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CRONICA DA SEMANA

P\OIS acontecimentos se deram nos ulti-

mos dias que deram brilho á vida da

Igreja em Portugal.
Um deles, foi a entrada solene no Porto

e posse da diocese, como seu Bispo coadju-

tor, do Ex.mo e Rev."10 Sr. D. Antonio de

Castro Meireles, que deixou, cheio de vivas

saudades, a sua diocese d'Angra.

0 Porto catôlico, deu uma prova evi-

dentemente publica da sua afeigão ao seu

novo Bispo.
Foi tão significativa essa manifesta^ão,

que, o Ex.mc Sr. Bispo D. Antonio de Cas-

CRECHE DE BRAGA -

tro Meireles, não pôde deixar de dizer no
*

seu discurso e saudacão aos fieis que o

acolheram á sua recep^ão:
«Todo este povo veio ao meu encontro.

Hontem, na estacão, em cada lábio via uma

prece. Em paga desejava fazer-Ihe uma

saudacão que exprime do seguinte modo :

Se pudesse, tomaria as almas todas da dio-

cese do Porto, elevá-Ias-ia até ao ceu e di-

ria ao Senhor : — derramai sobre todas es-

tas almas as vossas bencãos».

E os catolicos do Porto, no seu intimo,

no seu coracão, recebem, e muito bem, co <

movidamente, estas significativas palavras

do seu Bispo Coadjutor.

*

Outro facto não me.nos notavel. Mais

um Bispo deu å Igreja a Arquidiocese Bra-

carense.

E' o Ex.mj Snr. D. Guilherme Augusto

Inacio da Cunha Guimarães, um zeloso e

modesto paroco duma paroquia do conce-

Iho de Guimarães.

A sagracão do novo Bispo, que teve

logar na historica cidade de Guimarães, re-

vestiu uma alta e significativa solenidade.

A ela se associaram o povo, as aucto-

ridades civis e todo o elemento oficial, e o

clero, em um numero altamente conside-

ravel. O novo eleito ã AuctoridadeEpiscopal»
foi, justamente ovacionado, quando, no fim

da sua sagracão, saía do templo de S. Fran-

cisco de Guimarãés.

A manifestagão, porém, não era sô ao

novo Bispo, era á Igreja Catôlica, que rece-

bia mais um Apostolo no seu seio.

Muito bem. Ao novo Bispo desejamos
as maiores felicidades junto do rebanho

que Deus e a Igreja Ihe confiaram.
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A menina Maria Antonia

Figueiredo Fernandes
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A' íuîeressaute Maria Aiitôũia Fipeiredo Femanûes

Ouve, minha linda miudita,
Uma historiazita

Oue te vou contar.

Tu sabes que estão a morar,

Lá em cima, no azul dos céus,
- Da linda côr dos olhos teus —

Uns anjinhos pequeninos :

Meninas e meninos.

Folgazoes,
Brincam todo o dia

Cheios de alegria
Nos coracôes.

Mas são descuidados os petizes,

(jue vivem felizes

Em sã alegria.
Ora aconteceu certo dia

( jue um desses tais lindos meúdos,

Para fugir dos mais graúdos,
Ia a correr, sem parar,

Pois qu'riam-no agarrar.

ĨMas, Jesus !

Caiu na corrida ;

E, então, catrapuz,
Eil-o na Vida !

Esse anjinho louro,

Lindos olhos, cabelos d'ouro,

Cara tão bonita,

Figura 'iii'fnoniie, fraquita...
— Olha, és tu Maria !...

E foi naquele dia

Oue a este mundo vieste !

Eis a razão

Porque assim tão tristes

Teus lindos olhos sâo

Desde que existes!...

JOSÉ DOS REIS

(Para esta poesia escreveu musica o Ex.mo Snr. Dr. José Belchior

Junior).
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a capela das Almas, jun-

to á Casa de Mazagão,

freguezia de Aveleda",

realizou-se o casamento da

Exc.ma Snr.a D. Candida Barbo-

sa Brandão Pereira, estremosa

filha da Exc.ma Snr.a D. Luiza

de Faria Barbosa Brandão e do

Exc.mo Snr. Victor de Lima

Brandão, com o Exc.mo Snr. D.

Francisco Gasparinho Soto

Maior e Avila, filho do Exc.mo

Snr. D. Francisco de Sales So-

to Maior e Avila, representante

da ilustre Casa de Esmoriz, em

Ancêde, Baião, e da Exc.ma

Snr.a D. Izabel Maria Gaspari-

nho de Soto Maior.

Os noivos são clois jovens

a quem não faltam virtudes e

peregrinas qualidades, que os

tornam justamente considerados

e dignos de estima em geral.

Ao acto religioso a que acima nos referimos, assistiram as familias dos noivos

e muitos cavalheiros e senhoras da mais fina aristocracia do Norte.

