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Ås machiiias de costura

"Naumann,, são as melhores.
A sua fama estende-se a todo o mundo por

causa da sua elegancia, do seu trabalho leve

e silencioso e da sua longa duragão. IZZI CZZ

ZZlDEspeciaes para bordados artisticosDZZI

IZZllZZHZZIZZI A elevada cifra de ■ n " »
—

i

Um milhão e setecentas e cincoenta

mil machinas de costura

que por nôs teemsido fabricadas e vendidas,
quantidade que nenhuma fabrica da Europa
ainda conseguiu attingir, prova evidentemen-
te quanto tem sido lisongeira a acceitagão
quelZZ.[ZZCZI_ZZ__Z_]_____3IZZ]CZI[__Z]ZZI

A machina de costura

"Naumann,,
tem encontrado em todos os mercados. m l

Quem adquinr a machina de costura «Nau-

mann» pode ficar certo de que ella lhe pres-
tará proveitoso servigo durante muitos annos. Dão-se as mh amplas garantias

Dep°sítoefflBr^: Armazens da Caixa Penhorista Bracarense
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Chronica da semana o
n

XXV

ooo

OEBRU?AD0S sobre o mysterio, os homens inter-

rogam-no, procurando arrancar-lhe o segredo do

novo anno. E a soturnidade do mysterio apenasfaz

gerar no seu espirito o receio de novos malcs, e

baloucar-lhes a alma inquieta na redouca das incer-

tezas presagas...

No emtanto, os kalendaristas tomam o ousio

barato de versejar em rima pauperrima os scus j'ui-

zos do anno, que vêm afinal a ser desmentidos por

um anno... sem juizo!

Anno novo! Todos desejam uma novidade fe-

liz, escassamente expressa e vaticinada nasiniciaes

B. A. que subscrevem os cartôes de visita!... Anno

novo!... Quem o poderá adivinhar?

Entrajada nos ouropeis de modernas formulas,

a fatalidade, a consciente previsão das tristezas, tra-

ceja macabramente nas frontes humanas uma ver-

ruga de tedio, a accrescentar a tantas outras! An-

dam os mogos cogitando prematuramente o scu fu-

turo, como anciãos discutindo o destino dos seus.

Os adultos param a meio da encosta e a si mesmo

inquirem:—valerá a pena continuar a marcha?...

Os velhos volvem da terra para o céo o olhar

puido de tanto vêr...

Hoje, como hontem, o fanatismo, o horror do

destino ignorado, continua a ser o farcista de mau

gosto, o fantasista temivel que brinca e ludibria os

nossos raciocinios e presentimentos, mal defendi-

dos.

«Este Deus ex-machina do paganismo cria sin-

gulares contrastes entre as ficgôes e as paisagens.

O mais bello recanto do mundo vê a eclosão das

mais hediondas concepgôes
— escrevia Emilio de

Saint-Auban. A limpidez do ar banha as faqanhas
do homem. Soes d'apotheose illuminam innumera-

veis crimes. Brisas perfumadas acariciam assassi-

natos. 0 pavor expande-se na magia das puras ra-

diacôes. As almas são siinultaneamente nocturnas

e luminosas. 0 azul sorri a obras-primas dramati-

cas, cujas peripecias semelham pesadêlos d'um

Grand Guignol magnificadojpelo genio.»
Eis o que era o Anankê da mithologia antiga :

eis com pouca alteracão, o Anankê de hoje,—um e

outro, obscuros, atrozes e illogicos, pondo em des-

barato as sensibilidades normaes.

Comparêmo-los, porém, á Providencla, ao des-

tino pagão baptisado, como_alguem lhe chamou!

E o mysterio dilue-se como^as névoas matinaes an-
te o cantico forte do sol que vem despontando, pa-
ra fazer apparecer, e depôr o seu poder ante a es-

peranga.

No destino christão não ha a taciturnidade dos

desesperos, nem se ouve o cruel ranger de dentes

dos condemnados á morte. Ha uma santa resignagão,
feita de amor e de graca!

A Providencia é a vontade do Pae que está nos O

céos, que nos dá o pão quotidiano e perdoa as nos-

sas offensas. 0 estava escripto do propheta de Al-

lah,—que vale elle contra o sublime ensinamento

christão que João de Deus traduziu: espera, vive e

crê?...

Povo de folgares descuidosos, entitulam o nos-

so; e todavia, quanta desillusão lhe entorva o cora-

cão, e não palpita e modula o som dos seus canta-

res !

Quem canta, seus males espanta, diz elle, n'um

amargo sorriso de desenganado e inditoso.

E' assim a nossa raca: — agora no limiar do

anno que comeca, é capaz de trovar n'um fado as

desditas do que morreu, como um crepusculo de

treva ameacante, e ir depois á egreja da freguezia

rogar a Deus por melhores dias...

