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Chronica da semana
VI

1D
1 renhe de factos sensacionaes, esta semana!...

A visita do snr. presidente do concelho ao Por-

to e a curiosissima tentativa dc assassinato contra

o mesmo senhor, dão anca a largas consideracôcs

em variados generos litterrrios.

Já d'aquell'outra as gazetas sacáram ill; c/>es a

seu sabor, de cujo entrecruzar mais ou menos ema-

ranhado, resaltou a fulgida verdade de que o snr.

dr. Affonso Costa faz o que lhe appetece e nôs appe-

tecemos a sua omnipotencia...
O Porto, o velho Porto, conta na sua historia

imponentes visitas de ministros e dc reis mas pou-

cas ou nenhumas como esta ultima, em que a faro-

fia abraca o ridiculo e tripudiam ambos um can-can

de sarcasmo sobre os felpudos e coriaceos lombos

do paiz... S. e.x." não obrigou os portuenses a bei-

jar-Ihe o pé, simplesmente porque não quiz. E esta

inexcedida magnanimidade obriga a poltroneria na-

cional a novos corcovos de lacaio, a maior devo-

cão de escravos, a pensar até na engenhosa ma-

neira de lembrar á posteridade incrédula a memo-

ria do seu senhor. Como temos particular enlêvo

no endeusamento das nossas glorias, e desejamos

evitar ao poderoso caco portuguez a laboriosidade

d'um tal parto, aqui aventamos a ideia de se sub-

stituir em Belem a estatua d'Albuquerque pela de

Costa por isso que
— maniíesta vantagem econo-

mica! — ambos são Affonsos, e terrivcis...

O episodio de Santarem, esse não passa d'um

symptoma. A suprema vaidade do snr. presidente

do conselho, exigia-o, para maior brilhantismo e

mais acendrado fervor da sua recepcão na gare de

Campanhã. Por sobre a omnipotencia, o martyrio

collando-se ao fanatismo da tutba. Somente, Cunha

Neves não representou bem o seu papel, e a pieci-

pitaqão escusada do secretario gerai d'aquelle dis-

tricto estragou o scenico effeito. Não, Cunha Ncves

devia entrar na carruagem official. Ahi, o snr. Sou-

sa Junior faria um signal com os olhos, os compar-

sas tomariam os seus logares na ribalta, e emquan-

to o snr. Affonso Costa acccndesse um cigarto e o

snr. ministro do fomento rcvêsse o seu discurso de

Leixôes, o heroe da tragi-comedia, a passo vaga-

roso, os chapeus de feltro c de côco sobrepostos

na cabeca, ajoelharia ante s. exE', perguntando:
— Vossa Omnipotencia dá licenga?

— tiraria da

mala o limpa-unhas e... lá fôra o povoléu vozeava

uma acclamacão espontanea.

O golpe não seria dado, porque... n'estes as-

sumptos é preciso proceder com cautella, mas o re-

sultado era mais perfeito, e o director da Patria

não mentiria tanto ao noticiar o nefando atientado!

E d'ahi... como diria Fialho, que transtorno fa-

ria a s. ex." uma picada de limpa-unhas, sabendo a

ovacão que abichava depois de ferido?

Dias apoz a retirada subrepticia de s. ex.% Ro-

drigo Soriano descia na cidade, n'outros tempos

invicta.

O director da Espana Nueva veiu inaugurar
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uma escola republicana para a colonia hespanhola,

e dar-nos a impressão lastimavel de que melhor

fôra não transpôr a nossa fronteira.

Sob a caoa da propaganda, Soriano, de todas

as vezes que apparece em Portugal, revela-se o

preconisador da revolucão e da união peninrailar.

Agora, denunciando nas realezas a fonte de

todas as discordias nas relacôes d os dois paizes,

assegurou que so o estabelecimento de duas repu-

blicas conseguiria mantcr efficazm.nte a amizade e

a communhão de destinos entre a sua e a nossa

patria.

Creio que é Paulo Bcrt quem faz notar qtu

pisando-se o vcrniz a um americano surge o Pclle-

vermelha. Dá-se aqui o mesrno caso: pisando-se o

verniz partidatio a D. Rodrigo, clle apparcce um

legitimo, arrogantc e faganhudo hespanhol, com o

sonho dominador a trcmular-l!ie no espirito ave:i-

tureiro.

E será bom coi.fessar que, dada a verosimi-

Ihanca d'aquella discordancia, é preferivel a tradic-

cional e ciosa independencia, concretisada na corôa,

do que o humanitarismo republicano que nos ex-

poria ao vexame d'uma dominacão extrangeira,

porque, como exclamava Herculano na Voz do pro-

pheta, «este feito infernal foi approvado no conse-

lho dos tribunos e por ventura elles receberam o

preco da liberdade de seus irmãos, que vendiam.

Ai de nôs, ai da patria, se o leão da Iberia pu-

desse rugir solto por nossas montanhas, e vir abri-

gar-se debaixo de nossos tectos! E é isto o que

prctcndem os destruidores da liberdade, os suscita-

dores da anarchia!»

F. V.

o segf;edo
ODDO

ma campainhada resoluta, imperiosa, in-

terrompeu a leitura do breviario a que

o abbade Dugard se votava todas as

tardes, percon'endo os anuamentos do

seu pomar. Foi o reitor abrir a porta, um pouco in-

trigado, pois os patochianos bem sabiam que po-

diam entrar a toda a hora no presbyterio, sem to-

car. Sob os humbraes da porta appareceu uma mu-

lher elegante, não nova, mas ainda bella, e que

deveria ter vindo da cidade em automovel, por-

quanto a pobre aldeia se encontra muito affastada

da estagão do caminho de ferro.

