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TENDES
mandato apostolico?

E' com estas palavras que o

Arcebispo Sagrante responde ao pedido que

em nome da Igreja lhe formula outro seu cole-

ga no Episcopado, para que eleve å comum

dignidadeaquele presbitero eleito.
— Tendes mandato apostolico?
Requeria antiga disciplina a eleicão

popular, era o povo cristão em epocas de

mais ardente fé, quem escolhia os ministros

da hierarquia, e até os mais elevados em

dignidade. E se hoje, pelo decaimento do

primitivo fervor, e para evitar tumultuarem

paixôes terrenas em assunto tão grave e

importante, suprimiu essa eleicão a pruden-
cia da Igreja, formulas e actos recordam a

primeva disciplina, quando os recem-batisa-

dos povos cristãos esccolhiam
— ås vezes até

å forca, compelindo-os ao Episcopado
—

aqueles que deviam ser os seus pastores, e

os apresentavam â ordenacão. Assim o Bis-

po assistente se dirije ao Pontifice cele-

brante: — A Santa Igreja vos pede que ele-

veis este eleito ao cargo episcopal.
— Tendes mandato apostolico?
E' que não basta o aprazimento do

corpo sacerdotal e da plebe santa de Deus

interessados na criacão de novo Prelado : é

mister garantir a transmissão dos poderes,
continuada desde o Colegio dos Apostolos
e confirmada pelo Principe de todos eles, o

Bemaventurado Pedro a quem foi incumbi-

do por Jesus esse dominio superior:— Con-

fîrma fratres tuos-

O mandato apostolico garante essa per-

manencia, esse caracter sublime da Igreja,
una, santa, catolica e apostolica.

Sem ele, ainda que por continuada

transmissão, fosse valida a consagracão
—

como sucede entre os scismaticos --

perder-
se hia o caracter de unidade que é a tunica

inconsutil da Esposa do Cordeiro.

E' o Papa uma efusão do Sangue de

Jesus, Ele é a pedra inamovivel e funda-

mental do edificio da Igreja: do seu poder
dimana todo o poder eclesiastico: a sua

comunhão é a caracteristica de toda a litur-

gia; celebrar sem o Papa seria fazer um sa-

crificio apenas mediado, incompleto, e por
isso o nosso Canon afirma a comunhão com

Ele, una cum Papa nostro, e por isso dizia

Evodio que não o invocar seria oferecer

semiplenas hostias.

Nos primeiros seculos o Papa tirava da

propria Hostia que oferecia um pouco que
enviava por um acolito aos Bispos das vi-

sinhas Sés, para que estes deitassem um

[Efc (UUriêJlnrũ S€UFD€%Sim . . .

s fragmento no calix das suas missas. A Eu-

canstia era o penhor e o laco, não sô espi-

ritual, mas ainda tangivel, da grande união

cristã, una, santa, catolica e apostolica. E

hoje ainda a exigencia que faz o Bispo sa-

grante do Mandato apostolico, e a celebra-

cão de sagrante e sagrado nas mesmas

oblatas, é, atravez de vinte seculos, a ex-

pressão sacramental da suprema unidade.

Vem estas consideracôes a proposito
da suprema ceremonia desenrolada em 15

de agosto na catedral de Braga. O Senhor

Arcebispo, metropolita da primeira provin-
cia eclesiástica, assistido de dois ilustres su-

fraganeos, o de Vila Real, decorado com ti-

tulo arquiepiscopal e o coadjutor de Lame-

go, elevou ao supremo grau da Ordem, e

complemento de todos os outros graus, D.

Antonio Bento Martins, para a séde, sufra-

gajaea sua tambem, de Bragan^a.
A cidade e a diocese brigantina mani-

festou já com toda a veemencia, e pelos
seus mais lidimos representantes da ordem

eclesiástica e da civil, quanto aprazimento
votava å eleicão a ponto de que a fazia li-

berrimamente se, mais do que um reconheci-

mento, Ihe fosse atribuida a escolha : quan-
do o Bispo repetiu o ritual pedido, pôde
falar em notne da Diocese, bem conscio de

que repetia um seu desejo.
— Tenrles mandato apostôlico?
Por certo que sim! Roma teve scien-

cia certa e conhecimento claro das virtudes

eminentes e qualidades excelsas de D. An-

tonio Bento Martins, e chamou-o mais alto,
å missão apostôlica da mais elevada hierar-

quia. Assim se perpetua no mundo, atravez
das idades, sem limitacôes de espaco, a

missão dos Apostolos, e a vida da Igreja. . .

Quando em 15 de agosto deste ano de

1928 o Senhor Arcebispo Primás vju ajoe-
Ihado a seus pés o seu antigo secretário,

agora seu Colega, deve ter-se lembrado

certamente da manhã de 15 de Agosto de

1899, quando ele, então simples presbitero
se ajoelhara aos pés de outro sagrante, e

exibia o mandato apostôlico com que subiu

ao Colegio Episcopal, numa scena grandio-
sa como esta, que se repete, em dia de San-

ta Maria, com o intervalo de 29 anos.

Que seja glorioso como o seu episcopa-
do, o regimen do Bispo que ungiram agora
as suas mãos, e que recebendo da catedra

romana, por elas, o simbolo sagrado da

união, é mais um testemunho da indefecti-

bilidade da Igreja
—

una, santa, catolica e

© apostolica.
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NO SAMEIRO
UMA PEREGRINAQÃO QUE SE

: TORNOU NOTAVEL :

®

No dia 5 do corrente, os povos
s

das freguezias do Arciprestado de Vila

Verde, foram, em peregrinacjio nume-

rosissima, ao Sameiro.

O dia, explendido como se apre-

sentou, deu ensejo a que essa peregri-
nacão tivesse um grande explendor e

e n t usiasm o.

Tomou parte
na peregrina-
gão que se or-

g an i s o u no

Bom Jesus do

M o n t e
, 109

bandeiras, d e

outras tantas

c o rporacôes

daquele Arci-

prestado.
Calcula-se

em 10.000 o

numero de pes-

soas que toma-

ram parte na

mesma
'

pere-

grinacâo.
No Samei-

ro, houve mis-

sa campal, e

sermão. Orou

o rev. Jeremias
Cezar Rodri-

gues Peixoto.