Aos nubentes desejamos as maiores felicidades.

A Exma Sn.a D. Candida Barbosa Brandão Pereira e o

Ex.mo Snr. D. Francisco Gasparinho Souto Maior e Avila.

(«Foto-Chic>(de Alberto Marques)
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0 SENĨIDO CRISTÃO DAS I PORTLGA JU

A s ultimas lagrimas do céu, as ultimas ® Sol ia chegar, com a sua chuva de luz

lágrimas do inverno, passaram vivificante, sinfônica e poetica.
há já mais de um mês. O sol caricioso,

perfumado, da Primavera, cortou, atra-

vessou a espessa fortaleza das nuvens

Parecia que vivia muito longe... Pare- ffl

A colcha luminosa do Sol cobre,
por fim, a Terra. O Sol não se podia
demorar, nâo podia faltar ao noivado

da Natureza. Demorou-se, mas chegou

Os noivos, suas familias e convidados
(<Foto Chic» de Alberto Marques)

cia até esquecido, olvidado, de vir

desabrochar a natureza. Contudo, sur-

giu, chegou. As suas hesitagoes de en-

vergonhado, foram sucumbindo, desapa-
recendo. O céu, que os olhos da terra

miravam com receio, com receio de que

conservasse o aspecto triste do scenario

de inverno, modificou-se, embora len-

tamente, mas dum modo deslumbradôr.

Desapareceram os borrôes negros, as

manchas cinzentas, e todo o firmamento

se transformou numa folha de sêda azul.

Era o aviso, éra a insinuagão, de que o
ffl

alégre, festivo, como o meio dia duma

batalha de bélica conquista. A sua ale-

gria, a cancão da sua luz, com que se

tem apresentado, defende-o da longa
demora. As cidades, para o adorarem,
vestem-se de branco ; decotam-se, tor-

nam-se comunicativas, enfeitam-se de

rosas e de sorrisos. As almas estão mais

proximas dos labios. Os ultimos sobre-

tudos e agasalhos desapareceram do

«trottoir». Os coracôes murmuram, para

que as almas sejam mais sinceras, mais

puras, e mais livres ! Os campos e as al-
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ras, e mais livres ! Os campos e as al-

deias compreendem, comtudo, muito

melhor o sol de Primavera. Emquanto

que as cidades, sempre apressadas,

sempre agarradas ás azas vertiginosas
da civilisagão, olham para o sol muito

de fugida, as aldeias e os campos, pas-

sam todas as horas a bemdize-lo com

os perfumes e coloridos das flores, com

a afeicão moralista dos olhares de na-

moradps, e com a opera popular das

romarias.

O Sol, este sol de Primavera alin-

da as cidades, mas rejuvenesce as al-

deias e os campos. E' uma hostia lumi-

nosa, ardente, que faz comungar a terra.

Os bracos levantam-se para o céu e dos

labios vôam oracôes de amôr. Há um

BOM JESUS -

colorido de aguarela no largo aspecto
dos jardins. Há um sabor de festa

nas horas iluminadas que os bronzes

das igrejas, dos campanarios, espalham
no ar. Sente-se essa festa em todos os

olhares. Nos corpos e em torno dos

corpos. A terra, todos os campos e ca-

minhos, são batalhas, féstas, de flôres !

Comecam, então, a apresentar-se,
a realizar-se, as romarias. As lindas,

alégres e cristãs romarias de Portugal !

E' ainda o clarim oiriscente do Sol que

acorda o povo, do mesmo modo que

acordou e floresceu a terra, para as pe-

regrinacôes da alegria das encanta-

dôras festas dos nossos povoados. O

sol é a chave e a bencão de todas as

romarias de Portugal! Abre todos os

caminhos e abencôa todos os festeiros.

O nosso sol, êste sol que é a con-

decoragão luminosa do nosso céu, pa-

droeiro dos nossos campos e jardins,

apaga, com o brilho da sua luz, o velho

costume de se considerar que as nossas

romarias são romarias pagâs. As nossas

romarias são todas filhas do sol. E' êle

que as abengôa, que as salva, que as

santifica.

Os corpos, todos os corpos dos

romeiros, confundem-se num bailado.

Aturdem-se nas dangas de roda. Ban-

deiras garridas bordam de côres gri-
tantes as estradas e os adros atapeta-

dos de relva. Mas, tudo isto é a alegria
do corpo. Uma alegria que, por maior

qHe seja, que, por mais portuguesa que

possa sêr considerada, é muito menos

do que a alegria da alma. Nas nossas

romarias, os corpos bailam quasi sem-

pre, mas, comtudo, as almas nunca

deixam de subir até o céu nas azas da fé.

