Visão?n

Um trisfe perguntara.
"Essa é da Dôr!

Abra^ada aO Madeiro chora fanto,

Que o mais crú phariseu
Havia de chorar, vendo-lhe o pranfo.„

— "De onde és, enfão . . . do Ceu?»

— "Eu sou Filha de Aquêlle que morreu

De Amôr, para que amasse a humanidade!.,

Enlão, nos coracôes dos pobresinhos
Houve esta reza sanfa:— Carídade!

(Não eram já sôsinhos !)

. . . E foram, ao clarão da nova Aurora,

Co'a Filha do Rabbi, p'la vida fôra . . .

Paredes de Coura,
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0 Carnaval dos estudantes no Porto

/—O carro eĩecfrico, onde Affonso

Costa se atirou abaixo. Na tabo-

leta lia-se; "Qual é a coisa, qual

é ella que enfra pela porfa e sahe

pela /anel/a. »

2—O carro das subsisfencias.

3—O carro das obras da cidade.

4—A nova Avenida.

5—O carro das Trapaihadas.
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■ O sonho do Kaiser*

(Phots. Azevedo.)

Cbaves— Os Bombeiros Voluotarios d'aquella praia

tom os seus respectivos superiores

/—O commandanfe Snr. Barreío Junior.

2—Padre Elias Alves. Capellão.

3—2.° commandante Snr. Antonio Correia.

■}■—Instructor Snr. José Wenceslau, chefe da esfacão do corpo de

sa-Ivagão publica do Porto.

Na casa-esquelefo.
—Continencia á bandeira.
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Banda da corporacão dos Bombeiros Voluntaríos -\- Snr. Ayres, chefe

Assotiatão Flaviense dos Bombeiros Voluntarios

No dia 3 do mez de fevereiro (p. p.). realizaram-se

as festas commemorativas do 27.° anniversario da funda-

íão da preslimosa Associacão Flaviense dos Bombeiros

Voluntarios.

Essas fesfas revesfiram o melhor brilhantismo. No

espectaculo de gala, á noute, no Theafro Flaviense, o capel-

lão dos Bombeiros snr. P.e Elias Alves. enalteceu as qua-

lidades e os servi?os do commandante da corporacão. snr.

Luiz Augusto de Lima Barreto Junior, uma das figuras de

maior importancia no meio flaviense. As palavras do disfin-

cto orador foram cobertas de applausos.

/. O cortejo sahindo dos Pacos do Concelho

2. A inauguracão dcs primeiros
Irabathos para a construccão do caminho

de ferro na margem direita do rio Tamega

Inaupracão do caminhn de ferra

do Valle do Tamega

No dia 4 do mesmo mez inau-

guraram-se em Chaves os Irabalhos

do ullimo lro?o da linha ferrea do

Valle do Tamega da Regoa até

aquella villa. As nossas phologra-
phias represenlam o corlejo que
n essc dia feslivo para a vetusta viU

la transmonlana se formou junto do

edificio da Camara Municipal, e o

aclo solemne da inauguracâo com

assislencia dos elemenlos officiaes

e pessoas gradas.
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0 futuro liospital de s. Marcos

O tradicional e benemerifo Hospifal de S. Marcos de

Braga, que desde ha fanfo fempo tem prestado á cidade e

ao paiz os mais relevanfes servi^os, vai adquirir em Infias

uma nova insfalacão, que lhe permiffirá frafar os doentes com

mais hygiene e com fodos os requisifos da sciencia medica.

A nova insfalla^ão consfará de 24 magnificos pavilhôes,

dispostos parallelamenfe, em cada um dos quais se frafará

d'uma especie de enfermidades.

O trabaiho da perspectiva geral que a nossa gravura

representa é do disfincto professor da Escola Indusfrial

d'esía cidede e nosso prezadissimo conterraneo o snr. Do-

mingos Rebello Barbosa, sendo o projecfo de um disfincto

engenheîro sanitario de Lisboa,

Para o seu cusfeamenfo concorreu o Esfado com réis

1 50.000$000.

Alguns d'estes já esfão principiados e pela vasfa e bella

configura^ão e pela amenidade do sifio, bem se pode dizer

que depois de concluido será no genero o primeiro hospilal
do paiz.

Muito folgamos com mais esfe progresso da nossa ler-

ra. Tudo quanfo seja affender ás miserias dos pobres e des-

gra^ados merece o nosso mais enthusiastico apoio. E n'esse

caso esfão sem duvida os pobres doenfes, que muifas vezes

não feem possibilidade de fratarem as suas doen^as.

Os nossos parabens muifo sinceros aos promofores

de mais este florão da nossa querida cidade. Que Deus os

cubra de bencãos como os pobresinhos os abencoaml

U-=

/—Edifício principaf (Administracão, Banco,

Pharmacia, efc.)