H o u v e
,

depois, a pro-

cissão do SS.

Sacramento,

que terminou, pela bengão aos doentes. ®

Tornou-se notavel esta peregrina-
gão, por um acontecimento que passa-
mos a relatar :

A sr.a D. Maria do Rosario Coelho,

solteira, de 3 1 anos, da freguezia das

Duas Igrejas, concelho de Vila Verde,

estava inscrita como doente, com o n." 1

de matricula.

A Snr.-1 D. Maria do Rosario Coelho.

Ilá 17 anos que se encontrava pa-

ralitica, tendo tolhidos todos os movi-

mentos, e não podendo segurar a ca-

beca.

Foi tratada por varios medicos,
entre os quais, há 15 anos, pelo sr. dr.

Candido Bacelar, e ultimamente pelo
sr. dr. Faria.

O seu es-

tado [continua-
va cada vez

mais a g u d o
,

q u a n d o era

preciso tocar-

Ihe em f qual-
quer parte do

corpo.

Vivia, po-
rem, resigna-
da com a sua

sorte, t e n d o

sempre a es-

peranca de que

Nossa Senho-

ra a havia de

curar.

Q u a n d o

foi anunciada

a Peregrina^ão
da sua terra, a

pobre doente

resolveu tomar

parte nela, em-
bora lhe cus-

tasse muito ser

transportada
ao Sameiro.

[ II fA sua fé, porém, era intensa, e

assim lá se encontrava estendida numa

maca, entre os doentinhos.

A enferma é uma senhora cheia,
pesada.

Depois da bencão do Santissimo

Sacramento, quando chegou â casa dos

doentes, pediu para se sentar ! Logo

comegou a movimentar os bra^os, as
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2) Estava doente há 18 anos e desde

que ficou entrevada, não saíu mais da cama

por si, nem comia por suás mãos, sofrendo

grandes dores quando a obrigavam a qual-

quer movimento;

3) Desde domingo que já se sustenta

de pé, por alguns momentos, sôsinha, e por

muito' tempo, sendo amparada;
4) Dorme muito bem, co-

me regularmente e não sente

dôres algumas ;

5) Já consegue ajoelhar-
se, e passa muito tempo senta-

da sem que se sinta cancada;

6) Não tem febre, os in-

testinos funcionam bem, não

tem tido suores nem dôres de

cabega ;

7) Teve sempre uma gran-

de resignacão na doenca que

há tantos anos a afligia e era

muito devota da SS. Virgem;

8) Já quiz ir a Lourdes,

mas porque as pessoas de fa-

milia se amedrontavam com a

viagem, comecou ultimamente

a pedir que a Ievassem ao Sa-

meiro, porque, dizia com con-

viccão : Nossa Senhora, há-de

curar-me.

A casa de D. Maria do Rosario, tem
ido muita gente, não sô da freguesia, como

das freguesias visinhas, e todos os que a

conheceram, são unanimes em constatar o

extraordinario da mudanga que se operou

nela, rendendo gracas â SS. Virgem do Sa-

meiro por esta mercê para com a sua devota.

Com todas as pessoas, fala e narra co-

mo se produziu aquela mudanca que atri-

bui a um grande milagre, de sua SS. Mãe,
ouvindo-a depois de tantos artos de sofri-

mento.

Roga agora a Deus mais forca para

poder voltar, por si sô, ao Sameiro, afim de

agradecer a Nossa Senhora a grande graca
obtida.

Duas Igrejas, 7 de Agûsto, de 1928.

Barca do Lago.

S

pernas e a cabec,a, desaparecendo-lhe
as dôres do corpo e da espinha.

Comega o alvoroco, a alegria das

«Auxiliadoras de Maria >, dos medicos,

de todos, emfim, sendo preciso meter-

lhe a comida na boca, com todo o cui-

dado, e agora a veem alimentar-se com

ESPOSENDE — Um trecho pitoresco no logar da

as suas proprias mãos e recuperar os

movimentos.

*

Ainda sobre o mesmo assunto,

que tanto tem interessado as pessoas

piedosas desta cidade, relata o « Diario

do Minho :

« 0 facto extraordinario, observado do-

mingo no Sameiro, quando da peregrinacão
que ali veic do arciprestado de Vila Verde,
tem merecido as atengôes do nosso presado
e velho amigo Snr. P.e Antonio José Rodri-

gues, dignissimo Arcipreste e abade daque-
la vila.

Para que melhor se esclareca aos olhos

de todos o inexplicavel acontecimento, que
sô as luzes da fé no-lo deixam apreciar em

toda a sua grandeza, procedeu o Sr. Arci-

preste a um inquerito, por intermedio do

Rev. P.e Antonio José Cerqueira, digno pá-
roco da fréguesia de Duas Igrejas, residen-
cia da doente, apurando o seguinte :

1) Há 13 anos que D. Maria do Rosa-

rio Coelho Ferreira, de 31 anos de edade,
natural e residente nesta freguezia de Duas

Igrejas, do arciprestado de Vila Verde, esta-
va entrevada e sem movimento ou acgão

alguma no corpo;

P.e José Antonio Cerqueira.

.A. ,\ s^ ^. s*. y^ j\. s^ ^s. ^ AA >V-> "^ S^ />.<>, ^ .*> /> •A,.'A' *^ ^1. *^ ^,
*^
^
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PENSAMENTOS

Não há cadeados, guardas nem fechaduras,
que melhor guardem uma donzela, do que o recato

proprio. (Cervantes).
*

Não percas o tempo em coisas frivolas : o sá-
bio é economico do tempo e das palavras.

*

Talento sem virtude é flôr sem fruto.
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POETAS
_.__^ ■.,_ __ ^

C98)

Se de sol a sol bem nenhum fizera,

perdidi diem, com imensa dôr,

clamava sempre Tito, quando era

de Roma poderoso imperador.

Certamente da perda contristado,

o alheio mal sentindo ; todavia

por de proprio deleito ser privado

é que mais se queixava e se doia.

Tem por estranho dom a caridade,

ficar ainda ás vezes mais contente

o bemfeitor discreto e sem vaidade,

que o misero esmolado largamente.

Assim é egoista o maior santo,

como já o quizera a natureza,

por ter para seu goso grande encanto

ser toda a vida servo da pobreza.