0 reitor, no cumulo do espanto, permaneceu

deante d'ella, interrogando-a com o olhar, e tão pei-

suadido de que se tratava d'um equivoco, que nem

pensou em offerecer-lhe passagem, e em a conduzir

para a casa, que se entrevia, branca, na prespecti-
va da álea.

E ella perguntou :

—E' o snr. reitor Dugard, antigo capellão da

prisão departamental ?

A' evocacão d'esta lembranca, uma sombra do-

lorosa passou no rosto do padre, e. foi quasi com

ANNO 1 fl



hesitaqão que este, affastando-se ante1 a visitante,
confessou :

—Sim, sou eu, minha senhora.

-Eu sou a senhora Diaumont, esposa do pro-

curador geral, e tenho uma importante communi-

caqão a fazer-lhe, snr. abbade.

Elle inclinou-se, n'um gesto lhe indicou o ca-

minho, e, atraz d'ella, depois de fechar a porta do

quintal, seguiu silenciosamente...
*

No pequeno salão do presbyterio reinava a

meia-luz d'um confessionario, cerradas as bandei-

ras da janella, que ninguem mesmo se lembrava de

abrir a não ser em occasiôes excepcionaes. A sr."

Liaumont manifestou o desejo de que assimficassem,
sob pretexto de que a frescura do quarto, apoz uma

longa carreira sob o sol alto das estradas, Ihe era

agradavel. D'aqui concluiu o abbade Dugard que

era grave o que ía ouvir.

Dispoz-se portanto a escutar, immovel e mudo,

mergulhado n'um vasto fauteuil da Bretanha, collo-

cado por baixo do crucifixo de madeira que consti-

tuia o unico ornamento d'aquellas patedes brancas

de cal.

O
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D

O

A sr." Liaumont occupára o outro Iado da me-

za, sobre a qual tamborilava febril a sua mão enlu-

vada, e, immediatamente comecou de fallar, com

uma volubilidade um pouco saccudida e entrecor-

tada :

—Senhor abbade... senhor reitor... E' um re-

querimento que eu lhe venho apresentar... Mas em

primeiro logar deixe-me dizer-lhe que comprehen-

do o seu caracter delicado: sou christã, sei com que

lei immutavel collide o voto que vou formular... E

todavia... Mas o snr. apreciará certamente o mobil

do meu procedimento quando tudo souber...

Depois de curto silencio, a sr.a Liaumont, ten-

do em vão procurado com o olhar um signal de

alento, continuou custosamente:

-Snr. reitor, eu sou apenas uma pobre mulher

infortunada que tem necessidade de auxilio e que

se agarra a todas as esperancas: não me recuse o

seu appoio. Tenho dois filhos e atno-os apaixona-

damente, como sua mãe. Mas amo tambem a meu

marido e quero salval-o. E' por meus filhos e por

meu marido que eu estou aqui supplicante; porque

o snr. reitor pôde reerguer e reconduzir a paz e a

felicidade ao meu lar!... Pôde evitar as peores ca-

3.° anno do Curso Theologico, de 1913

(Seminario de Braga)

1.° plano:— (scntados):—Alfredo Loureiro Pacheco; Manuel d'Araujo; João Evangelista Rodrigues;y_>_.í/_./7H

Domingues Mariz; Manuel Nunes Cotrim; Manuel Domingues Basto; Albino Figueiredo Martins de Miranda.

2.° plano:—Manuel da Guia Laranjo; José Magalhãcs Alves Costa ; Job Teixeira; Isaac Eleutherio da Ro-

cha; Antonio d'Abreu Guimarães; Jeremias Rodrigues Fernandes; João Torquato Martins Ribeiro.

3.° plano:—Manuel Martins de Castro; José Fernandes de Barros; Raul Augusto Pereira da Fonseca; Ma-

nuel Gomes da Silva; Albano Vieira Mendes de Castro.

Todosestesestudiosos mocos, fieís á sua excelsa vocagão, se matricularam o anno passado no 3." anno de

theologia, e todos, felizmente.concluiram seus estudos.exceptuando o sr.J. Magalhães Alves Costa, preso politi-

co e condemnado 'a 20 annos de penitenciaria, e o sr. Joaquim Domingues Mariz, ausente no Brazil.
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tastrophes a toda uma familia de gente honesta e

sa...

0 padre não se perturbou, e o seu rosto calmo,

austero, continuou impenetravel.

Então, a sr." Liaumont exaltou-se mais anciosa:

Oh! bem vejo que me advinhou... Alguem Ihe

noticiou as angustias de meu marido e agora, a mi-

nha visita pôl-o em desconfianca... Deveria eu tal-

vez ter dito o meu nome, logo á entrada...

Pois bem, sim, é para isso que aqui venho...

E' para saber, porque é preciso que o saibamos, é

preciso que eu possa levar a meu marido, a pala-

vra que o salvará...

Tinha atirado estas phrases a intermittencias,

desgarradas, á tôa, n'um tom de exaltacão e de de-

safio; mas bem depressa, o receio de indispor o pa-

dre, a tornou mais socegada c mais prcssurosa tam-

bem :

—Vejamos, snr. reitor, não é possivel que n'cS-

ta conjunctura, nada possa fazer por nôs... Em sum-

O condemnacão que se impunha... e fez-se justiga.
°

Ora, eis que meu marido, soffrendo muito, na ver-

dade, desde algum tempo, sujeito a perturbacôes

nervosas e volvendo á neurasthenia, recolheu ulti-

mamente certas indicagôes que torturam o seu es-

pirito n'uma tenebrosa duvida. Carlos Gaudier era

na verdade o culpado? Aquelle que o enviou ao ca-

dafalso, não ousaria hoje affirmar que condemnou

um innocente...