Sâo, pois, muito mais cristãs do

que pagãs, as romarias de Portugal. O

corpo foi, desde sempre, desde que a

humanidade sabe andar, um hino ao

paganismo. Mas, os corpos que bailam,

os corpos das nossas romarias, são ca-

sas, muito berrantes por fora, e muito

mais catolicas por dentro ! Em todos os

corpos há, como em todos os lares, um

altar de fé. Um altar a que todos mur-

muram oracôes que s6 Deus escuta.

As romarias cantantes, poeticas,
amorosas, da nossa terra, são romarias

em que a devocão se debruca no cora-

cão de todos! Ninguem se queixe do

Sol ! Ele torna a terra, ergue-a até a

Deus. Pôe os corpos a bailar mas des-

encanta de todos os labios uma quadra
feita de retalhinhos de amôr cristâo.

G. de A.

Nos não temos senão uma boca e temos dois

ouvidos. Q\ial seria o fim com que Deus nos criou

assim ? 0 homem para evitar a discordia e a desor-

dem deve ouvir muito e falar pouco.
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Efeitos de luz na gruta Braga
(Fot. Amador Humberto Lima)
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FLORES ABENCOADAS!
T^remia o reino calamitôsamente com

o lavrar intensivo de lutas fratri-

cidas. O infante D. Afonso, de índole

tão mediêvicamente bravia, suspicaz
das atengôis de que era objecto, com

um tanto de indiscrigão, seu irmão bas-

tardo Afonso Sanches, rebelara-se fran-

camente contra seu pai el-rei D. Denis.

Fundamente pungida na sua bonís-

sima alma, a rainha D. Isabel não so-

¥ quem o povo já chamava santa. As ne-

gociagôis cristâs de paz iam apresen-

tando, pois, um mau cariz, que å pa-
ciente alma da rainha não levava a mí-

nima perturbacão. Falsamente informa-

do, o monarca chegou até a proíbir sua

régÍB espôsa de comunicar por qualquer
forma com o infante, pretextando que
ela favorecia, com subvengois prestadas

q
sob sigilo, a sua atitude de rebelião.

n=

CASTELO BRANCO. — Monumento aos mortos da Grande Guerra.

(Fot. Amador Humberto Lima) S==

breestava nos esforgos, de mediagão

que, despertando no filho o sincero ar-

rependimento da sua tão feia quanto

perigosa felonia, e no pai o sentimento

tão régio da cleméncia, os concertasse

segura e dinturnamente.

D. Denis, porém, incendido nos

seus brios majestáticos, perseverava

com obstinagão no propôsito de punir a

insoléncia do filho, resistindo obdura-

mente â diplomacia de D. Isabel, a

Concorrendo, cada qual mais despôtico,
os sentimentos irosos do soberano, do

pai e do espôso, D. Denis acabou por

privar a rainha da fruigão das suas ren-

das, e ferinamente a sequestrou.
Reduzida á infima condigão de ré

acusada de crime de lesa-majestade.
D. Isabel, que o povo já plênamente
canonizava, expiava humilde e mansa,

como alma enriquecida da graga santi-

ficante, uma falta que não tinha come-
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tido. Doia-lhe todavia a alma de não ®
regago, a filha de Pedro 3.0 de AragSo

poder continuar a exercer a caridade jj, ia dar jubiloso cumpnmento á sua mis-

são evangélica, quando D.

Denis, que cada vez mais

restringia, por maus con-

selhos a que dava teme-

râriamente ouvidos, a esfe-

ra da sua acgão, lhe em-

bargou o passo trovejando :

— Senhora, que le-

vais ?

— Flores, Senhor!

As suas moedas tran-

sformaram-se de súbito em

flores vigosas e fragantes,

que ela candidamente mos-

trou, continuando o seu ca-

minho a um sinal de as-

sentimento

do rei. De-

pois as fto-

res voltaram

a ser ouro,

que ia con-

verter-se no

pão dos po-

bresinhos !

Outra

ocasião, foi a

rainha santa

a Leiria ver

MALACA. —Antigo forte português de S. João.

MALACA.— Entrada do forte de S. João.

os progres-

sos das obras

■>rt- .

■*, '.31

na escala em

que a prati-
cava outro-

ra, dissemi-

nando alber-

gues por to-

da a parte,

para os des-

validos. El-

rei m a n t i -

nha-a em se-

vera custô-

dia, vigian-
do por vezes

os seus mí-

nimos movimentos.

Um dia, em Alenquer,
onde cumpria o seu des-

têrro, a rainha santa não

pôde reprimir um forte im-

pulso caritativo â vista

duns desgragados que pe-

diam com insisténcia o

pão do corpo. Foi logo
solícita å alcova e tomou

umas moedas de ouro que

lhe restavam dos seus an-

tigos réditos, e que ela

conseguira subtrair ao se-

vero sequestro imposto por

seu real espôso, tendo os

olhos fitos na multidão dos seus prote- # duma igreja cuja erecgão ela havia pro-

gidos. Discrêtamente rebucadas no seu
g metido, e falando amåvelmente com os

■■z ■%■

MALACA. — Interior do forte português de S. João.
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trabalhadores, deu a cada um deles uma

rosa, que veio também a mudar-se em

ouro.

