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® ao essencial : o ofertorio, a consagragacy

e a comunhão ; que os sacerdotes cele-

brem sosirfhos, e até que os fiéis pos-

sam transportar as Sagradas Especies c

recebe-las por suas mãos.

Entre os sacerdotes que, sem si-

nal exterior da sua ordenacão, tem so-

corrido espiritualmente o mexico, con--

ta-se um jovem Padre da Companhiĩt
de Jesus, Miguel Pro Juarez.

Mas ap6s algum tempo de incom-

paravel dedicagão o Padre Pro foi dés-

coberto pelos sicarios. Sofreu as brutais-

incomodidades do carcere, e o fusila-

mento coroou a sua dedicacão sacerdo-

tal. E' outra gloriosa victima da nova^

perseguicão.

morte, que sofreu impavido como um

cristão dos primeiros seculos.

A vitrina do seu estabelecimento

foi selada pela autoridade ; como os fa-

riseus no sepulcro de Jesus, ficaram os

selos do governo mexicano a autenticar

MEXICO. — O Rev. P. Projuarez S. J.

aquela manifestagão de confian^a nos

imortais destinos da Igreja:
— «Cristo

vive ! >

Os catolicos do Mexico natural-

mente teem feito a oposicão legal e le-

gitima que as condicôes lhes permitem.
E' um plenissimo direito, ou melhor,

um estricto dever seu. Deante de tão

grande tirania, todos os meios legitimos,
até o de guerra justa, defendendo outro

poder que substitua o tiranico, são di-

gnos de louvor. E a tirania do Mexico

foi tão longe que proibiu o culto, até o

privado, nas casas particulares (o que

nem o mais brutal dos imperadores ro-

manos legislou), e até a simples perma-

nencia de sacerdotes em terras mexica-

nas. A administragão dos sacramentos

é punida com a morte !

;
A Igreja permitiu já que a liturgia

se cumpra sem sinal algum externo :

sem altar, sem luzes, sem paramentos ;

que a celebragão dc Sacrifício se limite
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Como por toda a parte, a Juventu--
de Catolica Mexicana tem ocupado 3-

MEXICO. —João Manuel Bonilla.

primeira linha na defeza do cristianis-

mo : as Juventudes Catolicas, onde sen-
tem vivo o seu espirito, são o escol da

acgão religiosa. Novos macabeus, os
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jovens catolicos mexicanos tem luctado ®

valorosamente pelos seus direitos pos-

tergados, pela sua liberdade oprimida.
Entre eles — como simbolisando

a todos — referiremos o nome de Joâo
Manuel Bonilla, presidente da Associa-

$ão Catolica da Juventude
Mexicana.

Nos dias da lucta pe-
los foros da liberdade da

consciencia e pelos direitos
de Cristo Rei, Bonilla pele-
jou como um heroi : e para
luctar téve que abandonar
a mãe que estremecia, e

uma noiva adorada cujo
poetico nome de Luz,"langa
fiuaves clarôes sobre a me-

em Sexta-feira Santa do ano passado,
cerca do meio dia, e nela morreu âs
trez horas da tarde, dando um grande
brado, «viva Cristo-Rei.» Os algozes fi-
zeram que o Discipulo seguisse em tudo
o Mestre !

BARCELONA.

VALENCIA. — Meninas liceanistas com o novo gorro academico.

Primeiros congregados unidos á Congrcgacão do
Seminario Conclliar.

Vergonha da nossa ci-

vilisa^ão é o de permitirem
as outras na?ôes os horro-

res mexicanos. Assim re-

nova-se no seculo XX a era

dos Mártires, que mártires

nos atrevemos a chamar

aos catolicos do Mexico,
sem querer prevenir, toda-

via, com esse honroso epi-
teto, o juiso, e a solene

vindicatio que do seu

cruento sacrificio venha a

formular a Santa Igreja.
Mas a esses horrores

sucederão eras de renasci-

mento: hoje como no tem-

po de Tertuliano, o sangue
dos Mártires deve ser ger-
men de novos crístãos.

moria do heroi. E' enternece-

dora a carta que, preso já,
Æscreveu â sua prometida, e

■cm que, com a certeza da

morte proxima, renova a pro-
fissão da sua fé, confia no

triurifo de Cristo, por quem

se sacrificou, e protestando
nunca ter esquecido um mo-

mento a noiva querida, pro-
mete ama-la por toda a eter-

nidade.

João Bonilla, o presiden-
te da Juventude Catolica Me-

xícana foi preso a uma cruz
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SAN SEBASTIAN (Espanha). — Os corredores no cross do C. D.

Esperanza, em que foi vencedor o corredor Azcarate.
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— Ora, ora . . .

— Imbecil ! 0 homem esquêce-se do

que vale, sente o perigo e espera alguém pa-

ra o dominar não querendo saber que ésse

alguêm ha-de nascer de si proprio ; as socie-

dades esperam um salvado e atribuem-lhe

qualidades superiores ignorando que êsse sêr

é um producto seu . . , como tu ! como tu !

— Mas eu sou um pavão !

« Nos espelhos que sc entreolham

multipiicam môveis, quadros, multiplicam-
se a si prôprios dando a impressão de vá-

rios, imensos salôes ; os pavôes vezm-se e

nessa ôptica bisarra surg: uma longa teo-

ria de azas chamarradas de oiro e de côres

vivas, um longo arco-iris de penas multi-

cores><.

s — Olha, jâ chegaram. Estamos salvos !