Ella tambem, carcce de quem lhe insufle uma

jovialidade sadia, uma esperanga consoladora e be-

neficente, tal como a por ella possuida nas horas

supremas da sua prestigiosa existenciaantiga, quan-

do a eminencia d'um grande perigo, impiimindo-lhe

á alma um violento abalo, fazia refloriras qualida-

des ancestraes e heroicas!

A crenga na Providencia divina presidiu aos

seus gloriosos feitos. A morbida indolencia de de-

crepitos adoradores da fatalidade irremediavel, ar-

rastou-o ao patibulo das suas grandes desgragas.
Restituamos a alegria, o reconforto christão á

alma popular e armá-la-hemos com o mais forte

broquel contra a desesperacão e o luto, a adversi-

dade e a morte! Acceitemos as provagoes da vida

com a serenidade de quem aguarda o premio subi-

do dos seus esforcos, porque sô a ideia christã va-

lorisa e engrinalda o trabalho honrado.

«Soyez gais»— recommendava o humorismo de

Capus. Sejamos alegres, sim, mas da alegria dos

soldados bisonhos que antes da batalha decisiva,
cantam as suaves canqôes da sua terra, brunindo o

aqo percuciente das espadas vingadoras!

Sejamos alegres, sim, mas da alegria sã dos

nossos camponezes, quando nas tardes estivaes re-

gressam das suas fainas cantando, e em meio dos

seus canticos, ouvindo as badaladas do Angelus,

suspendem a voz... para rezar!...

Auno novo ! E' preciso dar a estas duas pala-
vras um sentido christão.

Debrucados sobre o mysterio, os homens in-

terroga-lo-hão, procurando arrancar-lhe o seu se-

gredo. Mas a soturnidade do mysterio já não fará

gerar no seu espirito o receio de novos temores,

nem baloucar-lhes a alma inquieta na redouca das

tristezas presagas...
F. V.

Deve-se fazer grande caso de um livro, que foi

bastante para adquirir uma grande reputagão ao

seu auctor; e do auctor, que soube adquiril-a>om
um sô livro.

_■
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O Cardeal portuguez

D. }OSE SEBASTIftO NETTO

Nasceu em Lagos, a 8 de fevereiro de 1841, estudando no Seminario de Faro;

ordenado em 1865 foi pouco depois nomeado coadjuctor em Boliqueime; parocho em 1873,
renunciou em 1875 para entrar na Ordem dos Franciscanos. Preconizado

bispo d'Angoía e Congo em 27 de setembro de 1879, foi promovido patriarcha de Lisboa em 26

d'abril de 1883, sendo creado no Consistorio de 24 de margo de 1884, por

S. S. Leão XIII, Cardeal presbytero dos SS. XII Apostolos; é agora decano d'essa

ordem e o mais antigo dos Cardeaes. Penunciou o patriarchado em 1908, vivendo

agora em conventos da sua ordem, em Hespanha
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FIGURAS DA BEIRA
XIII

Antonio Augusto da Fonseca Aragão

I

îilho adoptivode Lamego, Antonio Ara-

gâo foi para a velha cidade de Echa

Martim um dos mais verdadeiros e ar-

dentes, um dos mais prestimosos ami-

gos. Ninguem lhe desconhece, nas boas terras da

Beira, o nome, e raros são alli os lares onde tão

bella e pura memoria não tein, ainda hoje, um cul-

to deveras religioso.

O

D

n

o

ra elle uma ordem imperiosa, a designagão d'um

dever imprescriptivel, superior a todos os deveres

habituaes.

E logo Antonio Aragão se afanava todo para

satisfazer o pedido, para apoiar a reclamacão, para

servir em tudo o dilecto amigo que d'elle era qual-

quer lamecense. Não trabalhava, porém,sequer com

o ar afadigado, natural em quem, como elle, tão

tomado tinha todo o seu tempo com multi-

plos que-fazeres: em todas as suas ardentes dili-

gcncias transparecia sempre um jubilo tão d'alma,

uma satisfagão tão enternecida, que os obsequia-

dos, mesmo que nada conseguissem por causa de

obstaculos invenciveis, deixavam-no como seuscre-

Mosteiro de Lega do Balio

E Antonio Aragão nunca teve ambicôes de des-

taque. A sua idiosyncracia era fundamentalmente

singela e modesta. N'elle tudo era antes retrahi-

mento e abnegacão, uma purissima vontade de ser

util sem esperar, comtudo a menor, das recompen-

sas.

N'isso parecido adoravelmente com um saudo-

so filho de Lamego, com Manuel Pinheiro d'Olivei-

ra Chaves, Antonio Aragão viveu para a sua terra

adoptiva com uma devocão que chegava a parecer

o cumprimento d'um voto sagrado, d'um juramen-

to d'hcnra.