Flores abengoadas !

Mudadas em ouro pela verdadeira

espagíria da virtude cristã, elas são como

que a exteriorizagão simbôlica da beleza

peregrina da alma de Isabel de Aragão,

que o crisol do matrimônio acabou de

rlepurar, e que em Portugal lanc^ou os

fundamentos da caridade cristãmente

organizada, ao depois' desenvolvida sob

os auspícios daquela que a histôria

chama por antonomasia a excelente Se-

nhora, como a doce epôsa do rei lavra-

dor imolada aos desvarios da infideli-

dade conjugal.
Flores abengoadas, sim !

Elas pôem na crônica agiografica
da rainha a nota superiormente simpá-
tica da virtude exercitada, não pela re-

núncia das suas fun^ôis sociais, mas

pelo cumprimento dos seus deveres de

espôsa, de mãi e de soberana.

ffl Antôxio Menezes

~

r-^~»-«—
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Faleceu ultimamente em Maximi-

nos, a Sr.a D. Joana Rita Teixeira Fon-

tes, estimadissima por todos quantos

conheciam as suas virtudes e o seu zelo,

sempre constantes, em todas as obras

de caracter cristão.

Pela sua familia, pois era filha do

saudoso magistrado o Snr. Conselheiro

Acacio de Carvalho Fontes, herdou

tradigôes que ela soube manifestar em

muitos actos da sua vida.

Era para as criancinhas de Maxi-

minos, na obra da Catequese, um verda-

deiro apostolo, solicita, caritativa, um

anjo no meio das mesmas creangas. E,

estas, foram as que mais sentiram a sua

tnorte, pois ninguem a egualava nos

trabalhos dessa obra de tanto valor

cristão, na assistencia constante, o que

lhe conquistou a estima de todos quan-

tos a conheciam.

Em outras obras catôlicas, ela ia

setnpre na deanteira dos maiores traba-

lhos e cuidados.

E, se em vida, pela sua admiravel ^

conducta no caminho da virtude e de

santidade, conquistou a estima e a ami-

sade de todos os que com ela trabalha-

ram em muitas e boas obras, apoz a

sua morte a acompanhal-a á sua ultima

morada, teve ela uma manifestagão que

foi como que uma consagragâo publica

á sua memoria.

Tudo mereceu quem teve uma vi-

da tão exemplar e uma morte tão edi-

ficante.
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Êle era branco como as neves brancas dos s Arripiavam de tristeza as fibras tôdas do

píncaros da Estrela.

Parecia um ôsculo de luz sôbre a face tris-

te da terra,

Ou um farrapo de lua caído, imaculada-

mente, do ceu azul.

Conheci-o em botão, pequenino como um

coracão de pomba.

Sorriu lhe, um dia, o sol, apenas se debru-

?ara sôbre a montanha,

Abrindo, Iogo, em pétalas de prata com

estames de oiro.

Deram sinal de si a sua alvura e o seu

perfume-

E tôda a gente da minha aldeia comecara

a olhá-lo com amor.

Queriam-Ihe tanto, tanto, os pobresinhos e

os romeiros,

Que, quando passavam, antes e depois de

pedir pão e caldo,

O cobriam, afagosamente, com o gesto alto

da sua bêncão.

Minha mãe purificava as mãos, sempre que
ia ao jardim,

E lhe tinha de tocar, para limpar das for-

migas o pedúnculo escuro.

Enchiam-se de ternura infinita as pupilas
dos meus olhos,

Porque a sua candidez lembrava-me a pu-

reza da minha infância.

meu coracao,

Porque fitando o seu corpinho tenro e itii-

moso,

Eu via nele o destino de tudo que é belo

e frágil. . •

Diante dele, senti vontade, muitas vezes,

de chorar, rezando,

Como diante do mais suave e Iindo retrato

de Nossa Senhora.

Salomão jamais exibira vestes tão ricas,
veludos tão macios.

Era um milagre de formusura e brandura

'aquele lírio.

Louvor a Deus no Ceu e na Terra, porque
o fizera assim !

Mas, ao raiar de uma alvurada glacial de

janeiro,

Viera a morte, duramente, inesperada e fria

como um punhal,

Agarrar-se ao peito em febre de minha irmã

mais nova.

Desventurada Maria da Soledade, que mal

chegou a saber andar em pé !

Na manhã seguinte,
— manhã de flocos

de neve,

Caindo do Ceu, como asas esfarrapadas ás

Anjos em vôo,

Vi-a já deitada num pequenino caixão de

s veludo branco,

=
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ao TEIXEIRA PINTO I

n=

| Entre rendilhas vaporosas e renques de » Ele, que talvez houvesse sido desejado para
perpetuas côr de oiro

Porque não vai com a Mariasinha para a cova
—- disse eu

—

o lirio do nosso jardim ?