— Ingénuo ! Não vês que somos nos. E

a magía dos espelhos ; é o nosso reflexo, a

nossa sombra, que o cristal projecta. . .

Somos nos !
— Tenho fome,
— Também eu, mas sOmos belos, ma-

jestosos, bisarros auctores dessa doida

fúria . . .

« 0 vznto, de novo, zumbe furioso
como um moscardo cictôpico eíonge grí-

tim pavôes atônitos, doidos, embriagados

da prôpria glôria, os dois prisioneiros

olham-se num deslumbramento nos espe~

thos onde as suas penas, scintilam, rebrí-

Iham numa orgia de côr.»

g José de Faria Machado.

fe^^k. *=^-^ ^^a

\\
BRUXELAS. — 0 primeiro bispo Japonez Mons. Ayasaka e o senhor

Aatá embaixador do Japão, recebidos agora pela corte belga.
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A ILUSTRE COMISSÂO PROMOTORA DA FESTA EM BENEFÍCIQ DESTA INSTITUlgÂO

De pé
• Dr. Manuel Braga da Cruz, Dr. Antonio Abranches de Lemos e Menezes, Dr. Domingos

de Araujo Atônso, José Peixoto de Almeiáa, Manuel Araujo, José Luiz Biandão, fose Braga.

Seutados : Comendador Alberto Augusto Moreira de Matos, Baião de S. Lazaro e Franasco da

COSta SoareS. (FotoChicdeA. Marques).

BRAGA - Visita 'do snr. Ministro do Interior, o qual tomoua presidencia da Mesa, no
DKH

u„J,„„>a ^.roHHn nPtns Cámcras Municipais do distncto. (Foto. ch.ic. a, a ___,q»es

banquete ojerecido pelas Câmcras Municipai
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TEÔLOGO E'MI'STICO

fOSÉ
Marmion, nascido em Dublín, em 1 ®

de Abril de 1858, de pai irlandês e mãe

alsaciana, reunia em seu íemperamento, å

primeira vista desconceríante, a espontanei-
dade jovial e até chistosa, a facilidade de ex-

posicão e clareza de ideias dos descendentes

dos Francos, e a serenidade e perseveran?a,
o pensar profundo a jorrar vivaz e expandir- s

se, tão pronuncia-
damente traduzido

por êsse gosto de

peregrinar, tão pro-
prio dos filhos da

«Ilha dos Santos».

Tinha28anos.

Vinha de Roma

onde estudara e se

ordenara, e bebera

êsse amor intenso,
constante, å Igre-
ja, a Pedro, a Pau-

lo, a Paulo, sobre-

tudo, e âs suas

Epístolas, de que

será o intérprete
inteligente e apai-
xonado.

Demorou-se

a 1 g u n s dias na

Abadia beneditina

de Maradsous

(Bélgica). 0 hoje
célebre Mosteiro

estava • então em

construcão. A sua

Ccmunidade e r a

pouco numerosa,

Mas tão profunda
e atraente era a

sua Paz, que a al-

ma recolhida e ale-

gre do jovem sa-

cerdote cantou ao

seu Divino Espô-
so o «Bonum est nos hic erse. » ®

E ali lhe ficou a alma pelo desejo infle-

xível da vida monastica. Realizou-o cinco

anos mais tarde.

Os 11 primeiros anos da sua vida reli-

giosa, passou-os D. Columta nos labores do

professorado. Ensinava ínglês aos filhos da

alta sociedade, educados â sombra do Mos- ®
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teiro, na Escola abacial; e aos seus irmâos

neo-professos leccíonava Filosofia, como já o

fizera antes no Colegio de Clonliffe.

Em 1899 foi enviado a Lovaina, para
—

pedra viva, solida
— entrar na base do edifí-

cio da abadia, hoje tão gloríosa, do Mont

César.

E dali desempenhou a tríplice missão

de professor de

Teologia, director

e s p i r i tu á 1 dos

monges professos
e Prior do Mos-

teiro, e tão digna-
mente que em 28

de Setembro de

1899 os seus ir-

mãos libremente o

elegeram para en-

cher com a sua

grande personalí-
dade a sede aba-

cialde Maredsous,
deixada vacante

pela elevagão de

D. Hildebrando de

Hemptinne a Dom
Abade Prímaz da

Ordem.

Confiando a

monges competen-
tes e dedicados a

administracão dos

tens materiais do

Mosteiro, D. Co-

lumba consagrou-
se totalmente å

formacão espiri-
tual dos seus fi-

Ihos e â direccão

d a s Benedi tinas

do vizinho Mostei-

ro de Maredret.

0 novo Padre
Abade estava optimamente preparado para
tão delicada missão. Em Lovaina êle esten-

dia a sua solicitude a muitas almas, espe-
cialmente de alunos e professores da Univer-
sidade, que vinham pressurosos receber a

sua direcfão e ås carmelitas a que todas as

semanas ia distribuir o pão da doutrina. As
férias passava-as indo de convento em con-

vento pela Bélgica, Fran?a, Inglaterra e Ir-

landa, inflamando todos os coracôes no amor

de Jesus Cristo.
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2*1* ?'»«. * foi ,^-do em flamengo,rante os 24 anos do seu Abaciado, pois foi
chamado a Deus no dia 30 de Janeiro de 1923.