Nunca lhe dava enfado o pedido mais imperti-
nentc d'um lamecense.

Sollicitagão de quem querquefosse, logo que na-

tural de Lamego, ou mesmo sô residente de ha pou-

cos annos na cidade das primeiras côrtes, valia pa-

O
D

D

O

dores perpetuos, penetrado d'um reconhecimento

sem par, indelevel, motivo e estimulo do culto len-

dario que todos os lamecenses rendiam e ainda ren-

dem ao notavel e bondoso cidadão.

Em Lamego passou Antonio Aragão a sua pri-

meira mocidade. Inclinado por indole ás armas, o

seu espirito cavalheiresco depressa lhe deu, na vida

lamecense, uma linha inconfundivel de brio e valor.

Mas, nem nos ademanes nem nas acgôes, revelou

elle nunca a impetuosidade truculenta de tantos pe-

quenos espadachins e rufiôes da provincia. Nem

com a lingua, arma descomedida, aliás, de tantos e

irrequietos agitadores, explosivos ao sabor de to-

das as circumstancias, propicias ao estridor e ao

escandalo, nem com a lingua— dizia eu — teve um

sô desmando n'um tempo como aquelle, em 1842,

tempo de anarchia politica, a incorrigivel anarchia

F PAG. 420 l/lustragão Catho/ica ANNO I



que vem até hoje, apesar das apparentes victorias

da ordem e da pura moralidade.

A juventude escaldáda d'aquella epocha não

deixou o menor vinco na pura alma de Antonio Ara-

gão. Tinham-no todos sempre ao seu lado em todas

as emprezas nobres e fidalgas, em tudo que pedis-
se altruismo, amor da arte e amor da sciencia,
amor da patria e dos principios que ingenuamente
julgaram então como infalliveis para o sonhado re-

surgimento da vida nacional.

Perfeito cavalheiro, com predicados de com-

pleto varão, assentou praga quando tinha apenas 17

annos, no glorioso regimento de infantaria 9, e que

era commandado então pelo marechal de campo

Bernardo Pereira de Gouveia.

Este regimento revoltou-se, dias depois, por

manejo do major Freitas, e Aragão encontrou-se,
com os mais soldados, e alguns raros officiaes,
na velha e historica praca de Almeida.

O
D

D

O

que pôde esmagar, gragas ao poder do triumpho e

mais ainda á crueldade facciosa que não faltava

áquelle caudilho.

O Natal d'aquelle anno passou-o no triste pre-

sidio da fragata Diana, surta no Tejo. Vinte e qua-

tro annos antes, na mesma fragata seguira seu pae,
um militar heroico, tambem ingenuamente liberal,
e acompanhado pela devotada e modelar esposa,

para as nossas colonias da Africa, a firmar o domi-

nio do goveruo, tão romantico e empirico, de 1820.

Esta coincidencia—assim chamo agora ao que

é dictado pelos designios da Providencia —

parece

que o pungiu para sempre com uma profunda, em-

bora muito resignada, melancholia.

Os seis mezes de reclusão á tona das aguas

vincaram-Ihe o rosto e a alma com rugas que fica-

ram para sempre, principalmente porque, posto em

liberdade a 25 de junho de 1847, o despediram ás-

peramente da vida das armas, tão sua predilecta

E até 1848, anno em que já fazia 'parte do re-

gimento de infantaria 14, o brioso militar bateu-se

varias vezes, com indiscutivel brio, nos frequentes

lances que dilaceraram—tão esterilmente ! — a vida

portugueza até ao anno de 1851.

Revoltado, como todo o 14, pela insurreicão

do Porto em 1848, foi derrotado com aquelle movi-

mento que mais parecia apenas um capricho da fa-

mosa Junta. Alistado nas hostes do conde de Bom-

fim, foi prisioneiro na rude batalha de Torres Ve-

dras, ganha pelo valor e estrategia do duque de Sal-

danha, e soffreu então o rigor das masmorras que

o barão do Zezere, Joaquim Bento, impoz a todos

Mostelro de Lega do Balio

(Cliehés de .1. Azevedo, phot. da «111. Cath.»)

-v desde os annos mais verdes, como se elle fôra in-

D
O

digno de defender a Patria, a dôce e infeliz Patria

que julgava servir com a verdade e com a ji.stiga
dentro dos ideaes revolucionarios.

José Agostinho.

Para que se nos falla tanto dos progressos das

luzes e tão pouco dos da felicidade? E' porque é

facil persuadir a um louco qne tem espirito, mas

não se persuade da mesma sorte a um miseravel

que é feliz.
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CIDfl INTENS..
(PAGINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)
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politica, hoje, o noticiario agitado da semana,

fertil em decepcôes, alegrias e incerfesas cede

reverenfemenfe o logar ás recordacôes e á

saudade.