Tomando, nas mãos trementes, uma salva

de prata em filigrana,

1 Fui, então, buscá-lo, para fazer dele um Quando faleceu a Mariasinha, quiz pô-lo
companheiro da finada. no caixão, junto dela.

presidir

Aos perfumados inebriamentos de um noiva-

do casto e serêno,

Foi assistir ao delírio infame de uma ronda

de Iuxúrias.

| Mas, entrando no jardim, tropecei numa

| lámina de ferro, que me feriu.

| 0 lírio branco, já lá não estava; tinham-no

| roubado...

I O ferro em que me feri era a foice que o

| havia feito sangrar,

| E que tinha ficado ali esquecida, como um

I testemunho de malvadez...

— Triste lírio pobresinho> para onde irias

tu?

ĩ Soube-o, depois de muitos dias de investi-

r gacôes e preguntas.

Uma bailarina italiana, ao passar, de noite,
å minha porta,

Lancara-lhe as mãos impuras e levara-o, ao

peito, para longe.

O pobresinho fôra morrer durante uma

danca bárbara, ao ar Iivre.

Triste do seu destino, que devia ser um dos

mais formosos da terra!

Ele, que podia ser o enlêvo da piedade
numa banqueta de altar,

Foi servir de enfeite ao peito arfante de

uma mulher mundana.

Iriam ambos para o cemitério, a enterrar,
como dois símbolos de pureza.

Mas o entêrro do pobresinho foi todo civil

e pagão.

Em vez de oracôes, teve ditos maliciosos e

blasfêmias rudes.

Em vez de água benta, teve venenos de

beijos lúbricos, imorais.

Hoje, ao recordar-lhe a fragrância e a bran-

cura das pétalas,

Chora de pêna e angústia, revoltada, a

minha alma inteira.

Porque medito : Quantas criancas da idade

de minha irmãzinha,

Não indo para a sepultura dentro de um

caixão de veludo branco,

Vão antes, com o coracão a morrer na des-

graca do pecado,

Entre cânticos e desvairos de inferno, como

aquele lírio triste,

Que o crime de uma bailarina arrebatara

ao meu sonho. . .

ffl

Gandra, Baltar
1928 MOREIRA DAS NEVES.
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A algumas milhas de Vera-Cruz se

viam as ruinas duma casa, noutro tem-

po, poderosa por seu comercio.

D. Coseno, que fôra seu dono era

aspero para com os seus escravos, que
eram em numero de duzentos.

Entre eles havia um velho negro,

chamado Zamba por causa da sua ori-

gem indo-arabe. Ainda que fraco tinha

que trabalhar muito como o resto dos

seus companheiros. Como era conside-

rado pelos outros em consequencia de

sua destreza, o senhor o sujeitava aos

8 A noticia se espalha na colonia, e

os habitantes se pôem em desordem. O

senhor era detestado ; mas Eva era

querida dos escravos, porque era boa.

Ferido na sua unica afeigâo, D,

Coseno se torna cada vez mais sombrio

e mais deshumano. Longe de estar con*

tente com Zamba pelo seu zelo, que nåo

tinha podido ser mais activo, o tratava

com rigor. Muitas vezes, lhe fez dar coro

o chicote na sua presenga, e se mostrou

sem piedade para com os membros do

velho, que escorriam sangue.

m

— Vista geral da Praia

(Fot. Manuel O. Peixoto)

S-ĩv'.s'

m
\f^_
\Cf\
f?ll\

seus caprichos. Numa tarde de calor,
ffi

Eva, filha de Coseno, tinha adormecido

ao pé duma arvore á entrada do bosque.
Tinha dezoito anos. O pai tomava o

fresco a coisa de cem passos dali.

De repente alguma coisa brilhante

se balanga na arvore.

Era uma giboia. Ela desce, Coseno

dá por isso e fica aterrado por causa

do perigo que sua filha corre.'Zamba

ia passando.
— Escravo, lhe diz o senhor, a tua

liberdade, se salvas minha filha! Olha...

O negro correu para um arco, que

pendia dum tronco visinho, entesou-o e

arremegou a frecha ..

Mas não feriu o horrendo animal,
senão quando já a pobre Eva tinha sido

mordida, recebendo assim a morte; e a

bela menina ficou estendida moribunda;

enquanto a giboia se estorcia, o mesmo

fazia ela com as afligôes da morte.

Uma sô vez, Zamba exprobou ao

senhor a sua crueldade, recordou-lhe

que Deus não tinha querido salvar sua

filha, e anunciou-lhe novos castigos do

céo.