Ah! snr. abbade, sente bem o que lia de hor-

rivel n'esta constatacão. Uma tal duvida bastaria a

|! obsidiar cruelmente o homem melhor armado con-

tra as sugestôes da sensibilidade, e, já lh'o disse,

meu marido está docnte... o mal progride tenivel-

mente dia a dia. Os pesadêlos c as allucinaqũes

dcsvairam-n'o, a loucura vigia-o... sim, a loucu-

ral...

i Comprehende agora que eu tudo tente e a tudo

_=, me aprompte para o salvar?...

Porque, estou certa, bastaria uma sô palavra

Grupo dos alutnnos do septimo a .no do lyceu de Braga

(lirado por occasião da sua fcsta de dcspedida cm Vizella)

ma, a situagão é muito simples: o snr. era capellão

das prisôes quando foi guilhotinado aquelle Carlos

Gaudier que se obstinou em gritar a sua innocencia

até ao derradeiro momento, a despeito de todas as

provas de culpabilidade accumuladas por meu ma-

rido n'um libello fulminante. Elle havia assassina-

do sua mulher e seus tres filhos, na esperan^a de

esposar uma viuva rica que lhe dedicava certas

sympathias. O procurador geral estabeleceu o cri-

me, demonstrou-o com toda a evidencia, obteve a

O
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auctorisada para apagar no seu cérebro o fermento

maldito que o desconjuncta. Se eu pudesse, por

exemplo, levar-lhe, da parte do padre que recebeu

a suprema confissão de Carlos Gaudier a garantia
de que o magistrado que o condemnou deve vivcr

sem remorsos...

O abbade Dugard, simples, sem um gesto thea-

tral, levantou-se como para se despedir apoz a mais

banal conversa...

— Eu tinha, com effeito, adivinhado, minha se-
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nhora, logo ao primeiro relance, o objecto da sua

visita, porque o meu successor, que está etn rela-

?ôes muito frequentes com o snr. procurador geral,
me informou das duvidas que assaltam este alto

magistrado acêrca do processo Gaudier. Creia, se-

nhora, que melhor do que ninguem eu comprehen-
do a dilaceragão de certas emocôes e o pezo de

certas responsabilidades. No dia seguinte precisa-
mente á execuqão de Carlos Gaudier, obtive da

bondade do snr. Bispo sêr desonerado do cuidado

de assistir aos prisioneiros: sob este ponto de vis-

ta prefiro o mais humilde curato da diocese. Com-

padeco-me, pois, do fundo docoracão, das tristezas

que me acaba dc expôr. E é isto, ah! oue apenas

posso fazer... Acceiie, scnhora, as minhas respei-
tosas homenagcns...

De pé, a garganta atabafada de solucos, ella

implorou ainda:

— Oh! snr. reitor, eu sei o que é o segredo da

confissão, é uma coisa terrivcl... O tumulo... Falla-

se com o nada... com a motte... Mas uma palavra,
uma sô palavra, um gesío, um gesto de qi;e eu pos-
sa arrancar uma indicagão, com que eu possa dar

vida, alegria ainda a esse infeliz que por mim es-

pera, perdido de angustia, a dois passos d'aqui...
Elle não respondeu. A esposa afflicta olhou-o

então fixadamente, escrtttando os seus olhos, a me-
nor expressão da sua physionomia, com a desespe-
rada vontade de saber. E de subito, no exaspêro
da sua impotencia, rasgou-lhe um grito a alma, te-

ve uma crispa^ão de féra acuada, decidida a tudo

para salvar os seus.

— Pois bem, seja!...
E a passo rapido, sahiu, atravessou o pomar,

alcangou a rua.

O abbade Dugard, docemente, foi fechar a por-

ta. Depois, pondo o chapeu e tomando o breviario,
sahiu por uma outra porta que dava para uma viel-

la que separava o presbyterio da egreja. Mas ao

dobrar o angulo do muro, viu, um pouco á sua

frente, a retaguarda d'um automovel. E chegaram
aos seus ouvidos, distinctas, estas palavras:

— Dizes-me a verdade, tens a certeza?... E'

possivel?

Uma voz de homem interrogava n'uma accen-

tuacão em que a alegria e o sofirimento se deba-

tiam ainda. O reitor, que pará~a, não ousando

avancar nem recuar, ouviu então a snr." Liaumont

responder:
— Sabes quão sinceras são as minhas convi-

ccôes religiosas, e que uma ciiristã fervorosa não

tnente. Podes acreditar-me portanto: — o abbade

Dugard deixou-m'o perceber claramente, Carlos

Gaudier era o culpado...
*

O padre mal ouviu o resto. Exclamaqôes jubi-
losas, palavras que diziam a felicidade da liberta-

gão, a esperanga n'unt melhor futuro, já as não at-

tendia. Uma lucta violenta encrespava-se dentro do

seu peito. Um passo á frente, e o embuste ficaria

confundido, a attestar que elle se encerrára na lei

inflexivel do silencio.

Não devia elle este protesto á dignidade do

seu sacerdocio, á sua propria consciencia? E no

emtanto, não sentia forca a dar este passo decisi-

vo. Indeciso, offegante, deixou decorrer alguns mi-

nutos...

- E agora, retinia a voz do procurador geral,

pa.tamos depressa, tenho sêde de beijar os nossos

filhos queridos. Parece que os vou abracar depois
d'uma longa ausencia...

— Sim, sim, reentremos em casa... verás, se-

remos felizes... muito felizes!

O motor estrepitou e as rodas desgarraram
bruscamente. O abbade Dugard esperou ainda um

momcnto...

t_ depois, voltando o angulo da muralha, en-

trou na cgreja e come^ou a rezar por aquella que

mentira...

Paulo Vergnet.