Mas com par'cer que sô nos outros pensa,

no fundo o que porfia é t3o difrente,

que, ávaro, até espera em recompensa

ter um lugar no céu eternamente.

VĩSCONDK DK CaRNAXIDK.
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MlNÚCIAS E..

Perdôe V. Ex.a a indecência da 2

epigrafe. Ha tantas minhocas em certos

cerebros, que nos vemos constrangidos
a descer a estas minúcias, a vêr se eles

ficam limpos daquelas. Já lá dizia o

Mestre, que é obra máxima ensinar os

ignorantes...

BRUXELAS - O celebre financeiro
e milionario belga Alfredo Loe-

wenstein, desaparecido do avião
em que viajava de Londres a

Bruxelas.

A's vezes aparecem por aí litera-

telhos em cuecas a querer espertejar
em linguas estrangeiras : eles que não

sabem a propria!... E não adusem pa-

lavras polacas ou russas, porque não

querem gastar patacos a comprar o

Ollendorf ou o Perier. No que eles são

barras, é no italiano. Pois podera ! Essa

gentinha não falta a um teatro, e o ita-

liano é a lingua dos teatros...

E vai d'aí, metem o italiano a tor-

to e a direito (a direito t que nâo!) nos

seus mirificos desabafos de literatêlhos

de agua-doce. E agora os ides ver de

pena na mão, julgando que «'• tão facil

escrever como fumar um cigarro ou um L

454 ILLUSTRAQAO
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charuto... E lá sai o infalivel: Si non e

crcra, c ben trovata ; e lá sai o Chi va

piano, va a /ontano, e outros dislates

assim...

Sim, dislates.

Em ifaliano puro sempre se disse:

Si non é vero, é ben tovrato. Isto, ainda

que se trate de coisas femininas.

O nosso jornalista julga que, pelo
facto de esta ou aquela piada Ihe caír

no gôto, tem de pôr em feminino o res-

pectivo comentario pateta. Pois se piada
em portuguez é feminina, tem por forca

de ser trovata e não irovato.

Que bela irovata a dos nossos jor-
nalistas de escabeche !

O estafado Chi va piano sai tam-

bem sempre estropiadissimo.

Queres saber como é, 6 jornaleiro
sem prestimo, homem de teatros e de...

fumos ?

Olha que em italiano sempre se

disse e se oscreveu : Chi va piano, va

sano, e ua /ontano, E olha que em italia-

no a frase nem sempre teve o sentido

que tu lhe dás, ô jornalista de tres ao

pataco...

Bem se vê que certos colegas nos-

sos são como aquele colega nosso, cheio

de prosapias e de fumos — ele que é

talvez sapateiro como o Vitélio da his-

toria! — que escrevendo para um jornal
de provincia, come^ou assim: «Cremos

crer que...».

Valha-nos os manes de José Agos-
tinho de Macedo contra estes «Coutos»

do jornalismo de hoje!...

Nullos

CATHOLICA
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Como se morre para o mundo
(C> >XT.l,l 'SÃKj

A este nome glorioso, que nenhum ho-

mem consagrado a Deus podia desconhecer,

por andar ligado a cem quadros misticos,
que eram verdadeiras maravilhas da arte,
o rosto macilento do prior côrou subitamente,
e ele, erguendo os amortecidos olhos, fitou-
os no semblante do flamengo com tanta ve-

neracão como prudencia.
— Ah ! conhecia-me! — exclamou Ru-

bens com infantil satisfagão. Avalio-o do in-

timo d'altna. Desse modo será menos prior
e menos frade comigo. Ora, vamos...

Vende-me o quadro?
— E' impossivel ;

—

res-

pondeu o prior.
— Muito bem; sabe de

alguma outra obra desse ge-

nio malogrado? Não se pode-
rá lembrar do nome dele?

Quer dizer-me quando mor-

reu ?

— Não me compreendeu,
penso,

—

replicou o frade. —

Disse-Ihe que o auctor dessa

pintura não pertencia ao mun-

do ; porém, não quiz dizer que
tivesse morrido.

s

®

— Mas. . . se ele a recusar? —

pergun-
tou o prior.

— Se a recusar suplicarei ao Papa, com
cuja amizade me honra, e o Papa o conven-

cerá melhor que eu.

— O Papa ! — repetiu o prior.
—

Sim, padre; o papa,
— tornou Ru-

bens.

—

Veja que não Ihe diria o nome do

pintor, ainda que me lembrasse dele ; veja
que não Ihe direi o convento em que se

refugiou.
— Não tem duvida, padre; o Rei e o

Papa o obrigarão a dizer —

respondeu Ru-
bens grosseiramente.

#

0 piloto Dremenstein — O avião que lhe causou a morte

na saída de Croydon.

— Vive ! vive! — exclamaram todos os ®

pintores.
— Faca que o conhecamos!

— Para que? O infeliz renunciou tudo

da terra; nada tem que ver com os ho-

mens. . . Nada!
— Oh ! — disse Rubens com exaltagão

— isso não pode ser, meu padre ! Quando
Deus acende na alma o fogo sagrado do

genio, não é para que essa alma se sepulte
na obscuridade, senão para que cumpra a

missão sublime de iluminar a alma dos ou-

tros homens. Indique-me o convento em que

se oculta o grande artista, eu irei busca-lo,
e restituil-o hei á sociedade. Quanta gloria
o não espera ! ®

Um dosaviôes tipo « Fokker » da

propriedade Loewenstein, e que
o utilisava em suas viagens

rápidas de negôcios.

— Não faca tal ! — excla-

mou o frade. Andaria bem

mal, senhor Rubens ! Leve o

quadro, se quizer; porém dei-

xe tranquilo o que repousa.
Falo-lhe em nome de Deus!