Coseno reflectiu, como turbado ; a

esta advertencia, sentiu-se confundido,
e se retirou pensativo, quando num caso

tal, teria, como costumava correspondi-
do com tratamento ainda mais bárbaro.

A lembranga de sua filha, morta assim

tragicamente, lhe fez recordar, alem

disso, sua mulher, que uma doenga mis-

teriosa tinha levado havia poucos anos

ainda.

Entretanto, quando um espirito de

abismos se apodera uma vez dum ho-

mem, pouco se demoram nele os bons

sentimentos.

Coseno imaginou com efeito que
Zamba não tinha querido salvar Eva, e

que o velho negro tinha feito tomar
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-veneno lento a sua mulher. Debaixo do

imperio desta idéa, mandou fechar

Zamba num calabougo, condenando-o a

morrer ali. O triste prisioneiro tinha a

ventura de, ainda mogo, abragado e

praticado a fé cristã. Resignou-se, acei-

tou o seu sacrificio e se preparou para

deixar esta terra de sofrimento, por

POVOA DE VARZIM — Camara Municipal

(Fot. M.snuel O. Peixoto)

uma morada, onde ele sabia que devia

ser feliz. Morreu de fome, sofrendo os

peiores tratamentos.
O remorsc, por mais depravado

que seja o culpado, não o deixa nunca

tranquilo. Coseno era atormentado. Para

se destrair, bebia até se embriagar.
Um dia, que estava á mesa, tendo

já despejado muitas garrafas, foi-lhe

anunciado um europeu. O estrangeiro é

mandado entrar, e, sendo convidado,

assenta-se num mole sofá.

— Vem da Europa, diz Coseno ?

— Venho d'Hespanha.
— Que novidades me dá?

— Tudo vai assim, assim ; e creio

que aqueles poderes se vão diminuindo

por sua avareza.

— Então que quer ?

— O seu procedimento nas Indias

não é mais sensato.

— Falaremos a esse respeito, de-

pois de comer ; vamos para a mesa.

E, dizendo isto, Coseno estava

preocupado com a visita que recebia, e

não ousava perguntar o nome do seu

hospede.
Ficou muito tempo á mesa ; comeu

s

e sobretudo bebeu tanto, que Coseno

estava completamente embriagado, isto
é em estado que sua razão perturbada
se esforgava por escarnecer dos seus

terrores intimos, chegou a fazer saudes

e bebia : A' saude dos mortos!...

O estrangeiro, despejando o seu

copo por diversas vezes, poz-se a es-

carnecer tambem, dirigindo-se aque-
le que o recebia.

— A' memoria de tua mulher !

— A' memoria de tua filha !

— A' memoria do pobre Zamba!

disse ele tambem.

Coseno empalideceu. Pareceu re-

cuperar a razão, e cuidou ver a Zam-

ba em pessoa ; mas era Satanaz,

apresentando as feigôes do escravo.

Coseno, escumando de raiva, se

precipitava sobre o hospede atrevi-

do, que o insultava, quando uma gar-

galhada estridente e prolongada se

fez ouvir d'envolta com uma tempesta-

de, que rugia medonha no espago. No

mesmo instante, o raio brilhou e Cose-

no caiu sem vida.

O fim do mau é sempre horrivel.

ffl

PRAIA DE ESPOZENDE — Antes do banho.

Um grupo de banhistas tirado especialmente
para a «Illustra<;ão Catholica»

(Fot. de Jo3o Amandio)
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= O QUE VAI PELO MuNDO... =

Terêmos paz no Mundo?

0 pacto de Kellogg, é o maior aconte-

cimento mundial.

Segundo este, as nacôes fazem uma re-

nuncia á guerra. Estamos, em um periodo
de vida sem preocupagôes de guerra.

Já assinaram o pacto, 39 nagôes.
Falta que a Russia dê a sua adesão. A

este proposito, informam de Moscou que

Litvinoff, ajudante do comissario dos nego-

cios estrangeiros dos «soviets», entregou a

Mr. Herbelte, embaixadcr da Franga uma

nota exprimindo o desejo da C. R. S. S. a

assinar o pacto de Kellogg. Na nota lamen-

ta-se, contudo a falta de compromissos de

desarmamento no pacto e pede-se o direito

de poder obter modificagôes do seu texto.

PRAIA DE ESPOZEN'DE — A petizada do Colégio dos Orfãos de S. Caetano

de Braga, å hora de banho

® dos da America, que lhe enviara, o textø

do pacto de Kellogg :

Lisboa, 31 de Agosto de 1928 — St

Encarregado de Negocios
— Havendo dado

conhecimento a S. Ex.a o Sr. Presidente da

Republica Portugueza do texto do Tratado

de renuncia á guerra, como instrumento de

politica nacional, que V. S.a, por instruccôés

do Governo dos Estados Unidos da Ameri-

ca, me fez a honra de entregar, o qije
já agradeci em nota de 28 do corrente, tenho

agora a mais viva satisfa^ão de poder cô-

municar a V. S.a que o Governo Portuguez,
de pleno acordo com o espirito e letra desse

Tratado, lhe dá a sua inteira adesão.