Vicente Baptista Alves Novaes

(fallecido em 14 de Fevereiro de 1911)

Corapão de Jesus

____/.. do Cco onde resplendes,

Oh coracão dejesus,

Volve a nôs uma scentelha

Do facho da eterna luz.

Seja a nossa prece o echo

Do que n'alma nos perpassa

E que até Vôs aspirando

Nos alcance a Vcssa graca.

VlCENTE NOVAES.

(Poesia inédita, do mallogrado poeta).

O
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Egrejas da minha ferra

ooo

(CHRONICA DA ALDEIA)

[emelhando castellos de fadas enamora-

das, alcandorados nas grimpas dos ou-

teíros, ou gigantes mythologicos prisio-

neiros ao poste da legenda, d'uma sim-

plicidade rustica que personifica bem o

tôsco dos grandes quadros, ellas lá estão, as egre-

jas da minha terra, a perfurar com as suas cruzes e

torres de granito a abobada limpida d'um ceu azul.

O
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da. Os sinos a tanger nos torreôes e echoando

pelas quebradas chamam os fieis ao Divino Sacrifi-

cio.

A vida surge em todos os casaes, e ao som me-

lodico d'aquelles bronzes todos elles se despejam

para a egreja, caminho em fôra, por baixo das ar-

vores e dos passarinhos que riem a espreguicar-se.

Na egreja respira-se um ar inebriante de santi-

dade. Os altares embora sem os adornos dos gran-

destemplos, são no entanto verdadeiros jardins de

festôes e flôres.

A missa corre, e nos seus trajos domingueiros, o

povo vae rezando com aquella fé innocente e pura

que prevalece indomita aos falsos

pregoeiros d'uma moralidade de pa-

lavras.

Santa gente que vivcndo es-

quecida e desprezada, morre sem

deixar um capitulo nos fastos doi-

rados dos chronistas, mas cujo no-

me.venerado pelos seus irmâos de

trabalho como se íossc a pcrsonifi-

cagão da propria existencia, é re-

petido de paes a filhos com reli-

gioso respeito, como se transmitte

de geracão em gcraQão a fatnosa

geneologia dos heroes da httmani-

dade.

F. Biíitíi.

POVOA DE LANHOSO

Que magestade austera n'aquellas paredes #ra
carcomidas pelo rigor dos tempos e a desapparecer

sob a camada musgosa que lhe encobre a vetustez,

ora brancas de neve, a alvejar distantes, como or-

las de prata nas franjas d'um manto verde-azul!...

E em volta o campanario por baixo das oli-

veiras, abraca-as n'um amplexo de melancolia. Em

noites de lua cheia o rouxinol

vem modular endeixas palpitan-

tes de sentimento por sobre es-

ta mansão da morte, e o luar vin-

do de ethereas regiôes, beija as

funéreas lapides, filtrando-se por

entre a folhagem adormecida ou

a brincar com o cicio da aragem.

Que lugubre poesia n'aquel-

le sorvedoiro de felicidades, on-

de se ouve apenas o gemido

pungente da saudade, e ao solu-

car frenetico do desespero, sô

responde a sombra vaga de co-

raqôes de mães, dedicagôes de

filhos e amores de esposos, pa-

ra sempre sumidos na terra fria.

Egreja parochial de Brunhaes
N'uma casa dc cambio. O caixeiro

trocando francos, repara que uma das moedas é

falsa.

—Este franco não é lá muito catholico...

O freguez, concordando :

—Effectivamente, tem o seu ar de franco . . .

ma^on.

O
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Domingo de manhã. Cor-

tando o espaqo como notas de

clarins os gallos annunciam os

primeiros alvôres da madruga-
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E$posi£ão-Mostr(iario das flrîes ? Indiisírias

d? Braga

Um dos numeros de maior destaque no

programma das grandiosas festas sanjoani-
nas effectuadas em 22, 23 e 24 de junho do

anno corrente, foi, sem duvida, o da Expo-
sicão-Mostruario das Artes e Industrias de

Braga, realisada no gigantesco edificio do

Asylo de Mendicidade.

o

D

onde se viam as amostras clarissimas d'uma

industria florescente que rivalisa perfeita-

mente com a estrangeira.
Alli se encontravam dispostos com mui-

ta arte e gosto os diversos artigos de que

se compunha a exposi?ão, desde o que re-

=

presentava uma simples banalidade, até ao

Asylo Conde de Agrolongo

Edificio onde se realisou a Exposicão-Mostruario das Artes e Industrias de Braga

Já aqui inserimos as gravuras de duas

maquêtes que figuraram n'aquella exposi-

qão,
— as do Snr. Conde de Agrolongo, ge-

neroso benemerito bracarense a quem se

deve a fundacão d'aquelle importante al-

bergue de caridade, e o de Eca de Queiroz,

talentoso escriptor portuguez. São esses tra-

balhos do esperancoso esculptor snr. An-

tonio Candido Pinto, nosso conterraneo,

sympathico mogo cheio de talento e de ex-

traordinaria habilidade, a quem, por certo,

estão reservados grandes triumphos na sua

brilhante carreira artistica.

Para darmos uma ideia mais clara do

quanto teve de original essa exposicão,

reproduzimos hoje outras gravuras de aspe-

ctos varios das salas do soberbo edificio,

o
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O

Albano Justino Lopes Gonqalves, ma-

jor de infantaria 8 e principal or-

ganisador da exposiqão industríal

em Braga.
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que mais de notavel e delicado se pôde fa-

bricar em officinas industriaes.