Sim, eu conheci, amei, con-

solei, resgatei, salvei de entre

as ondas da sociedade, nau-

frago e agonisante, esse gran-
de homem, como diz, esse

desgracado e cego mortal,
como Ihe chamo; esquecido hontem de

Deus e de si proprio, hoje proximo da su-

prema felicidade. A gloria ! Conhece outra

maior do que essa a que ele aspira? Com

que direito quer resuscitar-Ihe na alma o

fogo fatuo das vaidades mundanas, quando
Ihe arde no coracão o facho inextinguivel
da caridade? Julga que esse homem, antes
de se apartar do mundo, antes de renunciar

a riqueza, a fama, o poder, a mocidade, o

amor, tudo, enfim, quanto desvanece os

mortais, não terá sustentado grave luta com

o seu coracão? E quererá trazel-o de novo

á peleja quando já triunfou? Não advinha,

de certo, senhor Rubens, os desenganos, os
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pezares, as amarguras que Ihe acarretaria o ®

conhecimento da verdade das coisas hu-

manas?

— Isso é renunciar a imortalidade! —

gritou Rubens.

— Não, é aspirar a ela-
— E com que direito se interpôe entre

esse homem e o mundo? Deixe que Ihe

fale, e ele decidirá.

— Faco-o com o direito de um irmão

primogenito, de um mestre, de um pai, que
tudo isto sou para ele. Faco-o em nome de

Deus, torno a dizer-lhe. Respeite-o para so-

cego de sua consciencia.

E assim dizendo, o religioso cobriu a

cabeca com o capuz do habito, e afastou-se

atravessando o templo.

ILHA DA MADEIRA — FUNCHAL — Por ocasião da visita do

Courrcado «Vasco da Gama».

(Fot. Amador ll;irrr>éitr> Lima)

III

Rubens, sombrio, envergonhado e pro-

fundamente enternecido, viú afastar-se o

ancião, que o saudou cruzando os bra^os
no peito antes de desaparecer.

— E' ele... sim. . .

— balbuciou o ar-

tista. — Vamos ! acrescentou, com enfase,
voltando-se para os discipulos. Esse homera

tinha razão. A gloria dele vale mais que a

minha, porque não é efemera e vã. Deixe-

mol-o morrer em paz!

E dirigindo um ultimo olhar ao quadro
que tanto o surpreendera, saiu do convento

e dirigiu-se ao Paco, onde Suas Magestades
Catôlicas, segundo o costume, como é noto-

rio, honravam o famoso pintor recebendo-o
á sua meza.

Tres dias depois, voltou em busca d.o

quadro, com o intuito de tirar

uma copia, mas já lá o não

achou.

Em compensacão, viu que
se estava celebrando uma mís-

sa de requiem.

Aproximou-se para obser-

var o semblante do defuncto,

que estava de corpo presente
no meio da igreja, e viu com

admiragão e sentimento que
era o do padre prior.

— Grande pintor era! —

disse Rubens. — E agora ain-

da tem maior parecenga com

o retrato, que o do quadro era,

com efeito, dele. Esvaiceu-se

mais uma esperan?a para mim ;

talvez que para ele fosse gran-
de felicidade. Deixou de pa-
decer.

0 mundo é assim !

— Vamos.

me resta fazer.

disse Rubens. — Sei o que
s

—

Mestre,
— exclamou um dos disci-

pulos que durante a anterior pratica estive-

ra olhando ora para o religioso ora para o

quadro;
— não julga que esse velho frade

se parece muito com o mancebo que vemos

moribundo no quadro?

— E é verdade! —

proromperam todos.
— Tirem-lhe as rugas e as barbas

brancas, somem os trinta anos que mani-

festa a pintura, e resultará que o mestre

tinha razão quando afirmou, que o religioso
morto era ao mesmo tempo retrato e obra

de um religioso vivo. Condene me Deus, se
esse religioso vivo não é o padre prior.

s. s- j^ s_ s. s* .
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Preparavam-se os cirurgiôes para fazer

a operacão dum cancro que S. José de Leo-

nissa tinha no peito, e temendo algum dos

assistente que a forca das dores o obrigas-
se a fazer algum movimento que podesse
obstar ao bom resultado da operacão, pro-

poz que o ligassem ; porém o santo, mos-

trando o crucifixo que tinha na mão :
— Eis

aqui, diz ele, o mais forte de todos os la-

?os ; ele me conservará imovel, melhor que
todas as cordas.
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PEREGRINACÃO ANTONIANA A LISBOA

|\T o passado mez, constitui-se um

x

enorme numero de catolicos

do norte, que, saíndo do Porto, foi, em

peregrinacão, em comboio especial, â

cidade de Lisboa, e se dirigiu â histori-
ffl

Os peregnnos saíndo da Igreja de Santo Antonio, no lim da missa sclcne.

ca capela de Santo Anto-

nio, onde promoveu va-

rios actos religiosos em

honra do grande Bem-

aventurado Portuguez.

Os peregrinos tive-

ram uma afectuosa re-

cepgão na garc do Rocio,

que lhes foi prestada pe-

los catolicos de Lisboa,

e representante do Em.m°

Snr. Cardeal Patriarca.

Todos os peregrinos co-

lheram a melhor impressão

da sua piedosa romagem.

O Em.m0 Snr. Cardeal Patriarca,

recebeu no seu Pago os peregrinos

com muito carinho e lhes rogou que

voltassem, para o ano.

Espera-se que, no ano proximo, a

nova peregrinacão seja

mais numerosa.

Desta vez, a maior

parte dos peregrinos,

eram da cidade do Porto.

Desta cidade, foram,

tambem, alguns catolicos.

Os peregrinos, ofe-

receram varias esmolas

para a conservacão do

culto na historica Capela

de Santo Antonio de

Lisboa.

Um grupo de peregrinos junto ao Pago Patriarcal, apôs a visita a Sua

Eminencia o Senhor Cardeal Patriarca.
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O apito no tcatro
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Ha poucos anos, as auctoridades

administrativas de uma grande cidade

do sul da Franga vedaram os apupos no

teatro. Não sômente era proíbido asso-

biar, como fazer qualquer manifestagão

hostil, tais como reflexôes em voz alta,

aplausos provocadores, bocejos ruido-

sos .

Essa determinacão causou certa

surpreza em Paris, porquanto na gran-

de capital desde muito se não usava

mais desse direito.

Os parisienses têm-se tornado, de

facto, com relagâo aos artistas, muito

mais indulgentes do

que eram os seus

antepassados, q u e

com extrema facili-

dade pateavam os

comediantes.

O emprego do

apito data do tem-

po de Luiz XIV.