N'esfa noife fria de dezembro, na solidão do meu

quarfo, — onde vagamenfe chega o ruido do salão em íesfa,

a alegria clara dos que riem, dos que vivem enfre os seus o

POVOA DE VARZIM

Monumento ao Cego do Maio

seu nafal feliz, o meu espirifo apenas fixa lembran<;as c

amarguras, incapaz d'uma ironia, debil para vincar um

commenfario, fixar um pormenor fão embebido andanarecor-

Cão amarga d'aquelles fempos já distanfes, que não volfam

mais e que hoje, Deus louvado, piedosamenfe revivem,

approximam-se e vem acompanhar como amigos velhos

a minha consoada do desferro.

N esfa hora dôce d'enfernecimenfo e de poesia, em

que no canfo da minha ferra não ha lar onde não canfe

uma fogueira, coracão onde não crepife a chamma viva d'uma

saudade, a minha phanfasia vae anceada, longinqua, afc

junfo dos meus e volfa, vem, caminha, vôa incerfa e com-

movedora, frazer-me a consolacão suprema de os ter visfo,

Surprehendido, tacfeado fambem, nas suas recordacôes e

nas suas saudades e o espirito volfa facil a vibrar e a en-

Irever, muifo embora focado d'aquella frisfeza fria que me

envolve e nem sei bem se morfifica ou ampôra...

O
D

D

O

O
D

D

O

O achado fheofral da Gioconda n'uma alfurja de Flo-

ren<;a, os preparafivos ruidosos do corfejo inedifo que a

vae repor no Louvre, a mobilisa^ão d'arfisfa, crificos, es-

criptores que vão saudar a sua hospedagem d'acaso, no

museu "offices- , os incidenfes que surgem ao derredor do

caso, na alegria d'uma nacão que vae de novo admirar a

mais bella expressão de côr d'um sorriso, fogem-me, dil-

luem-se n'uma nevoa densa que sô a saudade penefra e

sabe enfender.

A morfe de Rampolla, a perda irreparavel d'essa gi-

ganfesca lîgura do cafholicismo e da diplomacia, a mais pu-

janfe synfhese humana da subfileza e do espirifo, passa-me

quasi despercebida anfe esfe vacuo frisle e immenso que

eu sinfo em volfa de mim, n'esfa noife commovedora.

E no enfanfo, o grande Cardeal, como jusfissimamenfe
Ihe chama a imprensa do mundo, é uma das figuras de ge-

nio e de largueza moral, que hão-de marcar no fufuro, o

caracfer inconfundivel d'um seculo. Diplomafa, mas diplo-
mafa pontificio, o que na carreira, é sempre uma qualidade
mais, a sua passagem pelas nunciafuras europeias, é um

amonfoado brilhanfe de friumphos e de conquisfas. 0 seu

nome fem uma repufacão mundial, a sua infelligencia, a sua

argucia, o seu facto habil e subfil, a consagracão reverenfe

de fodos os cerebros, de todos os mafizes de polifica e de

raca. Junfo de Leão XIII. o Papa admiravcl e sublime da

conciliacão e da bondade, da polifica genial que enraiza em

fodos os paizes a forca da Egreja, o seu papel é unico, a

sua obra admiravel fambem. E' debaixo da sua accão

de Secrclario ponfifiio que se consolidam as relacôes da

Egreja, se promulgam as mais sabias leis, se avanca admi-

ravelmenfe afé á onda do socialismo, refemperando-a,
adapfando-a comolorca, n'essa Encyclica que é um assom-

bro e que francamenfe não sei se mais provoca a admira-

cão pelo brilho dos conceifos se pela perspicacia ponderada
do fim.

Morfo Leão XIII, o scu nome _■ indicado para o solio

papal e chegou a fer no conclave muifos vofos. Valia a pena

resumir 05 incidenfcs d'essa eleicão mas o coracão loge
oinda uma vez, para a ln slc.íi c por mais que queira, a mi-

nha alma sombria não pôde esquecer que é noife de nafal.