Ouvimos rasgados elogios aos admira-

veis trabalhos alli expostos, que davam

bem a ideia do quanto é capaz a imagina-

Cão e a paciencia d'um rude artista. A al-

gtimas pessoas ouvimos dizer que era im-

possivel dar maior realce e brilhantismo a

tima exposicão, levada a effeito sômente

pelo amor á arte, visto que não havia o es-

timulo dos premios aos que mais se distin-

guissem nos trabalhos expostos.
A commissão organisadora viu bem com-

pensados todos os seus esforgos, pois que

a exposicão-mostruario excedeu a expecta-
tiva de todos.

O A exposigão-mostruario das artes e in-

□ dustrias bracarenses marcou o inicio d'uma

nova epocha de prosperidades para a indus-

tria de Braga.

PA6IT.AS SELECTAS

ooo

A MORTE

ue co'sa é morte? Um momento dc oi.de

pende a cternidade, ou, por melhor

dizer, as eternidades. O motnento é

um e as eternidades que d'elle pen-

dem são duas: ou de vêr a Dcus para sempre ou de

□ carecer de Deus para sempre. E' uma linha indivi-

9 sivel, que divide este mundo do outro; é um hori-

Exposiqão-mostruario— < Arte Moderna > Mobiliario estylo Luiz XV

Expositores -Francisco Costa & Filho

Uma grande parte dos louvoures cabe

por certo ao snr. major Albano Justino Lo-

pes Goncalves, digno presidente da com-

missão municipal de Braga e principal orga-
nisador d'esse bello certamen.

Aqui Ihe estampamos o retrato em ho-

menagem á actividade com que se houve

na realisagão da espinhosa iniciativa, que

teve a mais completa consagragão e o mais

ruidoso applauso de todos que amam a sua

terra.

o
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sonte extremo, de onde para cima se vê o hemis-

pherio do Céo e para baixo o do Inferno; é um

ponto preciso e resumido cm que se ajunta o fim

de tudo o que acaba e o principio do que nãi ha

de acabar. ; Oh! que terrivei ponto este e mais ter-

rivel para os que n'esta vida se chamam felizes!

Se este ponto tivera partes, fôra menos temeroso,

porque entre uma e outra pudéra caber alguma es-

peranga, alguma consolaqão, algum recurso, algum
remedio; mas este ponto não tem partes, porque é

o ultimo. O instante da morte não é como os ins-

tantes da vida. Os instantes da vida, ainda que não

teem partes, unem-se em partes, porque unem a
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parte do tempo passado com a parte do futuro. 0
instante da morte é um instante que se desata do

tempo que foi e não se ata com o tempo que ha de

ser, porque já não ha-de haver tempo. ^ Não vos

parece que é terrivel coisa ser a morte momenta-

nea? ,;, Não vos parece que é terrivel momento este?

O
D

D
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Pois eu vos digo que nem é terrivel nem é motnen-

to, para quem souber fazer pé atraz e acabar a vi-

da antes de morrer; porque, ainda que a morte é

momento e não é tempo, quem acaba a vida antes

de morrer, mette tempo entre a vida e a morte.

I Em que nos distinguimos os vivos dos mor-

Exposiqão mostruaric—"Arte Moderna„ Mobiliario de quarto estylo moderno

Dccoracôcs dc ConsfSîtino Costa

Exposi^ão-mostruario
Trabathos expostos pela casa Singer
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tos? Os mortos são pô, e nôs tambem somos pô.

i Em que nos distinguimos uns dos outros? Distin-

guimos-nos os vivos dos mortos, assim como se

distingue o p6 do pô. Os vivos são pô levantado,

os mortos são pô caido; os vivos são pô que anda,

os mortos são pô que jaz. Estão essas pragas no

verão cobertas de po; dá um pé de veiito, levanta-

se o pô no ar, e i que faz? O que fazem os vivos,

e muito vivos. Não aquieta o po, nem pôde estar

quêdo; anda, corre, vôa; entra por esta rua, sae

por aquella; já vae adeante; já torna atraz; tudo

enche, tudo cobre, tudo involve, tudo perturba, tu-

do toma, tudo céga, tudo penetra; em tudo, e por

tudo se mette, sem aquietar nem socegar utn mo-

mento, emquanto o vento dura. Acalmou o vento,

cae o pô, e onde o vento parou, alli fica; ou dentro

O
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0 frir?gno ponîiîicio
coo

tiara papal impoz-se. Desde que em

313 o imperadorConstantino Magno deu

á Egreja santa, liberdade e paz c, joia

melhor, a personalidade civil, os succes-

sores do Pescador Gallileu sentiram engrinaldar-se

dos festôes aureos da admiragão dos povos, a ins-

tituicão sublime do Papado. Pouco mais tempo foi

necessario para que Roma fosse abandonada pelo

Estado Civil, para capital da monarchia democratica

da Egreja. O Patrimonio de S. Pedro, foi a logica

consequencia da edificacão de Constantinopla. Mas

hoje os Estados da Egreja resumem-se no ambito

Exposi^ão-mostmario—Aspectos da exposiqão

Expositores—João Carlos Correia e Francisco José Gongalvcs

de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou

no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha.

i Não é assim? — Assim é. <■, E que pô, e que ven-

to é este? O pô somos nôs; o vento é a nossa vida.

Deu o vento, levantou-se o pô; parou o vento, caíu.

Deu o vento, eis o pô levantado; estes são os vi-

vos. Parott o vento, eis o pô caido, estes são os

mortos. Os vivos po; os mortos pô; os vivos pô

levantado; os mortos pô caído; os vivos pô com

vento, e por isso vãos; os mortos po sem vento, e

por isso sem vaidade. Esta é a distinccão, e não ha

outra.

P." Antonio Vieira.

O
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O

írS^
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do Vaticano, palacio e jard'tn onde o Papa se apri-

siona, e Byzancio viv: inope do pristino fulgor,
acorrentada ás vicissitudes do Turco.

N'aquelle tempo foi creado o emblema do Pon-

tificado Maximo do Christianismo.