«A péssoã de Jesus Cristo, escrevi eu
algures, foi sempre o centro da piedade tão

inspirada nos principios teologicos, de D.
Marmion.

A pessoa de Jesus Cristo constitui tam-
bem — e era natural — o objecto dos seus

entretenimentos espirituais. Era sôbre a pes-
soa adbrávéFde Jésûs, as suas palavras, os

seus actos que recaíam sempre as conferên- $ grada ao Senlwr— , conferências" espirituais
que a todas as al-

inglês, italiano, espanhol e polaco.
Da traducão portuguesa, editada em

1926 pela então «Ũnião Gráfica», hoje de-

signada por um nome todo beneditino a

«PAX», de Braga, já estão exgotados os 2

primeiros milhares.
Da edicão francesa de Le Christ dans

ses Mystêres, já lá vão 36:000 exemplares.
0 mesmo exito esperava Le Christ idéal du

motne.

A estas três coleccôes de Conferências

espirituais é mister ajuníar êsse delicioso li-

vrínho —

Sponsa Verbi. A Virgem consa-

cias. As conferên-
cias. . . D. Colum-

ba não as escre-

via. Jorravam ex-

pontaneamente da

sua alma, cheia de
um amor exube-

rante e comunica-

tivo. Mas as suas

palavras não se

perdiam. Os seus

ouvintes, religio-
sos e religiosas,
escreviam-nas cui-

dadosamente. E

um monge de Ma-

radsous, um dês-

tes monges da tra-

di<;ão. laboriosos e

humildes. c u j o s
trabalhos os sécu-

los admirarão, mas

cujo nome será

para sempre igno-
rado, reuniu todas

estas notas, orde-

nou-as, agrupou-as
ao redor duma

ideia central e deu

ãs almás, amantes

da vida espiritual,
essa trilogia admi-
rável consagrada â

gloria da Humani-

dade de JeSus, trí-

plico ascético de

notável beleza, em

que domína, aureolada de luz, a figiíra divi-

na de Jesus Cristo :
—

Jesus Cristo, vida da

altria, aparecido ém 1918; Jesus Cristo em

seus mistérios, saído do prelo em 1919; Je-
sus Cristo, Ideal do monge, publícado em

1922.

Estes três livros tiveram um êxito. ex-

traordinário.

Do primeiro estão hoje vendidos 65:000

LEIRIA. — Inspector Regional e parte dos scouts do grupo
n.°'14, que costuma prestar servicos na Fáiima,

sobretudo por ocasião das grandes peregrinacôes de

Maio e Outubro.

S

mas são úteis e

até necessárias. A

traducão portu-

guesa dêste livrí*

nho forma o II vo-

lume da Colecgãoí
Liturgia e Mona-

quismo da Revis-

ta «Opus Dei».

0 ensinamen-

to profundo e cla-

ro de tão grande
Mestre da Vida

espiritual, produ-
ziu, produz, e pro-
duzirá sempre al-

mas belas segun-
do o cora^ão de

Deus.

Uma dessas

almas— Alma ber

neditina —

poderá
s e r contemplada
— e se-lo há com

fruto — por tantas

pessoas devotas,
ávidas duma es-

piritualidade soli-

da, baseada nos

sãos princípios da_

Teologia.
Encontrarão

um resumo da vi-

da curta, mas fecunda de D. Pio de Hem-

ptinne, bem como das suas Aspiragôes e

Pensamentos — no III volume da Colec^ão
«Opus Dei». Liturgia e Monaquismo. Inti-

lula-se êsse livrinho que rescende um perfu-
me delicioso : «0 Segredo do Claustro».

No claustro, mansão de Paz, as almas

exemplares em língua francesa. Jesus Cristo, « se purificam e inflamam no amor divino
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Não se concentram, não, num feío e inutil s

egoismo. Derramam-se em generosas doa-

côes, em eflúvios de Beleza, Verdade e Bon-

dade, que correm pelo mundo a fechar feri-

das, despertar coragens, semear o Bem.

|
D. Antônio Coelho. -g

LEIRIA. — O rio Liz.

O RIO LIZ
63

Não sei que suave poesia se evola

das suas margens, das suas águas, das
árvores dos campos que o rodeiam que
é um surgir de poetas como a embalá-

lo nos seus cantares.

Sem imponentes massas de água
ou quedas que o notabilizem o Lis pa-
receria fadado ao eterno esquêcimento
se não fôra o suave lirísmo de que está

impregnado e de que impregna tudo å

sua roda.

E' um contraforte da Serra de Min-

de que abrindo o seio lhe dá nascenga
na aba do monte um pouco ålém da

povoagão que do sítio tira o nome de

Fontes.

Corre liso o monte quando de re-

pente, dobrando-se sôbre si numa fraga
violenta não vá alguém roubar-lhe, o

deixa partir saudoso por entre uma pe-
nedia bruta e solta. Mas de quanto
maior rudeza Ihe doou a terra o leito ao

aparecer sôbre ela dctanto maipr bele-

za e suavidade lhe engalanoũ com ver-

de docel o berco e por linda e pintalga-
da manta as campinas onde ao depois
descancadamente passa. N.