Aproveito a oportunidade para reiteraf

a V. S.a os protestos da minha distincta con-

s i d e r a gão.
—

(~\)Dr.Bettencoûrt
Rodrigues.

Viva Cristo
■

Rei !

Assim, entu-
s ias ti camente

aclamaram Nosso

Senhor Jesus
Cristo, 80 mil ra-

pazes catolicos

numa manifesta-

gão feita em Art-

vers.

0 facto é di-

gno de registo.
(Fot. dcJoSo Amandio)

Na sua nota de adesão ao pacto de paz

perpetua, Litvinoff declara que oportuna-
mente enviará a Paris o respectivo docu-

mento de ratificac,ão.

Como se depreende desta nota, a Rus-

sia está ainda numa espectativa duvidosa

sobre a adesão complecta ao pacto.

s

E ainda sobre este momentoso assunto,
temos a acrescentar que o nosso governo
deu tambem a sua adesão ao pacto.

0 sr. ministro dos Negocios Estrangei-
ros respondeu nos seguintes termos ao sr.

Encarregado de Negocios dos Estados Uni-

O presidente Calles apreciado noBrasiî
><

Dizem do Rio de Janeiro, que foram

feitos naquela cidade grandiosos protestos
contra as violencias de Calles pela sua atl-

tude contra os catolicos. Tomaram parte
nesse solene protesto os professores de

Universidades, Ordem dos advogados, As-

sociagão de engenheiros, Associacão dos

medicos e dos estudantes dos cursos supô-
riores.

Em seguida a esta manifestacão fol
dada a maior publicidade á lista das victi-

mas catolicas fusiladas neste ultimo ano

bem como aos artigos «monstruosos» da

Constituicão mexicana atentatorios da liber-
dade da consciencia e do direito da pro-
priedade.
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O Congresso Eucarístico Internacio- S

nal de Sydney
___________________________________

Foi aberto o grande Congresso Euca-

rístico Internacional em Sydney. As auto-

ridades tomaram todas as disposigôes ne-

cessárias para o alojamento dos 35.000 vi-

sitantes que fôram assistir ao Congresso
Eucaristico, no numero dos quais se con-

tam altas personalidades eclesiásticas e lei-

gas da Igreja Catolica, vindas de muitos

pontos do mundo.

A Delegacão Pontifical, presidida pelo j
Cardeal Ceretti, chegou no dia 30.

A estacão 2 F. C. transmitiu para todo j
o mundo, pela radio-difusão, das 19,45 âs

20,45 (hora de Sydney), em comprimento de {
onda de 28,5 metros, o texto da mensagem

Papal que foi lida pelo Cardeal Cerretf no

proprio dia da sua chegada. i

Progresso naval i

A «White Star Line» anunciou que o

seu novo paquete transatlantico em cons-

trugão, deslocará 60.000 toneladas, scndo,
portanto, o maior navio do mundo e exce- \\
dendo o «A\ajestic> por 4.000 toneladas e

o «Leviathan» por 5.000.

O paquete levará tres anos a construir,
e o seu custo está orcado em 500.000 libras.

===!!== :

Remedio contra a eolera j
Em uma aldeia da Alemanha viviam,

noutro tempo, dois consortes, que, sem em-

bargo de terem profundamente arreigados '•

os seus sentimentos de recipocra estîma e

afeigão, não deixavam de ter, repetidas
vezes, suas altercagôes. Um ditinho provo-
cava uma réplica, apôs a réplica vinha uma í

injuria, e depois passavam a vias de facto.

Por exempío : o marido dizia û mulher :

A sopa não tem sal bastante; ha que

tempos que te ando a dizer isto mesmo.

A mulher respondia : — Para mim está

boa.

A côr sobe ao rosto do marido, que
facilmente se irrita, e que grita : — E' assim

que uma mulher responde a seu marido?

Estou eu obrigado a sujeitar-me ao teu

gosto ?
A mulher replica : —O saleiro ali está;

para a outra vez tempera tu a tua sopa.
O marido encolerisado langa mão do

prato e atira com ele ao chão. Então a mu-

iher não se pode conter, e a colera rompe I
como uma impectuosa corrente de agua, á

qual foi tirada a comporta. Grita, brame, e

dirige a seu marido toda a sorte de pala- s

vras picantes, que não se escutam nunca de
boa vontade.

— Ah !. . . ah ! diz o marido, estou ven-

do que me será preciso pegar num pau e

amaciar-te com ele as costas.