2, 3, 4—Pavilhôes de Medicina.

5, 6, 7, Ô — Pavi/hôes de Cirurgia.
9—Habifacâo de pessoal.

10—Cosinha, Lavanderia e desinfecgão.
11 e 13 — Pavilhôes de doencas de pelle.

12—Pavilhão de Radioscopia.

14—Pavilhão de Pensionisfas.

15—Pavilhão para reclusos.

16—Pavilhão de Mafernidade.

17, 18—Pavilhôes para ^uberculosos.

19, 20, 21, 23—Paviihôes dedoencas confagiosas.
23—Pavilhão de observagôes.

24—Casa morfuaría e de aufopsias.
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da Romania)

A rainha Izabel da Romania 'Carmen Siîva-

que falleceu ullimamente em Bucarest

Morreu a rainha Izabel da Romania.
O Danubio deve ter tracado o epicedio da

egregia princeza nos murmurios funerarios do

cachoar. ao ver augmentar-lhe a correnfe as la-

grimas dos nossos irmãos da Dacia.
A flora perfumada do Oriente melancholica

dobra as corollas em signal de luto. E a Poe-
sia fransforma em facho funerario os incendios
da sua aspiracão.

A Rainha Izabel era poefisa- docemente poe-

A actual Rainha com seus fîlhos mais novos

tias. Seus ideaes preferidos o amor da tamilia.

que docemente cantava; as aspiracôes lafinas

da nossa irmã. dos descendentes de nossos

paes, 6 iberos, que enfre Slavia e Oltomania

não deixam apagar a sfea divina do Lacio.

Ginfe rumana!

Ainda que germanica de Jorigem. Elisabefh

de Wied, casada com um Hohenzollern, fez-se

O rei Carlos (j'á fallecido)

•Carmen Sylva. que o mesmo foi que adquirir
o perfume das rosas danubianas. Se "a rosa

por natureza quer terra de Portugal.. Romania
é canteiro bom para ellas. porque tal o fizeram

os que guiados por Trajano. partiram d'aqui a

coloniza-la.

Alma fornada latina que admira desentra-

nhasse em delicadezas, de caridade, o seu co-

raĩão de mãe, ferido da morfe prematura da fi-

iha unica, bella e extremecida? _.! _,

Por isso, mais que as pompas funebres do

mundo official; mais que os threnos da poesia.
são nobres e são bellos os lamentos dos or-

phãos que amparava e choram a Rainha da

Romania.

PAQ. 604
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(® Pagfoas da GSerra E^ropei^)
Varios typos prisioneiros dos allemães no Campo Zossen-Winstort

Spahi (sargenfo) Canibaĩ Turco

Bruxellas—Couraoeiros allemaes passando o arco Cincoenfenarío
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A/a Allemanha—Passeio de so/dados conva/escentes nos bosques de Spa
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Cavallos de madeira com que os inglezes ensinam os seus recrulas a montar

Na Allemanha—15:000 prisioneiros russos no momenfo de embarcarem para Apara Augustow
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BRAGA

Padre Manuel Maria de Miranda OJiveira, director

Padre Jorge Maria Lima Machado, instruclor da Congregacão

Inaugurou-se com luzida solemnidade no domingo
12 de Marco a Congregacão Mariana da Juventude

Catholica, realisando de manhã numerosa communháo

geral, missa e admissão e posse de dignidades a qual
foi conferida pelo Exc."10 Rev."'° Arcebispo Primaz,

que tambem deu aos Congregados a ben?ão episco-

pal, e proferiu uma palernal allocucão.
A' noite houve sessão solemne presidida pelo rev.

P. Manuel Pereira Junior, na qual fez uma notabilis-

sima conferencia o sr. dr. Leonardo de Carvalho e

Caslro.

A nova Congrega?ão que se conslitue em obe-

diencia a uma resolucão collecliva do 3." Congresso,
deve-se ao zelo do seu director e instructor, os rev.

Padres Miranda Oliveira e Lima Machado. Toda a

cidade de Braga os conhece como amigos insepa-

raveis e cotno mais inseparaveis companheiros nestas

obras de zelo operoso de accão catholica esclarecida

e nobre. Honra e gloria ao seu procedimento salutar,

que neste campo é um fecundo exemplo de apostoli-

zafão, e que seguido por muitos frulifique em opima

colheita de bencãos!

Åvelino Teixeira d'Andrade,

í.° assistente; José Maria Sousa

e SHva, secretario; Virgilio do

Cermo Miranda Oliveira, e An-

tonio Joaquim d'Oliveira, consul-

hres.

Ricardo da Conceicão Åmo-

rim, 2.° assistente; ttercîlio do

Valie Barbosa, ihesoureiro: Au-

reiio Frankîin da Siîva Sã Mene-

zes e Annibai d'Oliveira Sotto-

Mayor, consullores.