E saído dali como num salto, im-

paciente de conhecer o

mundo e a vida, vai-se o

Lis ora espelhahdo saudoso
nas águas as belezas que

passam, ora correndo an-

cioso â cata de outras no-

vas de salto em salto de

cascata em cascata até que
louco e triste se engolfá no

Mar.

Que de cantares, que
de melodias se não teem

abafado contra o murmúrio

da sua corrente.

Legionários Romanos

quando os lazeres da ve-

lha Côliffo lho permitiam
desciam até êle e na língua
severa do Lácio junto do

estranho cantavam os louvores dp seu,

olhando o Lis contemplavam o Tibre

companheiro e amigo de outrora; guer-
reiros de olhar torvo e côr plumbea
passaram velozes cantando nUma al-

garvia infernal cangôes ferozes, de ôdio

mourisco, até que descuidosos em luzi-
das cavalgadas o atravessavam cava-

leiros ,cristãos balbuciando com êle sob

a guia do Rei Trovador as primeirais
cangôes da saudade portuguésa.

\%>p<. ^$># íy).i^::'|y|^.$i$

Na perda duma batalha arrisca-se um

exercito, na perda da opinião arrisca-se um

reino; e assim- o que mais se deve receiar é
a opinião. Ninguem pode servir a Deus e

ao dinheiro, diz Cristo. Servir a Deus com

o dinheiro, bem pode ser, e é bem que seja ;
mas servir a Deus e ao dinheiro juntamente,
é impossivel.

Como pode o homem que esquece o

passado despresa o presente, e corre apos o

futuro regeitar as esperancas da eternidade ?

9 nacão

A ambi?ão é a fome canina da imagi-
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AO
bairro onde moro calhou este ano o ®

quarto premio da lotaria do Natal.

Feliz? Não; desgracado.
Antes de nos calhar a sorte grande

—

q

âparte uns pequenos quês ine-

tentes aos subúrbios, como as

quadrilhas de ciganos, o exces-

50 de lama no inverno e po no

verão e a falta de luz em todo

o tempo,
— eramos relativa-

mente felizes.

Todos se contentavam com

A sua sorte: o guarda particu-
lar e nocturno, vigiava, sobre-

tudo os noctivagos que o grati-
ficavam; os tendeiros despa-
^havam com o sorriso nos lá-

bios e a mão na balanpa; o

carniceiro era amavel com as

paroquianas presentes e ausen-

tes ; o taberneiro da esquina
contentava-se em deilar no vi-

nho 99 por 100 de âgua, mas

com uma cara e uma gentileza
que davam sabor ao insépido

hquído.

Não se creia que antes da loteria não

existisse a classe dos não contemplados, pois
a formosura física, por cá, quasi brílhava pe-

la ausencia, com grande contentamento meu,

'
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LEIRIA. — O Liz. Represado, desentranha-se
em forca e actividade

8

Mas, ah! senhores! t ,

Caiu como uma bomba o quarto premio,

e apesar de se dizer que os quartos dão ale-

^ria, aqui foi.o contrário.
*

Esta sorte teve a desgraca de dividir os

vizinhos em contemplados e não contemplados. ffl

LEIRIA. — Um acude no rio Liz.

que assim passava desaperce-
bido.

Neste bairro, melhor direi,
nesta aldeia, a lotaria criou

mais dois, como numa federa-

Cão de clubs de foot-bol, ou para

dizer melhor, dividiu a demar-

cacão municipal em dois parti-
dos rivais, como nas eleicôes:

em favorecidos e não favoreci-

dos pela sorte.

Em abono da verdade direi

que a mereci, talvez por equi-

voco, o azar me destinou a fbr-

mar no primeiro bando

A sorte de cada um !

Mas, como a minha sorte é

pouca, so. fui contemplado com

uma quantidade muito pequena.

(Demasiado pequena).
Assim não é de extranhar

que, como parte inleressada to-

me par tido pelo grupo, digamos,
conservador, — queremos conservar os nos-

sos direitos e as nossas pesetas
— contra o

bando revolucionario —

que quere o premio

repartido por todos.

Voltemos ao bairro. Naquele dia as por-

teiras esqueceram-se de discutir com o var-
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LEIRIA. — í/m dos mais lindos trechos do Liz. — Reixida.

Arrabaldes de Leiria.

redor; o carniceiro não

se atrevia a cortar cos-

teletas com medo de cor-

tar os dedos ; o taber-

neiro esqueceu-se de ba-

tisar o vinho; o guarda
nocturno e particular
deixou aquela noite de

guardar. nem em parti-
cular, nem em geral.
~m Precisamente este

individuo é o culpado
inconsciente da barafun-

da que ameacou conver-

ter os nossos campôs
num sô campo de Agra-
monte.

0 bom do guarda,
nas vesperas do sorteio

da «taluda» e seus co-

laterais corria pelas ruas
com o chufo numa das

mãos e um bilhete na

outra, chamando de por-

ta em porta :

— Quem quer ficar com uma par-

ticipacão da loteria do Natal em benc

ficio do Corpo dos Guardas Nocturnos ?
— Para beneficios a corpos esta-

mos nos ! Precisamos bastante de cui~

dar do nosso,
— diziam alguns.

Porem, o homem era teimoso e

ia a outro vizinho.

— Fique com um cenléssimo que
lhe trago a sorte.

— Guarde-a para si, amigo. Já o

ano passado me disse o mesmo e, ni-

cles ! nem a terminacão.