A mulher, toda chorosa, vai ter com o

cura para Ihe pedir ajuda e conselho. O
bom do padre reconht.ce que ela atrahe,
muitas vezes, sobre si, por sua impaciencia
e por recriminacôes, os maus tratos, de que
se queixa. -- Tome sentido, Ihe diz ele, o

meu antecessor nunca lhe falon duma ce'rta
agua, que produz tfdtos maravilhosos?

—

Não, senhor, responde a mulher.

As meninas Maria Au^usĩfl, Wina Annanda e Maria Arrr.inda Leite

Cardoso, que no passado dia 16 complpíaram 9 ar.os. Sáo tres m-

teressantes irmãs geme_>._, filhas' da Snr.a D. Zamira Candida Leile

Cardoso, casada com o Snr. João Jose Cordoso, ilustre íenente de

iníaniaria 8.

— Pois então volte cá daqui a coisa
duma hora, que eu lh'a darei.

Asim que a mulher saíu, o cura lanca
uma pouca de agua fresca em uma garrafa,
deita-lhe um pouco de assucar para a ado-

Qar, e algumas gôtas de essencia de rosas

para Ihe dar aroma ; depois, quando a mu-

Iher voltou disse-lhe: -

Quando o seu ho-

mem recolher å noite da taberna, e Ihe pa-
recer que ele vem de mau humor, tome uma

pouca desta água e conserve-a na boca até
ele socegar, e eu Ihe prometo que não terá

mais contendas. E assim foi. A casa, até

então bulhenta, entrou em socego, e os visi-

nhos diziam :

Como é que aquela gente terminou

assim, tão de pronto as suas brigas?
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Anecdotas

Pensamentos
®

Apetecer uma serie de felicidades, sem-

pre crescentes, é desejar a nossa destruiQão,

porque marchando de ordinario a imagina-
cão a passo de gigante, e os sentidos a

passo de tartaruga, estes não podem forcar

a sua carreira, sem alterarem as suas mô~

las. Se os sentidos ficam áquem da imagi-

nagão, a felicidade desaparece ; se vão além,

o homem aniquila-se.

A temperanga é virtude na mocidade ;

necessidade na velhice.

• Ninguem consinta que lhe digam que

é infalivel ; todos estamos sujeitos ao erro,

e o mais sabio é aquele que o rejeita ape-

nas lho mostram.» Assim se exprimia, ha

pouco, um sabio contemporaneo, sustentan-

do uma opinião analoga å de Fenelon : exa-

minemos esta matéria com vagar, como

pessoas que não temem senão o erro, e te-

nhamos muita honra em nos desdizermos,

assim que virmos que nos enganamos.

A unica precaugão contra a morte, é a

inocencia da vida.

*

A pregui?a tudo acha dificil ; a diligen-

cia tudo torna facil.

*

0 trabalho e a actividade são o entre-

tenimento dos pobres ; o ocio e o enfado o

acoite dos ricos.

*

As luzes da fé são puras, os olhos en-

fermos não lhes suportam o brilho. As suas

verdades são castas, por isso não prendem

em coracôes imundos.

Entregar-se â colera é, muitas vezes,

vingar em si as faltas doutrem. s
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Anecdota

A certo poeta, que blasonava de ter

feito um espirituoso epigrama, disse outro-

poeta : Para que são esses ralhos? Vinte

desses epigramas me destruiu uma sô silabar

A silaba era mus, o rato. Muito e muito-

mais dilatados epigramas, grandes e incon-

trastaveis durezas, despedaca, abranda e

destroi uma sô palavra :
—Morte, e muitc*

mais com o adjectivo repentina.

Juros e capital

Nôs somos tão imprudentes em expôr

nossa saude e em provocar o mal por nos-

sos descuidos e excessos, porque não refle*

ctimos bastante em todas as consequencias
da doenca.

— Nunca se deveria esquecer que ex-

pôr-se å doenca é caminhar tanto para a

desgraca como para a morte. De todos os

capitais, que nôs temos â nossa disposi?ão

na terra, da saude é que nôs deveriamos-

ter mais cuidado, se pozermos estes capitais
a render nas mãos dos vicios, estes nos pa-

garão o juro com enfermidades e cuidados.

Øeneficencia

A beneficencia é para a benevolencia

o que o acto é para o desejo.

Dizia a respeito desta virtude o Per^

siano Sadi, famoso em todo o Oriente :

« Vendei o jardim de vosso pai para com-

prar um sô coracão. Queimai, se fôr pre-

ciso, os moveis da vossa casa, para prepa-

rar o jantar ao vosso amigo. Fazei bem aos

'

vossos inimigos. Não ameaceis o cão, que

ladra, deitai-lhe antes um bocado de pão.

0 Gorcovado e o torto

Um corcovado disse uma galanteria

pesada a um torto ; respondeu-lhe este :

com os meus maus olhos, vejo que já levas

âs costas a paga da tua malicia. Senãa

houvera tantos cegos, muito boa gente se

conheceria e confessaria corcovada.
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