José Constantino Ribeiro Coelho, presidente
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Soldado de Christo
g

0O0

Soldedo eu sou no exercifo de Christo:

Travo peleja confra o Vicio e o Mal.

Contra mim propio, com valor, resisfo.

Não írago alfange, espada, nem punhal,

Da coureca da Fé eu me revisfo.

Combafo. amando a toda o Humanidade,

E a Deus—tanto na paz como na dor.

Oppondo a Fé sincera é impiedade,

Porque as armas da Fé e as do AmOr

Unicas armas são na Chrisfandade.

Guerreiro humilde, não aspiro o um posto

De elevacão, mas simplesmente a ser,

Enfre mil rosfos, ignorado rosfo,

Tão pequeno, que mal me possam ver,

Pois ser como as creancas é meu gosfo.

5e não combato por meu proprio ganho.

Nem bens do mundo eu quero conquisfar,

Tenho um thesouro refulgente, exfranho,

Na Fé, no Amor, fão vastos como o mar,

Nas flores que do Evangelho eu colho e apanho.

A Fél o Amor! são dois pharoes sagrados

A illuminar a ferra infeira e os céos.

A brilhar n'alma dos que são tocados

Da crenca austera e do femor de Deus

E da vergonha dos seus mil peccados.

Foi a Fé que osculou a froníe pura

De São Paulo, na estrada de Damasco;

De Magdalena, a cortezã impura

Que a todos inspirava o tedio, o osco,

Fez uma santa,—um lirio de candura,

Foi o Amor o que ao mundo amaldicoodo

Trouxe o Divino Mesfre—o Redempfor,

Filho amado de Deua, Deus encarnado,

Que para nos remir com sua Dor,

Veiu morrer na Cruz crucificado.

Armas do crenfe a quem o Bem seduz,

Joias sem par, quem poderá roubar-m'as.

—A Fé! o Amor!—Oh Igreja de Jesus.

Se estas foram. de sempre, as tuas armas,

Abre-me o seio, oh Mãe cheia de Luz!...

Porto

6—III—Qie.

ANQELO JORQE.
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POR Manuel Semblano.

Mona Lisa

ÎÍ^^ÍUANDO Liza Maria di Noldo Ghe-

WHSwk rardini veio pousar no atelier de

'w^rĩS. Florenca, |á Leonardo de Vinci pas-

sava dos cincoenta annos e finha creado a

Annunciacão. a espiritual Virgem dos Rochedos

e a Ceia.

Depois da vida agitada de pinfor palaciano,

ao servico da Côrfe de Milão e Cezar Borgia,

voltara á sua ferra natal para fixar n'um qua-

dro a inquiefa e perturbadora belleza da Cio-

conda. Todos os seus sonhos, todas as suas

ambiîôes de artista. se concentravam n'aquella

mulher.

Desenvolvera-se em toda a plenitude o seu

talento.

E no entanto elle hesitava . . . Hesitava ainda

mais do que quando estudou. recolhidamenfe,

a figura suave e dolorosa do Chrisfo, para o

fresco de Santa Maria della Grazia.

Mas subifo acudiu-lhe uma ideia. Mandou

vir uma musica de camara, que emballasse man-

samente o divino sonho da Esphinge, no am-

plo salão, sobre as margens do Arno. E mais

calmo, a sua mão tremula e e nervosa comecou

a esbocar na fela as primeiras linhas do re-

trato . . .

Foi assim que debuxou aquelle rôsto d'uma

serenidade pensativa; que fez florir aquelle olhar

profundo, quasi sem sobrancelhas e sem cilios,

como duas ilôres do mal . . .

Havia ainda um mysterio. 0 sorriso enyg-

matico e trisle d'aquella bocca— mystico e sen-

sual, gracil e feminino. D'um traco irrequieto

de pincel. illuminou-se repenfinamente o vulto

da Cioconda.

Os seus labios sorriam ... E eram 'labios

ondulosos. como o arco do Amor depoia de lan-

gar o dardo.*

A pouco e pouco o desenho completara-se.
As pregas do vestido foram arranjadas com

um requinfe de minucia e avivadas a golpes de

claridade,— descobrindo a nudez purissima do

côlo. As mãos. d'uma voluptuosidade inquietan-
te, pousavam-se cruzadas naturalmente, dando

á fîgura uma expressão de magestosa quietude.
.. . Toda a imagem agora palpitava no quadro :

e era tão viva, como o apaixonado modelo.

Catholica ANNO
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S<5 lhe faltava o fundo. Depois de mil tor-

luras, esse fundo surgiu. n'uma evocafão de

rara phanfasia. Caminhos forcicolados e inde-

cisos alongam-se n'um êrmo. conduzindo ao

abysmo da agua perfida e azul, junto de rochê-

dos e de glaciares . . .