0 guarda seguia dizendo :

—

Fique com uma participacãôr
E' o numero 45,225.

— Se fosse o 54.000. . .

E assim em muítos sítios. Sá os

menos incrédulos ou mais compassi~
vos, o compraram.

E veio o que todos desejavam e

ninguem confiava: ao 45.225 saiu o

quarto prémio. Três milhôes de pe*
setas !

Aqui ardeu Troia !

Emquanto os afortunados, ainda-

que pouco nos abracamos no meío

da rua uns aos outros, alguns dos

que o não eram choravam sinceramen-

te lágrimas de arrependimento ; e os

restantes comenlavam e protestavam
aos gritos:

— Isto não pode ser! Fomos en-

ganados !

— Eu cria que o guarda voltaria
a oferecer-me parte.

LEIRIA. — 0 rio Liz. Pitoresco acude que dirige o caudal entre brancos areais.
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r
— A mim nem sequer me

consultou.
— Aqui houve afilhados e

rpreferências. Protesto com tô-
das as minhas fôrgas.

— Os outros ânos guarda-
: va-me dois «reales» e êste ano

néga-mos !
— Procuremos assinaturas

, para que o transfiram, como tra-

/palhão.
— 0 melhor é protestar jun-

to do Governador Civil e reda-

cc5es dos jornais.
— Vale mais ir uma comis-

são a Madrid avistar-se com Pri-

mo de Rivera para que anule o

sorteio e faca outro.
— Dirá que esperemos até

ao ano que vem.

— 0 mais acertado é o que

propôs o sapateiro visinho ; ir a Madrid. A

ftadrid !
— Não está mal— reponta o porteiro da

<:asa da frente— ; mas quem ha-de ir ?
— Eu sou um — diz um visínho, viajan-

ie de meias — , contanto qûe me paguem as

despezas.
— Que as paguem os contemplados !
— São um bando de agârrados e máus

visinhos. So podemos contarcom os nossos

recursos. 0 mais prático é fazer uma su-

bscrícão agora mesmo. Esperem um mo-

mento : vou a casa buscar papel e lápis, pa-
ra fazer o cálculo do que é preciso.

Quando pouco depois voltou o cáudido

LEIRIA. — Igreja de N. Senhora da Encarnagão.

®

?9

calculador. a multidão dé descontentes tinha

desaparecido como uma bola de sabão.

Os do meu lado, concordavam melhor ;

so houve quem sem ter ainda recebido, já
tivesse gasto metade e feito planos para gas-
tar a outra. Há até pessôas que ficaram

perdendo.
Uma destas é a minha porteira que no

dia seguinte me disse com cara de importância :

— Como o senhor sabe, calharam-me

trezentos duros da lotaria, e resolvemos em

eonselho de família deixar de ser porteiros,
porque não fica bem a uma pessôa, com êste

dinheiro ter que esfregar a escada e varrer

a rua.

— Está bem : mas a ren-

da das 1,500 pesetas não lhe

chega para viver.
— Não, mas chega para

pôr uma casa de costeletas co-

sidas, que foi sempre a ilusão

de tôda a minha vida.
— Não é grande negocio . . ,

— Claro que não é o mes-

mo que uma fábrica de guarda-
chuvas, mas tem a vantagem de

podermos comer a mercadoria

que não vendermos.

Um inquilino do quinto an-

dar do lado, que vive por mila-

gre e que com duas pesetas que
tinha guardadas lhe couberam

seis centos duros, já pediu ca-

tálogos a tôdas as casas de au-

tomáveis para vêr qual lhe con-

vem mais adquirir.
Para madrugadores não há

como os sacristas. Um deles,

SEJÃES. -*■ (Oliveira de Frades)
— Ponte Luis Bandeira sobre o rio gordo como um tonel e conheci-

yousa
do antigo, procurou-me no mes-

mo dia e abracando-me a ponto(Ferjor-Fot.)
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de me e s g a n a r, diz-me :

—Venho felicitá-lo . . .

— Pelas Festas do Natal?

Aqui teem um charuto, — disse

para me desfazer dele.
— Não é pelas Festas, se-

não pela lotaria. Ouvi com gran-
de satisfa^ão que lhe tocou uma

boa parte.
— Não senhor ; pouca coi-

sa. Quási não vale a pena,
— Bem ; de tôdas as ma-

neiras, os meus sinceros para-

bens e de minha mulher e filhos,
— Agradeco a intencão,
— Nos cá somos assim. As

alegrias e as penas dos nossos

amigos é como se fôssem nos-

sas. Creio que com o senhor

sucede o mesmo,

— Parecido ...
— Já que estamos de acôrdo, vinha

— e

hoje não pode negar-se
— pedir-lhe empres-^

tadas cem pesetas.
— Mas você ainda me deve cincoenta...
— Pois empreste-me cento e cinquenta

que lhe dou agora mesmo os dez duros. Não

quero ficar com dívidas antigas,
— Ainda não recebemos,
— Não se incomode. Eu espero

— e

tomando duas cadeiras, sentou-se.
— Encomoda-se sem motivo.
— Pelo senhor todos os sacrifícios são

poucos.
— Agora me lembro. Os visinhos con-

templados, perdoe a imodéstia. resolvemos

converter o que nos pertence em bilhetes da

lotaria de 10 de Janeiro.
— Que casualidade ! Precisamente ti-

VIZEU. — Antiga porta dá cidade.