Foi na repre-

sentagão de uma co-

media de Thomaz

Corneille que o pu-

blico, pela primeira

vez, se utilisou desse

instrumento para in-

dicar, um tanto rumorosamente, a sua

opinião. Assim afirma Victor Fournel.

Mas, por outro lado, um epigrama de

Racine nos diz :

Mais quand siff/etsprirent commencement,

C'est (fy jouais, fen suis témoin fidêle),
C'est â /'Aspar du sieut de Fontene/te.

O apito teve, desde então, grande
sucesso. Tornou-se mesmo de tal modo

indîscreto que, em 1690, foi proíbido o

seu emprego, o que se deu depois da

primeira representagão de uma opera

de Colâsse, que havia sido fortemente

apupada.
A esse Colasse coube, entretanto,

a honra de pôr em musica o unico li-

s

o

tado. A opera, que se chamava Astréer

rnão agradou.
La Fontáine assistia á primiêrer

num camarote, colocado atrás de se^

nhoras que nâo o conheciam. A cada

instante fazia observagôes em voz baixa.

— E' absurdo! E' detestavel! di-

zia ele.

Finalmente, as espectadoras pro--

testaram.

— Nâo é tão mau como lhe parecer

O auctor é, aliás, um homem de espiri*
to: é o sr. de La Fontaine.

— Minhas senhoras, a pega nada

vale e o auctor não tem nenhum talen-

to. Ninguem o conhece melhor do que7

VIEIRA DO MINHO - Brancelhe — Ponte de Cubos.

8
eu, pois é ele mesmo quem lhes fala

neste instante.

E deixando o camarote, dirigiu-ser
ao café Marion, onde um dos seus ami*

gos, uma hora depois, o achava ador^

mecido.

— Aqui ? Não assistiu, então, á re*

presentagáo da sua opera?
— Escutei o primeiro acto, que mff

entediou de tal modo que não tive a co-

ragem de ouvir os outros. E' inacredĸ

tavel a paciencia dos parisienses !

A musica era, com efeito, pouca

aprazivel, e nunca o auditorio lamentou

tanto não se poder servir do apito coma

um meio eloquente de manifestar as

suas impressôes.
Essa não era, porém, a época das

breto de La Fontaine que foi represen- ffl cabalas, que foi, mais tarde, no sécula
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de Luiz XV, quando houve em Paris

um «grão mestre dos apupos».

Recebeu esse titulo o cavalheiro

de La Morliere, auctor de Anoo/a. Me-

diocre literato, escritor pateado, teve

um dia a ideia de crear uma verdadeira

empreza de cabalas, a fim de fornecer

aos auctores descontentes, que quizes-
sem fazer caír uma pega, um numero

mais ou menos avultado de apupadores.
La Morlitxre foi um verdadeiro che*

fe de condottieri. Recrutava os seus

auxiliares nos cafés literarios, entre os

auctores famelicos, e conduzia-os ao

assalto do drama ou da opera que se

tratava de demolir.

Em pouco tempo, tor-

nou-se um elemento pode-
roso, com o qual os poetas

e os artistas de mais reno-

me tinham forgosamente de

contar.

Era o terror da Comé-

die-Francaise e da Opera.

Ninguem ousava resistir ás

suas determinag.ôes; nin-

guem, salvo uma mulher:

M lle Clairon. E foi ela

quem o venceu.

A celebre Clairon, a

quem La Morliêre negava

talento e habilidade, por

varias vezes havia sido apu-

pada pelos sequazes do

grão-mestre do apupo. E a

famosa tragica tinha sido informada de

que, para
a primeira representagão de

Tanerede, de Voltaire, que se devia

efectuar a 3 de Setembro de 1760, La

Morliêre lhe preparava uma pateada
colossal.

Adoptou as suas precaugôes.

Naquela noite, depois de haver de-

clarado que faria cair a tragedia de

Voltaire, o chefe dos apupadores foi

sentar-se na cadeira que de costume

ocupava no teatro.

Notou, então, que se achava entre

dois robustos individuos, de aspecto

energico, que não eram os seus visinhos

habituais. Comegou Tancredc. Poucas

scenas tinham sido representadas, quan-

s

©

do La Morliêre principiou a fazer ges-
tos de impaciencia e a langar exclama-

goes que traduziam o seu descontenta-

mento. Mas, desde os primeiros sintô-

mas de hostilidade, os dois visinhos

aproximaram-se de tal maneira do chefe

dos apupadores que este quasi perdeu a

respiracão.
O publico seguia a pega atenta-

mente, e reinava completo silencio,

quando, ao ouvir um verso que lhe pa-

receu um pouco enfatico, La Morlĸre

proferiu uma interjeigâo sarcastica. No

mesmo instante, sentiu-se apertado en-

tre os dois possantes espectadores.
No segundo acto, emquanto M.lle

NO MINHO — Um aspecto da Cabreira.

s Clairon, que interpretava o papel de

Amenaíde, terminava um monologo, c

chava/ier retirou do bolso um apito. Mas

um dos homens segurou-lhe no brago
com tal violencia que o instrumento

caiu. E ordenou :

— Silencio !

La Morlic^re ia protestar, quando o

outro individuo, comprimindo-lhe com

egual energia o outro brago, repetiu :

— Silencio !

E o chavalier sentiu que os seus

pulsos estavam presos nas mãos de terro

dos seus visinhos.

— Se fizer um gesto, se gritar, nôs

0 expulsaremos da sala, preveniu um.
s
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Eram dois agentes da policia ; o

cheva/ier submetiu-se.

Findo o acto perguntou com inso-

lencia :

— Sabem, por acaso, quem eu sou?

— Perfeitamente. E nôs recebemos

a missâo de evitar as suas inconvenien-

tes manifestagôes.
— Hoje ?

—

Hoje, amanhã, todos os dias.

La Morliêre nâo insistiu. Na noite

SINGAPURA — Igreja da Missão Portuguêsa.

seguinte não aparecett no teatro. Uma

semana depois, julgando-se esquecido,
voltou ao espectaculo. Os dois esbirros

esperavam-no. Ele confessou-se venci-

do. E desde então os comediantes ces-

saram de tremer deante desse capricho-
so arbitro, e M.lle Clairon triunfou.