Doutor, Pastor e Rei dizem os reverberos das

suas gemmas, e o lustredo seu oiro. N'esse triplice
munus de mestre, guia e soberano se exerce e so-

breeleva o espinhoso cargo pontificio. Infallivel

quando conduz aos pastios da verdade a grey do-

minical, Pae carinhoso sempre e magnanimo rei

universal, o Papa deve ser, e quasi sempre o ha

sido, a figura e consubstanciaqão do seculo em que

o suscitou o Paraclito Divino, com o sopro indepen-
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dente e ineffavel. Consubstanciacão do seculo, não
no que haja de protervo e mau, mas no que tenha

de nobre e sublime, alliado a uma vida generosa e

santa.

E no dia 9 de Agosto de 1903 o Espirito
Santo, depois de recordar-lhe, na fugaz labare-

da e desvanecido fumo de uma estriga em

chammas, que são sombra vã e fugidia as glorias
do mundo, collocou na fronte intelligente e pura
do Cardeal Sarto, Papa cotn o nome de Pio X,
aquelle diadema triplice, em faustosa coroagão.

Triumphava a Democracia!

José Sarto, filho de humillimos camponezes
de Riesi, depois de percorrer os cargos eccle-

siasticos todos e todos os graus da jurisdicgão,
recebía no solio da Egreja-Mãe a obediencia

de todo o Sacro Collegio e, cobcrío pclo trire-

gno, dava á urbe e ao orbe a sua primeira ben-

cão de Vice-Deus.

Triumphava a Democracia, mas a Demo-

cracia verdadeira, que Christo trouxe ao mtindo,
EIlc o Supremo Amigo do povo.

O seculo nosso tem a aspiragão democra-

tica co.mo intima caracteristica; modelam-na os

populares estados do Mttndo Novo, exercem-

na os estados que mantendo feicão arislocrati-

ca vão na vanguarda intensa do progresso. E

Pio X, o camponcz genti! de Riesi, erguido ao

throno do Papado, é uma caracteristica inillu-

divel d'esta epocha, que sc dirige para Christo

a toda a velocidade que a energia electrica lhe

imprime, no vôo audacioso dos seus aeropla-

nos, no garbo dos setis transatlanticos, até mes-

mo quando parece que do Verbo se afasta.

Roma, algum tempo pesadello e espectro
das aspiracôes nacionalisías dos chancelleres

de ferro, novamente, ainda que lentamente, se

D está tornando o centro das aspiracôes de todo o

mundo, ca volta para Roma accentua-se tão nitida-

mente, que é impossivel pretender ignorar esse re-

gresso.

Exposiqão-mostruario—Aspecto da exposiqão
Belmazes Virginia

Expositor—Souza Junior

Pio Decimo tem sido

calttmniado, não se duvi-

de; e apesar, de tudo, o

mundo ama-o ou respei-
ta-o. E' que elle é humilde

e bom como o Mestre, é

que ellc deslumbra e arre-

bata como Deus. As ful-

gencias do rutilo triregno,
nunca em fronte alguma se

espelharam, que melhor

t aduzisse os inconfundi-

veis anhelos de uma era.

E foi ha uma decada,

contada dia a dia. Era o

9 de Agosto de 1903.

j. R.

Exposi?ão-mostruario -Artigos de laioana

Expositor—Miguel Alberto de Magalhães
(Clichés de

RL-bello Jnnior.)
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Elvira Neves Pereira
(INÉDITO)

I em um coracâo puro, uma alma linda,

Os olhos cheios de ternura infinda,

A romantica Elvira, a musa bella.

E, se inspirada, ás vezes, tange a lyra,

No Himetto a branca Euterpc, então, suspira,

E no bosque se cala a philomela.

ZULMIRA DE MELLO.

__.

o
D

D

O

«Hoje, depois de uma historia de quasi vinte

seculos, podemos julgar o poderoso
labor realisado

pelos Apostolos de Christo, conforme a vontade do

seu Mestre.

Em o nosso seculo XX, essa majestosa obra, a

Egreja Catholica, irradia em toda a sua unidade, em

toda a sua belleza.

Jamais nenhuma potencin terrena pôde fazel-a

vacillar.

Contra o rochedo da unidade catholica nada

conseguiram as perseguigôes dos Cesares romanos,

as hereticas influencias da Edade Media, nem as

PORTO—Romaria de Sant'Anna d'Oliveira. O povo no adro da Egreja

Fastos do Catholicismo -•.,

Um protestante apreciando
a Egreja Catholica

O doutor Foester, ex-professor de Pedagogia

da Universidade de Zurich, escreveu recentemente:

O
D

D

O

tendencias dissolventes da reforma...

Sem uma auctoridade interprete dos dogmas

tradiccionaes, a auctoridade de Christo e do Evan-

gelho, seria sômente uma palavra insensata.»

E' brilhante esta apologia insuspeita. Mcrcca

ella ao seu auctor a luz da verdade e saiba render

sua vontade !

PORTO—Romaria de Sant'Anna d'Oliveira. 0 desembarque do povo no Areinho

(Clichés de J. A/.evedo, phot. da «111. Cuth.»)

^(J^-
PAG. 92 /l/ustragão Catho/ica Anno i

=c=^c=ii



A Religião e o progre3so

Descansem os meus bons amigos da Illustragão
Catholica, que não vou entrar em investigacôes phi-
losophicas. Basta-me apontar dois factos, ambos

provados á evidencia e luminosos ambos.

Primeiro: O imperio dos Estados-Unidos é uma

das republicas e na^ôes mais progressivas do mur-

do.

Segundo: N'esse paiz cresce de anno para an-

no a populagão catholica e a sua proporqão entre

a totalidade dos habitantes. Demonstram-no as es-

tatisticas.