(FerjQt-Fot)

63

®

nha necessidade destas pesetas para o mes-

mo îim : comprar um bilhete da lotaria e

provar a minha sorte. De modo que se não

me quere entregar o dinheiro, dá a conta no

mesmo : gúarde-me o seu importe em vigés-
simos do número que adquirirem,

— Há uma combinacão entre nos para

qué sô joguem os visinhos dêsíe bairro no5

bilhetes novos.

— So isso? Então está tudo soluciona-

do : faco-me visinho, eu e minha família. Por

uns dias viremos hospedar-nos em sua casa»

— Impossível ! Não tenho camas de so-
!
bra.

— Não importa. Acomodamo-nos em

qualqũer canto. Não sombs de cerimonias..,

Não encontrei maneira de me excusarr

E tenho em casa o amigo gordo e .tôda a sua

família aguardando o dia de

Reis.

Agora sim que me saíu a

sorte grande com tôdas as apro»

xímsLØes !

(Traducão)
Eesse-

£8®fr

VIZEU. — Margens do Pavia

(Ferjor-Fot.)

Quem compra aquilo åe

que não tem necessidade, ce"

do terá de vender o que lhe
é indispensável.

Os roubadores da honra

são?'peores do que os rouba*

dores da vida.

A cobra avilta* a pessôa
que se deixa dominar por ela«
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VTXo faltou nunca na Igreja Catolica,
* desde o Sacrifício cruento do

Martir divino, Cristo Jesus, quem des-

se impavido testemunho de sua fé, ru-

bricando, com o sangue generoso, a

^profissão do Credo. Martires teve sem-

pre a Religião Cristã; constitituem já
um imenso côro que cerca,"de brancas

estolas, revestido, o trono do Cordeiro,
.C.antando seus louvores.

Mas foi sobretu-

do nos primeiros sé-

culos, quando os im-

peradores quizeram

afoga-la ao nascer,

.que a Igreja teve a

sua Era dos Martires,

era que terminou pe-

lo recOnhecimento da

Tealeza de Cristo, o

Pantocrator, cujo'cul-
to passou desde a vi-

Ctoria constantinia-

no, do refugio das

^asas particulares,

para as grandes ba-

sllicas romanas.

O sentimentoda

realeza de Jesus, de

quem é a terra e a

sua plenitude, tem-se

obliterado desde que

b. sociedade civil dei-

3e0u.de viver no ritmo

îiturgico da sociedade religiosa. Tudo

faz prever, todavia, que
em breve assis-

tamos a um ressurgimento completo e

multiforme do direito cristão, e que Je-

sus Cristo Rei seja formalmente reco-

nhecido como supremo dominador dos

povos: o Cristo Pantocrator, o Cristo a

quem foram dadas as nacôes por he-

ran^a.

E nas grandes vesperas de aconte-

cimentos socriais que se avisinham e os

63

S

MEXICO. — José Garcia Farfán.
— A vitrine

do estabclecimento setado pela policia.

65

foram as sacras colinas da urbe desti-

nadas por emquanto a enrubescer-se

de heroico sangue. O Mundo novo, foi

chamado a dar o cruento testemunho

da sua fé, — o Mexico viu iniciar-se a

sua era dos Mártires.

Depois de vicissitudes politicas que
não importa referir, assumiu o governo

mexicano o dr. Cal-

les. Insuspeitas e fi-

dedignas informa-

gôes o revelam como

perseguidor sangui-
nario e cruel. Ao

tempo a que se apo-

derou dos destinos

mexicanos, já no Me-

xico se popularizava
o titulo moderno de

Cristo-Rei, e foi con-

tra essa forma hodien-

na da devogão que

comecou o ensanha-

mento do ditador.

Foi prohibida qual-
q u e r demonstracão

publica dessa devo-

cão ; rasgados todos

os documentos em

que aparecesse aque-

le titulo.

Em Puebla, ci-

dade mexicana, vivia um comerciante

de nome José Garcia Farfán, catolico

dedicado e fervoroso, que poz na sua

vitrina uma proclamagão de propagan-

da religiosa, em que, entre outras, se

liam as palavras bem conhecidas : «Cris-

to Vive, Cristo Reina, Cristo lmpera».

Foi uma das primeiras victimas da

perseguicão religiosa. Farfán foi pireso,

encarcerado, e sem defesa legal (que
Ihe recusaram, apezar de ofertas es-

espiritos reíectidos já presentem, não « pontaneas de advogados), côndenado á
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P.e Luiz Oomes da Silva

As geracôes sacerdotais de meio século, todos

os catôlicos bracarenses da múltiplice accão social,

conheceram o rev. P. Luiz Gomes da Silva, E por

outras terras de Portugal era igualmente familiar o

nome do venerando sacerdote.

Professor do Seminário durante 35 ânos, tendo

65

S

ficado nele Prefeito apenas se ordenara, contvibuiu 65

com muito trabalho, e dedicagão para a formacão

de tantos cursos eclesiásticos.