O grande actor inglez Garrick em-

pregou, nas mesmas circunstancias, um
meio analogo para impôr silencio á ca-

bala. Como devesse representar um no-

vo drama, soube que haveria na sala um

violento partido contra ele. E com un?

dos seus amigos, homem vigoroso e do*

tado de grande coragem, combinou um

plano curioso. Acompanhado de trinta

atletas, esse homem entrou na sala de

espectaculos antes do publico. Senta^

ram-se no centro da plateia. Um mo-

mento antes de ser erguido o pano, um

deles, levantando-se, disse em voz alta ;

— Meus senhores, sei que alguma*

pessoas aqui vieram expressamente na

intuito de perturbar a representa-

gão. Como eu a quero ouvir, pego

a esses individuos que se retirenw

A essas palavras seguiu-se
uma scena tumultuosa ; mas os atle-

tas distribuiram os seus sôcos com

tal maestria que os cabalistas se re-

tiraram vencidos. E quando Gar-

rick apareceu, poude, sem ser in-

terrompido, desempenhar tranquila-
mente o seu papel.

Durante os seculos xvm e xixr

o apito foi utilisado nos teatros. Os

melhores artistas, Lekain, Talma,
Frédérick Lemaître, foram apupa-

dos.

Ha 30 anos, contra umas can-

tôras da Opera-Comica os parisien-
ses assim se manifestaram.

Mas esse abuso cessou.

0 ESTADO PRESENTE DA ICRÉJA

NA CHINA

Em muitos pontos da Chiha

continua acirrada a perseguigão re-

ligiosa, mais que a perseguigão aôs

estrangeiros, que parece ir esmorecen--

do, ao menos de um modo geral.
O ultimo levantamento bolchevista

não acometeu os estrangeiros, mas des*

truiu cristandades inteiras onde pôde
langar pé. Assim na região leste do

Kwong-Tung e em Swa-tau destruiu

cristandades florescentes, algumas delas
datando do século xvn. Registemos al-

guns factos:

Em Lung-Wo o R. P. Filipe Lau

(chinês) e os seus cristãos tiveram de

s

o

nsêhå
m. ■

S

O
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se refugiar numa aldeia da montanha.

Em Tchoung-Fa o R. P. André Wong

(chinês) foi obrigado a entregar aos co-

munistas as 200.00 (duzentas patacas)

que possuia em casa. Em Swa-Bue

(Shan-Mei), tambem no Kwong-Tung,
dois missionarios europeus, um chinês,

e seis religiosas (duas europeas e qua-

tro chinêsas) foram presas por ordem do

governo soviético estabelecido na re-

giáo, e grande parte da populagão, de

um modo particular os cristâos foram

assassinados sem nenhuma forma judi-
cial, estimando os governantes que era

preferivel matar cem inocentes a deixar

escapar um s6 adverso ao regime comu-

nista. O P.

s No meio desta tormenta a Igreja
Catôlica continua dando provas da sua

influencia continua-se a fazer sentir

mesmo no meio da perseguigão.

©

Chilreio Misterioso

Conta-nos Fr. Leão de S. Tomás

que certo monge loio, pertencente ao

convento de \Tilar de Frades, sito para
as bandas de Barcelos, tomando o de-

jejuadouro, sentiu subitamente, através

das amplas janelas do refeitôrio, um

inaudito chilreio, que logo o extasiou.

■ÊSSÍrøÍ

W'ong, p r e s o,

via todos os dias

passar deante

de si os grupos

destinados a se-

rem fusilados,

ou do o u t r o

modo cruelmen-

te executados

cada dia. A sua vez devia ser no dia

27 de Dezembro com o suplicio das

cem feridas, género de suplicio que

consiste em ir cortando a vitima em

cem pedagos com morte lenta. Foi li-

vre por um navio de guerra inglês, a

bordo do qual ia o Snr. Bispo de Hong-
Kong, algumas horas antes de ser le-

vada a efeito a iníqua sentenga.
Uma familia cristã de certa cris-

tandade conta apenas g sobreviventes

dos 96 membros de que se compunha a

familia. Nalgumas aldeias, além da de-

molicão sistemática de tudo o que era

de moradores não comunistas e depois
da expropriacão de predios e dinheiro

foi a populagão dizimada, sendo mortas

as mulheres e creangas com os requin-
tes da maior crueldade, as igrejas e re-

sidencias missionarias devastadas, mui-

tos cristãos chacinados. Foi nesta obra

de devastagão em que notavelmente se

aumentaram as paginas dos martires da

Igreja, que se terminou o ano de 1927

e se findaram os primeiros dois mezes

de 1928.

■J

SANTANDER — Vista geral do formoso passeio de Parede e Avenida de Afonso XIII.

Extáticamente impressionado, pois,
o feliz do monge, deixou a parva, a sua

pequena refeigão, e desceu â cêrca pro-

curando o sício donde partia o extraor-

dinário canto de tão extraordinaria ave,

que jamais lhe fôra dado conhecer.

Andou, andou, progressivamente
enlevado, transpôs os limites do recreio

monacal, e penetrou num inspirado

bosque, através do qual caminhava mais

pela forga atractiva do som celestial do

que pelas suas prôprias energias. Alfim,
foi detido junto duma frondosa arvore,

e aí, num arrebatamento pleno, em es-

tado anagôgico, permaneceu uns mo-

mentos.

A sobrenatural melodia chegou ao

fim, e o monge foi langado, um tanto

bruscamente, na dura realidade ambien-

te, a que se readaptou com dificuldade.

Mas veio-lhe logo å mente o seu peque-

no almôgo, naturalmente pelas indeferí-

veis necessidades fisiolégicas, e de se-

guida se dirigiu para o refeitôrio.

Ao chegar, porém, â cêrca do con-

vento, deparou-se-lhe com surpreza a

ILLUSTRAQAO CATHOLICA 461



porta fechada, quando pouco havia a

deixara aberta. Bateu, pois, insistente-

mente, e, enquanto esperava, já contra-
riado pelos apertos famélicos, notou,

ainda mais surpreendido, que a portada
não era a mesma, fora substituida por

outra mais forte e de traga completa-
mente diferente.