Nafal ! que sublime encanfo esfa palavra encerra desde

0 bicho da sardinha.-«Lernæniscus Sardinæ.
(lamanl.o ualural; obtirlo por photo-impressão)

Este curioso parasita tem sido observado na

pescana portugueza; não iem perigo aígum.
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ã poesia que Ihe cede a fradiccão religiosa á poesia da nos-

sa fradiccão, poema admiravel e simples onde as esfrophes
fossem hausfos de fernura fundidas em hemisfichios de cari-

nho, n'uma brochura bisarra d'emocão, mordida d'um sym-

bolo que fosse um abraco e com uma significacão, que fos-

se afinal, o elo commovedor de sentimenfo da familia. Noi-

fe de franquilidade, de paz, de visôes lendarias na alma sim-

ples das creanc/as, de agri-doces recorda^ôes no cora^ão re-

gelado dos velhos ! Noife d'alegrias, d'encanfos, de sur-

prezas, onde a minha alma como a arvore da fradiccão, fem

em cada ramo uma saudade, uma recorda^ão, uma amargu-

POVOA DE VARZIM-Capella de S. Roque.
Rua da Junqueira

ra, com que eu vou brindar as minhas

llusôes e a - minhas lembranfas, que

denfro d'ella, hoje se agrupam, egual-

menfe juvenis como aquellas crean-

cas, que a esfa mesma hora de frisfe-

za para mim, se agrupam chalreiras

e felizes, sob os olhos compadecidos

dos paes, ao redor da arvore do Na-

fal, que em cada ramo fem para ellas,

uma illusão e um prazer...

Toda a farde, eu vi as esfradas da

minha ferra coalhadas de bandos ale-

gres de raparigas, saia nova de ra-

magens, arrecadas brilhando ao sol,

canfando, rindo, a caminho dos la-

res ; velhos e novos por veredas e

encosfas, vindos de longe para junfo

dos seus; vi a minha aldeia á hora do

crepusculo, semeada de casas, fume-

gando alegres, na meia finfa do en-

fardecer; vi a minha casa, vi os meus, o meu logar

vasio, mas senfi-me alli, vi-me no meio dos meus livros, dos

meus amigos e das minhas flôres, o velho preguiceiro co-

berfo d'adamascada foalha, e sobre ella, enfre os crystaes

e as flores, nas largas fravessas azues, os mexidos, as ra-

O banadas minhofas, as mil guloseimas do Nafal, a olharem-

□ me compadecidas e boas. . .

E' por isso, que eu adoro esfa noife sublime, que fa-

zendo-me soffrer mais do que as oufras, me acerca mais

fambem de fudo aquillo que eu amo e choro, cá longe. no

isolamento do meu exilio, que n'esfa amargura infensa, que

so sabem senfir, aquelles que o amor por uma' ideia. a fé

n um principio, empurram para longe de fudo e collocam ría

situa<;ão cruel de banidos.

Nafal, Nafal, devo-fe hoje horas desesperadas, mas de-

vo-fe tambem a delicia unica de me fer appoximado dos meus,

de fer deixado o espirifo vaguear pela minha ferra e

ir até junto d'aquelles que amo e que hoje me lembrarão

entre lagrimas, que eu sinfo, que eu guardo denfro do

cora^ão. E sô, frisfemenfe sô no isolamento do meu

quarfo, eu lembro fambem amigos, e desconhecidos,

que no isolamenfo das prisôes, na fristeza do exilio,

hão-de sentir, como eu, esfa amargura, esto saudade,

hão-de experimentar esfe prazer cruel das lembran^as

idas, das recorda<;ôes, — as suas casas, os seus paes,

as suas noivas, as suas mulhercs, os seus filhos, com

as mesmas lagrimas, a mesma morfal anciedade, que

:u ogora choro e sinfo, n'esfa noife dc Irisfeza e de poe-

Lia.

Para elles a minha saudade; cseo ocaso permiffir

que esfas linhas Ihe vão parar ao alcance dos olhos

humidos ainda das lagrimas chorodas, que elles soibam,

quc n'esfa noife, alguem que como cllcs soffre, anceia

e lembra, ccm elles consoou feliz quasi, enfre rccorda

coes e saudades os olhos da alma voltados para fodos

os marfyres da mesma ideia, o espirifo vagueando den-

Iro d'essa pafria querida que por fanfo amar. fanfo the

sacrificou já...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

PONTE DA BARCA—Ponte sobre o rio Lima

r—I

O Dois lacedemonios, Buris e Sperfs, insfados por um

dos capifães do rei da Persia e por sua ordem, para ficarem

ahi, onde receberiam o mais vanfajoso fracfamento, respon-

deram: Parece-nos que fu não sabes o que é a liberdade,

porque quem sabe o que ella é, esfando em seu juizo, não

a frocaria pelo reino mesmo da Persia.
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BRftGfl -- CoIIegio de S. TboERaz d'flqtiino
Na capital do Minho e môr-

mente depois do desappareci-

mento do Collegio do Espirito

Santo, é esta a casa de educaqão

e ensino que de maiores creditos

gosa, continuando a merecer ple-

na confian<;a de todas as faml-

lias que teem filhos a educar. E

bem merece essas preferencias

aquelle modelar estabelecimento

d'instrucqão que tem á sua fren-

te um director zelosissimo, pe-

dagogo de alto valor, verdadei-

ro pae espiritual dos seus alum-

nos a quem proporciona um en-

sino em harmonia com os mais

modernos processos e program-

mas em vigor, e uma educaqão

completa, sob o ponto de vista

physico, intellectual e moral.