Iniciador das Conferências de S, Vicente de

Páulo na arquidiocese, deu-lhes até å morte sábia

direcgão e exêmplo, dispartindo por tôda a parte

benefícios e esmolas, que sôbretudo eram avaltadas S

para a pobreza envergonhada. Director da Pia

União das Filhas de Maria no Pôpulo, e com esta

de outras agremiagôes piedosas que para ali transi-

taram dos Remédios, foi desveladíssimo na sábia c

prudente direccão que lhes imprimia,

Durante [muito tempo foi professor de Iiturgia

no Seminário[: e embora no seu

tempo fosse indeciso e sem orien-

taQão definida o movimento de

restauragão lifúrgica, soube vin-

dicar sempre o respeito pelas rú-

bricas, e foi causa de se desper-

tarem não poucas aten<;5es para

os ritos sagrados.

Prêgador apostôlico, trans-

formou, durante ânos seguidos,

o púlpito do Pôpulo numa Cáte-

dra de Estudos Religíosos, yer-
sando os grandes problemas da

teologia, dogmática, sacramental

e moral, em linguagem acessível

aos menos ilustrados.

Escritor público, ilustrou

por vezes as colunas da impren-

sa catálica com interessantíssi- .

mas cronicas, scintilantes de gra-

ca e bom humor, e cheias de pre-

ciosas documentagôes.

Calendarista arquidiocesa-

no, editou até há pouco, com

muita perfeicão, os três calendá-

rios de Braga, — do rito braca-

rense, do rito romano, e o ecle-

siástico civil que é jå secular'

tradiQão desta cidade.

Fôra longo apontar-lhe as

suas benemerências . . .

Mas de tal maneira elas

estavam no coragão dos braca-

renses, que os seus funerais

transformaram-se numa verda-

deira apoteose. Numeroso clero, .

muitas irmandades e associacôes,

uma grande multidão de tôdas.

as classes sociais encheu o tem-

plo do Pôpulo, teatro, em vida,

da sua actividade religiosa, e

acompanharam-no até å sua última morada, onde

repousa.

Que descanse em paz o virtuoso sacerdote !

^^'

146 1LLUSTRAQA0 CATHOLICA



'%s

« No vasto salão dum grande palácio abandonado no meio dum parque do século XVIII que uma

horrivel tempestade destruíu.

Forradas de espelhos, onde a humidade escorre num pranto discreto, as paredes reverbeiam extra

nhas sombras, manchas de lustres, rendilhados de credência, e num dôcz, vago, nevoeiro, esbatem-se cabe-

leiras empoadas, tricornes ne^ros, tudo esfumado em saúdade, em recordacão, porque os espelhos guardam-

reflectem, num luar de apariQão, o que surpreenderam um dia. Se os animassem... era um mundo que,

ressurgia ! Mas os espelhos calam-se alheados, e olham-se entre si, emquanto doís pavôes luzentes, que fur-
'■
tivamente entraram por uma janeta. que o vento impetuoso abriu, passeiam sôbre a velha alcatifa desbotada,

solenes, magestosos, cáudas caídas arrastando côres, cabecas pimponas, erguidas num orgulho irreverente...

São êles os donos, os senhores, daquele imenso salão ; primeiro gosaram deslumbrados, mas quando a

fome apertou e procuraram a janela que o vento fechava, deram-se ao desespêro e a sua conversa é um far-

rapo de lamentacôes »
.

migalha

— Corri tudo . . . Nem uma fresta.
— E a janela ?
— Impossível abri-la : cravei as unhas,

forcei ; de longe num vôo deitei o corpo

num arremêsso contra essa muralha de vidro.

Impossível. So de fora a poderão abrir,

Morreremos aqui . . .

— Cobarde ! Esperemos sempre . . .

— Quem ?
— Temos amigos ; há pavôes nos jar-

dins visinhos . . .

— Fugiram ao temporal ; estão longe,
outros ninhos . . .

— E as nossas mulheres.
—Terão encentrado outros pavôes.
— A minha, não.
—A tua, a minha, tôdas !

— Cínico.
— Porque sofri, porque conheco os mun-

dos.
— Tenho fome.
— Tambem eu. E nem uma

descobri. Corri a casa tôda e nem um in-

secto, nem nma bola de sisco, nada ; mor-

reremos.

— Eu espero ainda, algum dos nossos

ha-de lembrar-se . . .

— Imbecil ; conta contigo.
— Maldita hora ! A tempestade era me-

donha, as árvores caíam com fragor, os ar-

bustos torciam ... Andamos aos baldôes da

ventania, pelo telhado, e numa rajada mais

forte, sem tino, viemos caír na varanda ; de

repente a vidraca escancarou-se, o vento en-

.trou uivaudo, repercutindo no vácuo sombrio ;

entramos com êle.
— E aqui tivemos abrigo, calor, socê-

po . . .

— Que belos días ! E com egoismo

olh^vamos pela janela o parque em ruinas,

*Tudo ruíra, tudo se revolvera, era um horror !

A;S sebes desfeitas, as estátuas partidas. So

rtønas, destrocos, cacos, cadáveres de plan-

tab, esqueletos de árvores, uma desvasta?ão.

,| _£ êsse egoĩsmo perdeu-nos. 0 vento

s um dia enfunou por êsses salôes, ganhou for-

ca nas encrusílhadas dos corredores e furio-

so ricochetou nos vidros, zumbindo, a querer

libertar-se, e ao encontrar aquela aberta ia

sumir-se, mas pegou nas portadas, empurrou-
as, fechou-as outra vez, , . E ficamos presos.