Entretanto, o porteiro escancarou

um pouco mal humurado a pesada por-

ta, e ao mesmo tempo o monge e o

servente se entreolharam com uma fun-

da curiosidade perscrutadora. Eram re-

ciprocamente desconhecidos, excogitan-
do por isso cada um deles as razôes do

inesperado facto. O monge tratou logo
de indagar o destino do porteiro que

pouco havia ainda ocupava o seu posto.
Mas o novo ostiário, cada vez mais

apocalíptico, com o que ouvia, não sa-

<•;->- ^. ,' ; ■■- '~>".'ffi&'rm'??!" ~xx~ ■-■&..■. -. "î?..
■
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a
a cuja mente logo assaltou a ideia de

que talvez se tratasse de algum religio-
so que, imbecilizado por longas vigília*
ou incomportáveis penitencias, abando-
nasse a sua comunidade e vagabundeas*
se de terra em terra, até chegar provi'
dencialmente ali. Foi, portanto, devo-

rado de interesse que o ouviu, tanta

mais que o monge, pelo hábito que en-

vergava, era filho de S. João Damasce'

no, a cuja ordem pertencia o dito con-

vento de Vilar de Frades.

Repetiu o atarantado frade o que
Ihe havia sucedido e pediu licenga de ir

acabar o pequeno almogo, pois se sen-

tia quebrado de forgas. Sorriu-se a

guardião confîrmando o seu parecer, e

chamando a comunidade a um solene

capítulo, tornou-se manifesta a inco^

s gnoscibilidade de tão interessante

monge.

| »Alguns dias depois,
porém, o guardião, folhean-
do casualmente os anais da

mosteiro, maravilhava-se
com o conhecimento de

que o felicíssimo monge
era o sobrevivente duma

comunidade que fora havia

uns bons duzentos anos ! ! f

SANTANDER — Vista da praia de Sardinero e o grande Casino.

bia responder, se êle tinha vindo para

aquele cargo já em alguns anos ! ! ! E

deste modo, profundamente repassados
de sentimento misterioso, foram ambos

â presenga do guardião.
Reatravessando a cerca, repene-

trando na crasta e remergulhando nos

penumbrosos e estirados corredores, o

enleiado monge, cujos pensamentos se

dirigiam instintivamente para o refeitô-

rio, onde deixára o pequeno almogo,
notava que por tudo aquilo havia pas-

sado uma extraordinária transformagão,
e a sua mente enfraquecida quedava-se
atônita no que via, sem conseguir for-

mar o mínimo juizo. Passara dum so-

nho a outro sonho; e assim se sentia

inconsistente, aspirando do íntimo a re-

firmar-se numa realidade conhecida

Mas ei-lo na presenga do guardião,

s .s
■sm

Antonio Menezes.

b
s-

s

0 rapazinho generozo
Um bom Prior de F... na Italia cos*

tumava visitar, alguns dias antes da festa
do Natal, as escolas da sua freguezia. Inda*
gava, quais tinham sido os pobresinhos-
mais dôceis, e estudiosos, e designava os-

que haviam de flgurar na representagSo,
que ainda se faz todos os anos pelo Natalf
de diversas scenas relativas ao nascimentor
e infancia do Salvador, tais como a Adora*

?ão dos pastores, e a Visita dos Reis Magos,
Era um grande motivo de emula^ãa

para os rapazes. Os escolhidos ufanavam-se
e alegravam-se por tal distincão, desejada
vivamente tambem pelas familias, não s*

pela honra que disto resultava, mas tambem

pela tenue vantagem anexa, porque no dia
da festa cada rapaz recebia dois escudos,
(1840 reis) e um fato novo.

No ano de 1840, recaiu a escolha em
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tim rapazinho de oito anos, por nome

Beppino. Uma expressão de alegria triun-

fante iluminou a encantadora fisionomia do

pequeno, quando o Prior Ihe anunciou, que

ele era um dos cinco, e o primeiro de todos

os escalhidos, porque o seu comportamento
tinha sido perfeito todo o ano.

— Que gosto para minha mãe! disse

ele, côrando, e os seus grandes olhos negros,

cheios de lagrimas, viraram-se para a porta,

onde estavam apinhadas muitas mulheres,

anciosas por saber, se os filhos seriam do

numero dos premiados.
Rosina, mãe de Beppino, lá estava, e

nos olhos mostrava ao filho a satisfacão

que sentia. Quando o Prior saiu, chegou-se

ao pé dele, e disse-lhe: «Senhor padre,

muito lhe agradeco! Desde a morte de meu

marido é a primeira vez que sinto alguma

alegria no coragão ! O pequeno tinha traba-

lhado tanto ; tinha tanta vontade de ganhar

aqueles dois escudos para arranjar a nossa

pobre casinha ! E eu hei de gostar bem de

o ver vestido de novo!».

O Prior sorriu se com bondade; conhe-

cia bem a morada da viuva; não havia na

freguezia casa pobre, nem o mais triste re-

íiro, que ele não tivesse visitado. «Hei de

ir ver a sua casinha, quando estiver arran-

jada : quero pôr uma imagem de Nossa

Senhora á cabeceira de Beppino: Deus

abencoe este rapaz ! acrescentou o Prior,

pondo a mão veneravel sobre os anelados

cabelos do rapazinho*.
Mãe e filho foram para casa alegrissi-

mos.

Defronte deles morava uma mulher,

boa pessoa, por nome Maria, que pelo seu

trabalho sustentava sua velha mãe enferma,

e seu filho Eugenio, condiscipulo de Beppino.

0 estado de doenca cada vez mais

grave, em que a pobre velha se achava, ha

tempo. tinha impedido Maria de trabalhar,

como costumava. O aluguel das casas estava

em atrazo: era preciso procurar outro alo-

jamento; como se havia de transportar a

doente? A desgracada mulher estava senta-

da no degrau da porta a chorar de vaga-

rinho, quando Rosina entrava em casa, toda

alegre, com o filho pela mão. Vendo a tris-

teza da visinha, perguntou-lhe a causa, e

por muito tempo estiveram a pensar em

algum expediente, mas não atinavam com

ele. Era preciso dar dinheiro em oito dias,

ou mudar de casa: Maria não tinha um es-

cudo sô, e Rosina não ganhava senão

exactamente o pão de cada dia para si e

para o filho.