Para o ?uxiliar n'estaobra de

bemfazer, porque o nosso pre-

zado amigo rev. Peixoto Braga,

apenas cuida de dar á nossa juventude uma orien-

taqão segura, equilibrada e uma instruc^ão cuidada

e racional, que não dos seus interesses materiaes,

dispôe elle de preciosos e dedicados collaborado-

res. escolhidos dentre os professores mais distin-

ctos da cidade de Braga.

E para se provar que assim é, basta attender

BRAGA—Frontespicio do Collegio de S. Thomaz d'Aquino

O
aos magnificos resultados finaes que todos os an-

nos aquelle collegio colhe nos diversos cursos alli

professados: instruc<;ão primaria, curso lyceal, cur-

so commercial, etc,

A alimentaQão, a hygiene, os jogos e recreios

considerados como distragão do espirito e avigora-

mento physico, portanto os diversos «sports» infan-

Grupo de alumnos internos do Collegio de S. Thomaz d'Aquino
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tis, o vestuario, a] educaqåo
litteraria e artistica, tudo em-

fim que urge ensinar aos nos-

sos jovens, para os transfor-

mar, ámanhã, em homens

validos e conscientes, merece

especiaes cuidados ao dire-

ctor d'este collegio, que por

isso recommendamos instante-

mente a todas as familias do

norte do paiz.

Bilhetes Postaes
i

A Gioconda
Paris, 17 de dezembro de 1913.

operario italiano

Peruggia teve o

condão de desan-

nuviar, por mo-

mentos, a pezada athmosphe-
ra internacional. Em Italia a questão politica que

se debatia vivamente nas camaras foi completa-

mente abandonada pelo publico e os socialistas

que se preparavam para um violento obstrucionis-

mo veem-se desajudados da opinião do povo.

As relacôes entre a Franqa e a Italia que os

BRAGA—Collegio de S. Thomaz d'Aquino. Alumnos,
da divisão dos grandes, em recreio

o

D

□

U

jornalistas dos dois paizes se empenhavam em cm-

brulhar, cordealizam-se com a appariqão da «Gio-

conda» a celebre téla de Vinci, roubada do Louvre

em agosto de 1911.

O ministro da Franca na Italia tem sido alvo

das maiores attencôes do governo italiano, n'este

BRAGA—Collegio de S. Thomaz d'Aquino. Os alumnos em gymnastica sueca
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caso celebre da «Monna Vanna» e os jornaes italia-

nos vêm n'estes ultimos dias cheios de amabilida-

de e elogiosas referencias aos francezes.

Com effeito a appariqão da «Gioconda» tem fô-

ros de acontecimento artistico mundial.

Um jornal allemão diz mesmo que foi «um bom

presente de Natal feito á Europa.»

O celebre quadro continúa em exposiqão no mu-

seu «Offices» em Florenqa onde milhares e milhares

da pessoas o teem visitado.

Claro que está guardado... e bem guardado.

D'ahi seguirá para Roma onde será feita a sua

entrega, na Villa Médicis, aos delegados do gover-

no francez que o acompanharão até Paris.

O
D

D
O

e assim o ministro da Belgica nos Estados-Unidos

offereceu um premio de 20.000 francos para quem

o encontrasse ou denunciasse.

Mas neste meio tempo, a alguns kilometros

apenas de Bruges um policia que por acaso vigiava

um bando de ciganos tem a fortuna de, no momen-

to em que um dos carros que os acompanhava se

voltou, num solavanco da estrada, vêr rolar a seus

pés um rolo de tela que os bohemios a todo custo

pretenderam esconder. Era nem mais nem menos

que o quadro roubado. O quadro de Rosenthal,

«L'Elaine» foi roubado um pouco antes do prece-

dente, pelo chefe d'um bando de ladrôes internacio-

naes, John Curran, que, numa noite, o surripiou de

BRAGA—Collegio de S. Thomaz d'Aquino. Um aspecto dos exercicios gymnasticos

Aqui todos os jornaes trazem, diariamente, co-

lumnas cheias de noticias referentes ao roubo, nas

vitrines das livrarias não se vê senão a reprodu-

ccão do celebre quadro e nos boulevards os came-

lots apregoam, estridulamente, folhetos em que se

festeja «o regresso de Monna Lisa ao seio do seu

bom povo de Paris.» Não é a primeira vez que um

quadro celebre foi roubado.