— Não quero morrer !
— Nem eu ; so os homens, porque tem

fé, querejn morrer. sabem morrer.

— 0 que é a fé ?
— E' a luz, a chama, o clarão das almas.

Sinto-a.

N6s sômos dois pavôes ! A fé é a scen-

telha das almas. Tu não entendes, tu não

sabes ... Se há homens que não tendo fé,

têm, como tu, medo de morrer !

As almas . . .

— 0 que é a alma ?
— Um dôce atributo dos homens ; a

bondade divina, dividida, espalhada por mi-

lhares de seres, o seu práprio reflexo. Mas

sem fé sâo como os astros apagados , . .

— Não te percebo,
— Vês êsses lampiôes pelos corredores ;

fulgiram, derramaram claridades emquanto
os acenderam . . . Mas hoje, são vasios som-

brios como êsses lustres que parecem esque-

letos sinistros.
— Escuta.
— E' o vento.

— São pavôes que gritam longe, que nos

chamam. Vão chegar, ...
— Não virão nunca.

— E sá êles nos podem salvar !

— So nás nos poderemos salvar.
— Como ?
— Tentando, luctando num esfôrco der-

radeiro.
— Não serão êles.

Êles?! E' a mesma loucura de todas

as aves e dos homens, a mesma loucura que

fez a desordem dos mundos, esperando dos

outros o que so êles podem fazer, sem pen-

sar que se êles têm fôrca o seu poder dimâ-

na do seu poder, é o reflexo da sua fôrfa,
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Anecdotas Historicas

Desmiolados *

Em boa harmonia viviam na mesma ca-

sa um Poeta e um Musico. E sucedeu que

certo dia estiveram lamentando-se da pouca

estima que o mundo votava ås artes liberais.

0 Poeta disse ter ouvído depreciativamente
ridiculariza-las, « porque nem os Poetas nem

os musicos, — alegara o detractor, — tinham

miolos».

0 criado que o servia, comprara para o

jantar uma cabega de porco, mas, como os

patrôes se derhorassem, aquele, apertando
com ele a fome, foi tasquinhando nos míolos,
até que totalmente os limpou. Sentados por

fim â mesa, já tarde, os patrôes, foi os mio-

los o que primeiro procuraram, e não os

achando, ficaram a olhar-se pasmados, até

que perguntaram ao criado :
— Que ra?a de

animal é este que não tem miolos ?

E o servo respondeu :

— Musico ou Poeta meu senhor !

Suum cuique

Advertida Julia, filha de Augusto, que

fora melhor cortar pelo excesso com que se

adornava, e imitar a modestia de seu pai,
respondeu : « Se meu pai se esquece de que

é Cesar, eu sempre me recordo que sou filha

sua » .

Honra e eslimacão

D. João III preguntou certo dia ao con-

de de Sortelha D. Luís da Silveira: — Have-

ria no mundo alguma coisa capaz de vos mo-

ver a ser-me traidor?

E ele respondeu prontamente :

— Um desprezo, Senhor !

Para a frente

Um mancebo lacedemonio se queixava
a sua mãe de que a espada que tinha era

muito curta. E ela respondeu :

— Dá um passo para a frente e chega-
rás melhor ao inimigo.

Miseravel I

A um Silvio, muito onzeneiro e misera-

vel, disse graciosamente um poeta que lhe

custava lerem-lhfe, sem pagar, a inscricão da

sepultura :

Aqui Silvio descanca, mas doi-lhe cer-

tamente

Que leias sem pagar o epitaflo, ô gente! ffl

Palavras e obras

Artaxerxis foi avisado de que Alcides

Jasão dizia mal dele, mas retorquiu: «E' reir

pode dizer como quiser : nos iremos, diremos

e faremos ! »

Nariz no ar

Enlevado na contemplafão do céu estre-

lado caiu um individuo numa vala, e um setf

companheiro acudiu gráciosamente :

Quem vinha como astrologo, geometrã

findou!

Suspensão para demora

0 padre Aredea era já velinho, e can*

tando num sabado a ora^ão da Ladainha, na

reunião dos Congregados em Lísboa, lhe fal-

tou a respiracão de modo que fez uma gran*
de pausa na clausula «Qui tecum vivit et re*

gnat in unitat S. S., Deus».

Essa forcada suspensão fez dizer a um

cavalheiro : « 0 padre está acabado, já pouco

canta».

D. Lucas de Portugal volveu pronta*
mente :

Antes me parece que está para cantaf

« per omnia saecula saeculorum ! »

Para que me entenda

Disputavam dois individuos, e um dissfl

a certa altura:
— Você fala como um nescio !
— Para que você me entenda! —'retor-

quiu o outro.

Rio de pouco caudal

E' o rio Mancanares, sub-afluente do

nosso Tejo, de minguado volume de aguasi
por cujo motivo passando certo individuo so-

bre a magestosa ponte que nele edificou Fi-

lipe II, disse discretamente : Bem preciso
será-vender a ponte para comprar agua.

Que jurisconsulto I

0 jurisconsulto Caio Popilio não era ti-
do em conta de perito, e como em certa con-

troversia viesse chamado para testemunha(
respondeu que nada sabia do que lhe pre-

guntavam. E Cicero o increpou então: «Jũl«

gas, porventura, que te interrogam de di«
reito?»
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