Verán de 1915 no Pazo
Estamos en 1915. Entre as novas que chegan da Primeira Guerra Mundial co “imparable
avance alemán”, celebrábase o Ano Santo Compostelán. Mais no verán da “vila da
tranquilidade”, alleos aos debates de aliadófilos e germanófilos, os moi relixiosos Marqueses
de San Sadurniño abrirán encantados o seu refinado pazo para aloxar durante dous días a un
invitado moi especial: Monseñor Ragonessi, Nuncio do Papa e máxima autoridade relixiosa en
España. Por suposto, o coche do Duque da Conquista estará a disposición do ilustre invitado
durante toda a súa estadía do 21 ao 24 de xullo. .O Nuncio chegaba o día 21 de xullo, despois
dun apretado programa de visitas na cidade herculina:

Por suposto non faltaron almorzos, merendas e paseos pola Fraga da Marquesa o dia 22 de
xullo. O pazo encheuse dun rosario de autoridades eclesiásticas e párrocos da contorna que o
converteron en lugar de referencia relixiosa. Por aquí pasará o Bispo de Mondoñedo ou o de
Salamanca.

Ao día seguinte, dia 23 pola tarde, o Duque da Conquista volve acompañalo na súa visita oficial
ao Ferrol.

O 24 sairá para Compostela para presidir o Dia do Apóstolo. Aquí podes ver unha
reportaxe completa sobre o ano santo Compostelano de 1915
2.- Fernando de Baviera
A segunda visita relevante do verán será a do primo de Alfonso XIII, Infante Fernando de
Baviera. Estaba previsto, unha vez mais, que a Raíña María Cristina viñera ata San Sadurniño,
mais por motivos descoñecidos a gran amiga de Natividad Quindós non veu ao Pazo da
Marquesa.

No seu lugar veu o membro o da familia real, o Infante Fernando de Baviera o 26 de xullo de
1915.

3.- Viaxe a Compostela e A Toxa
Por último a primeiros de agosto de 1915 os Duques deciden ir ata Santiago a “ganar o
xubileu”. Aproveitarán a viaxe para pasar uns días no Baneario da Toxa e visitar o Mosteiro de
Herbón
“Procedentes de la toja y de paso para su quinta de san Saturnino han estado ayer en
nuestra ciudad los Duques de la Conquista acompañados por la marquesa de Mina.
Hicieron el viaje en 3 magníficos automóviles”. (14/8/15).
Despois regresarán a San Sadurniño coa Condesa de Mina; O resto do verán -e tempo da
seitura- transcorrerá entre paseos pola fraga, sestas ao fresco e tertulias na terraza, como
sempre foi costume dende 1902.