Ha seis annos o famoso quadro de Van Dyck

«A Elevacjio da Cruz» foi roubado em circumstan-

cias extraordinarias da egreja de Nossa Senhora,

em Bruges, na noite de 6 de dezembro de 1907. A

policia pensou ao principio — como tambem agora

na occasião do roubo da «Gioconda» — queoladrão

tinha enviado a tela para a America do Norte onde

os amadores de pintura são muitos... e millionarios;

O
D

D
O
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uma exposiqão em S. Francisco da California, onde

a sua proprietaria o tinha exposto. Mas o bandido

era tambem amador d'arte e resolveu por siia vez

mostrar a preciosidade aos seus amigos e foi pre-

cisamente no momento em que todos os malandrins

o admiravam que a policia o apanhou e os apanhou.
A «Magdalena» de Murillo que fora roubada por

Adam Warth foi por este dada pouco antes da sua

morte, a um amigo que a entregeu.
«A Virgem Mãe» de Corregio foi descoberta em

casa do bandido marroquino El Raisuli, por de-

nuncia do propio individuo que a tinha rou-

bado.

«A Venus e o espclho* de Velasquez foi encon-

trada, ha scte annos, por um antiquario n'uma casa

em Londres, depois de ter estado ignorada nas
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mâos dos seus possuidores durante cento e oitenta

e seis annos.

Agora a «Gioconda» apenas se conservou exi-

lada pouco mais de dois annos. Creio bem que

quando de novo voltar ao seu antigo logar, uma ro-

maria de admiradores e curiosos invadirá o Louvre

e desfilará, religiosamente, perante o seu «sorriso

impenetravel».

JOÃO DA ROCHA PARIS.

Reliqtiia nrtaravilhosa
A Éx.ma 5nr.a D. TTîarra de Noronha

de Portugal e Menezes

COO

tfW_--ll_if))IAS' mezes> 'ongos annos hão decorrido,

^l^pB / e jamais poderemos esquecer o espan-

J--FWJI-J) to que o nossc cerebro extasiado re-

!v_=s===^_ír1_5 cebeu n'uma visita å camara das reli-

quias no Vaticano. Foi no anno de 1908, em Roma,

e reinava já nos coracôes de tantos milhôes de fieis

o insigne Pio X que tão suave impressão deixa a

todos que d'Elle se aproximam. Obtivemos a graga

rarissima da nossa entrada n'esse sanctuario unico

no mundo. Era a terceira vez que visitavamos a

Cidade Eterna, a cidade maravilhosa que reune á

grandeza do passado a belleza do presente. Tudo

nos fascina alli onde tantos heroes e martyres do

Christianismo deixaram impressa em monumentos

immorredouros a sua historia que a edade dostem-

pos nunca envelhece, qual phenix que renasce das

suas proprias cinzas, a cidade dos Cezares, dos

Pontifices que tão fundos tracos deixaram da sua

grandeza, olha-nos vaidosa do seu esplendor, Tan-
tas commogôes já tinhamos sentido nas differentes

visitas á capital do mundo catholico, onde estão

reunidas as principaes reliquias da Palestina, que

Santa Helena, a piedosa mãe de Constantino Ma-

gno d'alli trouxera; mas em nenhum dos sanctua-

rios do mundo que tinhamos visitado, nem ao bei-

jar a pedra da Uncgão onde o Crucificado fôra ungi-
do e amortalhado no sudario, nem junto do tumulo

do Redemptor, nem na doce crypta de Belem onde

Jesus nasceu para nos salvar, tivemos impressão
semelhante á que sentimos quando o venerando sa-

cristão-Bispo abriu as portas do Sanctuario e nos

fez ajoelhar e orar; os nossos Iabios emmudeceram

e todo o nosso ser estremeceu... Deante de nôs ap-

parecia Jesus Nazareno que com os seus formosos

cabellos annelados caindo-lhe sobre os hombros e

os olhos avelludados côr d'avelã com uma expressão
de indefinivel docura nos fitava com tristeza e nôs,
com a alma ajoelhada de compuncão O contempla-
vamos maravilhada, tremula d'amor. O mundo

passaria com todo o seu brilho e feitigo que d'elle

não mais nos lembrariamos se a voz cavernosa do

Bispo nonagenario nos não chamasse á triste reali-

O
D

D

io. Oi

o

BRAGA—Collegio de S. Thomaz d'Aquino. Outro aspecto dos exercicios gymnasticos

(Clichés de Joũo Jorge Guimarães.)
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dade, o céo fechava-se e a terra reabria-se... 0 ve-

neravel sacristão-Bispo, (tal era a maravilha da

reliquia santa que sô ao Bispo competia ser o guar-

dião d'aquelle admiravel sanctuario) olhou-nos com

ternura e levando-nos para a sua camara contou-

nos com voz tremula a historia que procuraremos

escrever.

O
D

D

O

que o Cordeiro Immaculado'tanto amara, e jesus
tudo deixara, a paz do seu lar, a doce Galileia com

o lago côr de saphira, onde em noites calmas as

ondas Lhe embalaram a Infancia, e tudo; tudo, Je-
sus largava para ir cumprir a Sua missão.