Eis, pois, um exemplo vivo de quc a Religião
em nada se oppôe ao progresso Iegitimo de todos
os povos.

A «clerical» republica franceza

dá condecora^ôes a frades e

pac.res, que horror!

Em BrazzaviIIe, Algeria, o snr. governador
Fourncau condecorou com a cruz da Legião de hon-

ra Moas. Augouard, que mereceu tal distinccão

com os trabalhos a que tem operado nos trinta e

seis annos de labor missionario colonial.

Não é, porcm, isso sômente: além d'estes e

O

D USBOfl.-Os íiIîíeros

acoDîecinttDíos
D
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Raul Percira attingido por uma bomba

c que falleccu apoz a operacão

d'outros padrcs condecorados que na Franca, ou

seus territorios exercem o apostolico ministerio, a

Franca acaba d: condecorar mais dez padres e re-

li;:;iosos que cm diversas partes do mundo traba-

lf:am para propagar a Religião Catholica.

Não se faria assim em Portugal, certamente.

Muito tem que aprender com a portugueza, a repu-

blica das Gallias!

O
D

D

Escadinhas do Monie onde explodiu

a bomba quc fcriu Raul

Pereirx

(Cli.hés do nossi) coiT.'S|iondente |ihot. em Lisliou.)
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PÔRTØ.eoncurso de tiro aos pombos
prata, offerecida pelo sr. dr. Elysio de Cas-

tro, ao sr. Cyril Wrigth; 4." uma salva de pra-

ta ao sr. David Ferreira Junior; 5." uma taca

para fructa em crystal e prata ao sr. Aurelio

Martins; 6." um tinteiro de crystal e prata ao

sr. Adelino Correia; 7." um servigo para ge-

lados ao sr. Luiz Brandão de Mello; 8." um

par de jarras de crystal e prata ao sr. Ante-

nor da Costa Braga; 9." uma caneca de crys-
tal e prata ao sr. Antonio Valente Compadre;
10.° ttina corrente de oiro e platina ao sr.

Basilio Stockner; 11." um par de jarras de

crystal e prata ao sr. Arnaldo Goncalves; 12."

uni trinchante de prata ao sr. Edgar Torres;

0 dr. Elysio dc Casiro alvejando
um pombo.

No «stand> do Club de Cacado-
res do Porto realisou-se domingo
uma sympathica festa em honra do
sr. dr. Elysio de Castro, como re-

conhecimento ao seus servigos em

favor da caga nacional.

A's dez horas da manhã deu-se

come^o ao concurso de tiro aos

pombos estando inscriptos 57atira-

Um grupo de concorrentes.

13.° um tinteiro de prata ao sr. David Cunha;
14." um tinteiro de crystal ao sr. Antonio

Seixas; 15. o uma faca de matto e estojo, of-

ferta do sr. Joaquim Bello, ao sr. Jnstino Car-
doso da Silva Maia; 16. o um estojo para cs-

criptorio ao sr. dr. Elysio de Castro.

Foram directores de tiro os srs. dr. Josc
Augusto Pinto da Silva e Nuno de Brito c

Cunha.

Romão Casals vcncedor da iaqa
"Elysio dc Castro,,

dores entre socios d'este Ckib e outras

agremiacôes desportivas do norte do

paiz.
O torneio em que se disputavam a

taga «Elysio dc Castro» e alguns prc-
mios offerecidos pelo Club e outras so-

ciedades de tiro, deu o seguinte resul-

tado :

1." premio, taca «Elysio de Castro.
ao sr. Romão Casals y Braga; 2." um

cesto de prata para pão, ao sr. Mario

Leitão; 3." uma floreira de crystal e

(Clirhés dc.l. Azevcdo. pliol. du «111. Cutli..) Um aspecto da assistencia.
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VILLft N©Vfl OE GHYA

0 incendio na Fabrica de Ceramica e Fundicão das Devezas

Aspecto do andar supcnor dcstruido pclo incendio. Outro aspecto dos dcstrocos causados pelo incendio.

No passado domingo, pelas 5 horas da tarde,
manifestou-se um violento incendio na Fabrica de

Ceramica e Fundiqão das Devezas, pertencente á

firma Antonio de Almeida Costa & C."

Suppce-se que o fogo tivesse sido originado

por descuido com alguma ponta de cigarro qtte, ca-

hindo sobre os desperdicios impregnados de oleo,

junto do motor c communicando-se ao caixilho de

uma janella passou d'alli ao soalho alastrando-se

rapidamente pelas diversas dependencias da secqão
de ceramica.

Os amplos salôes, carregados de productos em

seccagão, telhas, olarias, grés, mozaicos, tijollos,

fôrmas, etc, bem como alguns fornos, estavam
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envoltos em chammas elevando-se para o ar enor-

mes linguas de fogo e espessas columnas de fumo.

Um espectaculo horrivel que se via de pontos mui-

to afastados do local.

Fronteira á parte incendiada, construidaem 1906,

ficam os escriptorios, o deposito de materiaes, offi-

cinas de fabrica^ão de azulejo c de estatuaria, nâo

tendo sido attingido pelo fogo esse vasto edificio.

A Fabrica de Ceramica e FundÍQão das Deve-

zas fundada em 1865 é a mais antiga de Portugal,

gosando de justificados creditos não s6 no paiz co-

mo no estrangeiro pela excellencia e perfei^ão dos

seus productos.