Rosina foi para casa muito triste; a

compaixão dos pobres é tão verdadeira, tão

profunda ! De vez em quando repetia : «Ali

estão pessoas bem aflictas! uma doente,

s obrigada a mudar a casa nesta estacão! e

não poder eu valer-lhe!°.

De noite pensou nos visinhos e não

poude dormir; depois acode-Ihe de repente
uma lembranga : «Eu nada tenho disse lá

comsigo, mas Beppino vai receber dois es-

cudos; se aquela pobre gente os tivesse, fi-

cavam bem ; o senhorio teria paciencia, Ma-

ria tornaria a trabalhar, e tudo se arranjaria.
Está decidido : vou ter com o nosso pároco
e pedir-lhe, que nomeie Eugenio em logar
de meu filho; ele consentirá, porque Euge-
nio tambem teve bom comportamento todo

o ano. Torno a remendar o fato velho de

Beppino, e a casa outra vez arranjará: ainda

é melhor, que o presepio, onde nasceu o

Salvador*.

Rosina, muito contente com a boa Iem-

branga, adormeceu então socegadamente.
Pela manhã cedo acordou Beppino.

—

Filho, estás muito contente por ter

sido o primeiro nomeado pelo nosso bom

Prior?
— Sim, minha mãe, hei de gostar bem

de te trazer dois belos escudos.

— Diz-me, filho; tu conheces aquela
velha nossa visinha que está doente: se tu

soubesses, que a vão pôr na rua, porque

não pode pagar casa, terias muita pena?
- De certo, minha mãe; a pobre visi-

nha é tão boa, e depois gosto tanto do meu

condiscipulo Eugenio !

— Se tu podesses impedir esta desgra-

ga, fa-o-hias?
— Com toda a certeza ; mas não posso.
— Estás enganado ; poderias, se nôs

pedissemos ao nosso Prior que designasse

Eugenio para o teu logar, e que désse os

dois escudos á mãe.

O pequeno reflectiu um instante.

— Minha mãe, tens razâo, diz ele; é

preciso pedir isso, e eu hei de portar-me

tão bem que para o ano espero ser outra

vez nomeado, e ganhar os dois escudos,

que hão de ser para ti.

Rosina abracou o filho com ternura, e

foi ter com o Prior expôr-lhe o negocio, e

pedir-lhe que nomeasse em logar de Beppi-
no o filho da infeliz visinha.

— Mas, pobre mulher! diz Ihe o Prior

que a tinha escutado, mui comovido; os

dois escudos faziam lhe muita conta. . .

— E' verdade, senhor padre Prior ; mas

emfim posso passar sem arranjar a casa, e

ir á igreja sem fato novo, mas uma doente

não pode mudar de casa na forca do inver-

no, ou morar no meio da rua; isto é bem

claro. Eu poderia receber os dois escudos,

e dál-os á minha visinha, mas ela não acei-

taria, receiando que me fizessem falta.

-- Está bom ! eu farei o que me pedís,

B e Deus vos abengoará, e a vosso filho.
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Maximas de S. Francisco de Sales °

Não ha regra tão geral que não

tenha sua excepgão a não ser esta que
é fundamente de todas as outras: Nada

contra Deus.

Nunca se fale de Deus, nem das

cousas concernentes ao culto da divin-

dade a modo de pratica e entreteni-

mento, mas sim como deixando sempre
ver sentimentos da maior veneragão e

respeito.

Quem mais atende á vontade de

Deus menos se importa com a vontade

propria, não atendendo aos movimehtos

da propria inclinagão.
Para quem Deus é tudo, o mundo

é nada.

Rouba a Deus o tempo quem o

tempo desperdiga.
Nunca falta o pão de cada dia,

onde se cumpra a vontade de Deus.

A maior parte dos defeitos que

cometem os religiosos e religiosas pro-
cede de não andarem, como é seu de-

ver, bem na presenga de Deus.

Quem mais mortifica naturais in-

clinagôes, mais atrae as inspiragôes
sobrenaturais.

0 fidalio e o lavrador

Tendo certo fidalgo umas diferen-

gas com um lavrador, lhe quiz tirar da
mũo um pau que trazia para lhe dar

com ele ; porém o lavrador retirando-o

Ihe disse : busque vossemecê outro que
este tem dono, e não lhe faltará que

fazer.

Repreensão bem cabida

Levando, um dia, Pedro de Melo

um copo d'agua a el-rei D. João II, lhe
caiu o copo da salva. Comegaram todos

os fidalgos a rir-se, e ele ficou turbadis-

simo. Reparou nisto o rei, e disse : de

que vos rides? A Pedro de Melo nunca

lhe caiu das mãos a langa, que tem

pois que lhe caisse agora o copo?... s

Mania poetica

Perseguia um visinho a outro, que
era poeta, para que Ihe ensinasse a fa-

zer versos ; afligia-se o poeta porque o

discipulo tinha negagão para os fazer,

pediu-lhe ultimamente que lhe désse

uma medida certa dos versos. O poetar

para se ver livre dele, lhe mandou uma

ĩinha, dizendo que por ali os podia me-

dir; ficou o aprendiz de poeta muita

contente, e esteve todo o dia fazenda

versos.

Mais que tolo

Recomendára certo pai a um filho

nescio que se conservasse muito calado,
durante um banquete a que tinha de \f

assistir, afim de não ser conhecido. O

filho assim o fez ; tão calado esteve que
os outros convidados disseram entre si

que devia ser tolo, pois não falava; ou-'

vindo-os assim discorrer, disse o filho í

O' pai já posso falar, que já me conhe-

ceram.

0 porteiro confundido

Quando S. Norberto, apostolo da

Franga e da Alemanha, foi tomar posse
do arcebispado de Magdebourg, que
lhe fôra dado contra sua vontade, ia

vestido tão pobremente que o porteiro
lhe recusou a entrada e o repeliu gros-
seiramente dizendo-lhe :

— Vai-te lá para os pobres ; para

que has de estar aí encomodando esses

senhores ?

Vendo isto, todos gritaram ao por-
teiro dizendo-lhe que era o arcebispO }
e o porteiro, todo confuso, quiz escon-

der-se ; porém Norberto o deteve e lhe

disse, sorrindo-se :

— Tu me conheces melhor que
aqueles que me obrigam a ocupar um

palacio.
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