. . . Enamorado da Cioconda, entretanto, o

mesfre envelhecêra. Sô ella conservou a sua

eferna mocidade. e continúa a imperar no Salon
Carré do Louvre, como no afelier de Florenca.

Têem ajoelhado deanfe d'ella milhôes de

adoradores— e nunca a sua bocca. impassivel,
se desfranziu. ..

Sobre os seus olhos profundos. sobre os

os seus labios perfumados, sobre o seu côlo

purissimo, sobre as suas mãos inquiefantes, pal-

pita e resplandece uma vida immortal...

"Je suis ta Sphinge ef je suis la chimêre.

O foi qui rêves ici, dans mes doigfs
La frame de tes rêves esf prisionnêre !.,

As creancas

Por quem esfás de lucto ? .
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Direifo de perdoar 9.

í OBRE o direilo de perdoar pensava
Tolila, rei dos godos:
— Delinquir e obsfar ao castigo

dos delictos é a mesma cousa, e não castigar
é destruir o imperio.

Dizendo um dia Luiz XIV ao duque de
Montausier que entregara á justica um homem

que tinha feito dezenove mortes depois que Ihe

perdoára a primeira, o duque observou-lhe:
—O réo sômente fez a primeira. e V. M.

perdoando-lhe esfa. fez as dezoifo.
E Henrique IV respondeu a um homem que

pedia o perdão de um sobrinho:
—Tambem me parece um tio que pede por

seu sobrinho, como um rei que faz executar

pontualmente as leis.

A rainha D. Luiza, mulher de D. João IV,
instada pelo arcebispo de Lisboa para obfer a

graca do duque de Caminha, respondeu:
—A maior grafa que posso fazer-vos é

guardar segredo e não dizer que me falaste em

tal.

Bacon

Bacon. grão-chanceller da Inglaferra, pos-
suia uma modesta casa de campo mandada edi-
ficar antes de ascender a tão allo cargo. Visi-
fando-o a rainha Isabel e estranhando-lhe que
fizesse casa tão pequena. Bacon respondeu:

—Senhora. eu não sou quem fez uma casa

fão pequena, V. M. é que me fez muifo grande
para a minha casa.

Filo.xeno e Sôfocles

Perguntaram ao poeta Filoxeno porque ra-

zão nas suas obras infroduzia mulheres ruins

quando Sofocles as escolhia boas.

Respondeu Filoxeno:
—Sofocles figura nas suas fragedias as mu-

Iheres como ellas devem ser, e eu como ellas
são.

Peias da audacia

Acabava Aulo Ceselio de falar no senado
contra Cesar, e ás adverfencias dos seus ami-

gos, que Ihe apontavam o perigo que corria,
respondeu :

— Duas cousas me concedem esta liberda-
de de falar: o não fer filhos e a velhice.

Cleomenes

Os nanios mandaram a Cleomenes, rei dos
lacedemonios uma embaixada em que figuravam
os mais incansaveis faladores, os mais cmincn-

tes bachareis d 'então. E como fallaram por
muifo tempo. houveram do rei esta resposta:

—As razôes que ao principio me propozes-
tes já me não lembram, por isso não enfendo
as do meio, e as ullimas não approvo.

Ser prudente

O filosofo Favorino conversava sobre elo-

quencia com o imperador Adriano, que finha

fanfo de vaidoso como de nescio.—O impera-
dor impunha a sua opinião altivamente e aucto-

ritariamenfe. e o filosofo, que sabia com quem
lidava, afrouxa as respostas a!é se deixar ven-

cer. Estranharam-Ihe essa fraqueza e elle res-

pondeu:
—Não sou fão nescio que queira vencer em

ponfos de sabedoria um ignoranfe que tem á

sua ordem trinta legiôes de soldados.

O encantamenlo dos campos

Cresino, cidadão romano. tinha junfo da

cidade uma pequena quinfa, a que pelo traba-
lho perseverante e requintadas attencôes arran-

cava mais copiosos e abundantes fructos que
os seus visinhos nas ferras que lavravam. Mor-
didos de inveja accusaram-no de lhes encantar as

novidades para engrandecer as suas, e. sendo
lei das doze taboas que todo o feificeiro mor-

resse morfe nafural, Cresino foi citado a juizo.
Compareceu no (ribunal acompanhado d'uma
filha que o ajudava nos labores da quinta e le-
vou comsigo bois, arados, enxadas e oufros

instrumentos de lavoura. A' acusacâo respondeu:
— Eu não posso trazer aqui os dias, as

noites, o suor do meu trabalho, sômente frago
os instrumentos d'elle. que são os que vêdes.

polidos e gastados das minhas mãos, com que
encanto a minha propriedade e faco com que
me corresponda com abundante frucfo.

Conheceu o Senado que era falsa a accu-

sacão e mandou em paz o laborioso lavrador.
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