0 aspecto geral dos escombros.
(Clicbés de J. Azevedo, |ihot.

da «111. Calh..|
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noefls po tsi^fíuot\\y
^emof^es Dtztw Tiâ bulg^f^i^

Ruinas da cgreja dc Tarnovo na qual j'oi coroado Fcrnando da Bulgaria

Estado em que ficou o gymnasio de Tarnovo,

cjnvcrtido e.n hospital depois da gucrra

Aspecto d'uma das principaes ruas dc Tarnovot
minufos depois do tremor de terra

pa^
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HISTORIA & VARIEDADES
9 de agosto

Batalha de S. Quintino

Havendo Fitippe II ganho a batalha de S. Quin-
tino contra Henrique II de Franca, no dia 10 de agos-
to de 1557, fez voto de mandar construir, para com-

memorar este aconiecimento, um edificio religioso, de-
dicado a S. Lourenco, por haver sido no dia d'este,
e por sua intercessão talvez, que fôra ganha aquella
victoria, ora como S. Lourengo morreu assado n'u-

mas grelhas determinou por isso Filippe II que se dés-
se esta mesma fôrma ao Escurial, que está situado a

umas 7 legoas de Madrid, e a meia legoa da aldeia

do mesmo nome. Alli se ficaram enterrando d'então

para cá todas as pessoas reaes de Hespanha. Para
lá fez aquelte mesmo soberano transportar o corpo
do imperador e rei Carlos V. O Escuriat serviu ao

mesmo tempo de Paco, Convento, e Collegio; levou a

construir uns 20 annos, e anda pelo tamanho de Ma-

fra.

Um rei eleito n'um café

O rei Fernando da Bulgaria que dizem ir abdicar

no seu filho Boris, subiu ao throno por ter entrado

n'um café na occasião em que uns estrangeiros to-

mavam um refresco. Eram uns estrangeiros, agentes
de Stambuloff, presidente do conselho de Ministros

de Bulgaria, que iam procurar um candidato que

sttccedesse ao desthronado rei Alexandre. Taes

agentes haviam percorrido sem exito varias côrtes

europeias, buscando o homem que necessitavam, e

ao chegarem a Vienna encontraram um amigo n'a-

quelle café. Sabendo o objecto da sua viagem o

amigo Ihe disse:

—Esse joven militar, alli abancado, é o homem

que necessitaes. Fernando de Saxonia-Coburgo-Go-

tha, neto de Luiz Filippe e parente de todas as tes-

tas coroadas da Europa. Certamente o acceitarão

os imperadores da Russia e da Austria: é homem

rico.

Taes condicôes ajustavam-se ás que desejavam
os embaixadores e por isso, depois de telegrapha-
rem a Stambuloff offertaram o throno do paiz ao jo-
ven militar do café.

Por tudo isto se pôde dizer que se Fernando

de Saxonia não tivesse ido aquelle dia ao café, os

emissarios da Bulgaria não teriam sabido d'elle, e

em vez de ter sido rei e tzar, seria ainda coronel

do exercito austriaco.

Ovo phenomenal

Um agricultor da aldeia de Noe-de-Bois colheu,

de uma das suas gallinhas, um ovo verdadeiramen-

te original, pois tem a propriedade de ser triplice.

A' transparencia, effectivamente veem-se, per-

feitamente dois ovos dentro do primeiro.

So o menor todavia tem gemtna, os outros dois

sô teem clara e emquanto que a casca do ovo ex-

terno tem a consistencia habitual, a dos outros dois

é uma simples pellicula.

Eis um ovo que chegou a ser celebre.

"Mtisîra^ão Calholica,,

Apreciagôes da Imprensa

Do «Diario de Noticias» de Lisboa

Comecou a publicar-se em Braga, tendo comc

redactor principal o sr. Joaquim Antonio Pereirf

Villela, uma revista semanal, litteraria e illustrada

com esta designacão.
O seu primeiro numero, que recebemos, apre

senta-se bem feito, impresso em bom papel e com

nitidas illustraqôes, referentes ás festas de Lisboa

ao S. João do Porto, etc.

Na capa insere o retrato de Sua Santidade Pio X

Do «Imparcial» de Braga

Com este titulo acaba du apparecer a lume,
n'esta cidade, uma revista religiosa e litteraria com

grande quantidade de illustracôes.

E' impressa em bom papel couchc nas officinas

de Os Echos do Minho.

1

ti

Da «Opinião»

1

Comecou a publicar-se esta revista litteraria eji

semanal de informacão graphica.
O numero presente vem profusamente illustra

do, com numerosas gravuras de assumpto palpitan
te e de actualidade, devendo, pela forma como fo

lancada, produzir successo no nosso meio jornalistaJ'

Impressa em papel couché é valorisada por umall

bella collaboracão que pôe em destaque os moti- !

vos das suas illustracôes.

E' redactor d'esta revista o nosso amigo snr.

Joaquim Antonio Pereira Villela, a quem felicitamos

pela sua productiva iniciativa.

"Illustragão Catholica,,

Vende-se em Braga, no escriptorio da adminis-

tracão, rua dos Martyres da Republica, (antiga rua

da Rainha, 83 a 91;—Livraria Cruz <& C.n, rua Nova

de Sousa, e nos kiosques da Arcada.

NO PORTO—São depositarios da venda os srs.

A. Dias Pereira & C", na Pra^a da Liberdade, 127

e 128, e vende-se em todos os kiosques.

EM LISBOA—Vende-se no escriptorio da admi-

nistragão da «Fé Christã», rua Poyaes de S. Bento,

133 e 135; e na Livraria do Clero, rua de S. Roque.

EM GUIMARÃES—Na Tabacaria Lemos.

EM PONTE DO LIMA—Em casa do sr. Gaspar
F. Cerqueira.

NA POVOA DE VARZIM-Na Papelaria do sr.

Landolf, rua da Junqueira, 50.

EM ESPINHO—Vende-a o sr. Joaquim d'Oli-

veira Reis.

EM BARCELLOS -Na casa Photo-Iris.

i.
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