E lá vae Elle curar os leprosos, resuscitar os

mortos, dar vista aos cegos e sô com um olhar, uma

•"V
"»•

BRAGA—Direc^ão da Associa^ão Catholica,
que promovcu na egreja dos Terceiros, juntamente com as outras associacôcs congeneres d'esta cidade,

a grandiosa festa do dia 8 de dezembro em honra da Immaculada Conceicão

Quando a impiedade fazia ge-

mer a terra debaixo dos seus

grilhôes de ferro, surgia a fi-

gura resplandecente do Mcssias

para a destruir sem espada nem

lanqa.
Os Magos tinham levado a fe-

liz nova para terras longinquas

e a estrella refulgente que os

conduzira a Belem a adorarem

o Deus Infante, luzia já nos

coraijôes da humanidade soffre-

dora. A victoria vinha breve,

mas oh, porque prego !

As sombras iam rareando e

o horizonte ao longe resplande-

cia côr d'oiro, era a esperanqa

que rompia as trevas pois Elle

já lá vinha das terras onde

as palmeiras se erguem sobre

os prados matisados de lirios
ANCORA- Estagão do caminho de ferro

(Cliché do <Hst^photographo snr. Felix
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palavra benefica dos seus

labios mais doces que o

mel da Lybia. Jerusalem
veste-se de galas para re-

ceber o seu rei, arcos trium-

phaes adornam os seus

porticos de marmore, pal-

mas e flores cobrem as

ruas da cidade de David.

Os hossanahs retumbam,

a natureza brilha d'alegria,

o astro-rei resplandece com

mais ardor. Os echos for-

midaveis repetem até aos

confins da terra, hossanah,

hossanah, bemdito o rei

d'lsrael, que vem em nome

do Senhor. Hossanah, paz,

gloria ao maîs alto dos

Ceos! A terra estremece, a

esperanqa revive os cora-

Qôes mortos e o universo

aclama o seu Creador.

Ao Ionge por entre as

ondas humanas que en-

toam hymnos e cantos triumphacs, avis-

ta-se, vindo d'Alem Jordão, um cortejo

magnifico e ao passo cadenceado dcs

dromedarios, percebe-se que vêm de

longc. N'esses pacificos filhos do de-

serto apparecem montados homens de

face bronzeada; as riquezas das suas ves-

tes denotam serem eminissarios d'algum

grande rei. E' Elle, exclamam, é Elle,

que ha longos tempos procuramos.

E com effeito um potentado da India

os mandara buscar por toda a parte o En-

te extraordinario cuja fama correra o mun-

do. Leproso, desamparado da medicina so

no Rabbi da Galileia tinham esperanqa.

Mas os canticos triumphaes continuam, as

flôres e as palmas bordam o caminho por

onde o Rei dos reis vae passar, e o cortc-

jo phantastico segue unindo os seus can~

ticos aos da turba judaica, não pára, são

torren.es, são ondas que crescem e ar-

rebatam os coracôes d'um povo cego

d'amor por Aquelle que tanto bem lhes fi-

zera, tanto bem lhes ensinara... As ingra-

tidôes essas viriam mais tarde...

0 Divino Mestre apparece-lhes em

toda a majestade, em toda a magnifi-

cencia da sua gloria! Mas Jesus Iembra-

se d'Aquelle que o chama e a quem a

lepra rasga as carnes putridas, e esqui-

vando-se á pompa imponente, chama a si

os emmissarios do principe enfermo que

ao vêl-o junto d'elles se
. rojam a seus

divinos pés pedindo-Lhe que 0 deixem

levar no palanquim d'oiro resplandecente

de pedrarias, para curar seu amo o mais

poderoso rei do Oriente, que Lhe abrirá os
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AQORES—Bahia de Angra do Heroismo

A^ORES—Manto. (Costumes da Hha Terceira)
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seus thesouros e 0 fará assentar no seu throno.Je-

sus olha para o Calvario, que as sombras da noi-

te vão roxeando e onde morte affrontosa O espe-

ra, vê o calix doloroso da amargura, Gethsemani

regado com o suor do seu sangue, a Via dolo-

rosa do seu cruciante martyrio, a corôa d'espinhos

cravando-se na sua formosa cabe^a, a triste pompa

da turba ullulante que o vae acompanhar ao Golgo-

O

D

D. Julia do Valle Barbosa (já fallecida)

Senhora de pcregrinas virtudcs. cujo primeiro an-

niversario do seu fallecimento se passou no

dia 30 de dezembro ultimo. Era esposa do snr.

fosé Antonio d'Araujo Barbosa, cstimado ca-

pitalista bracarensc.

tha, maltrataudo-O, insultando-O, o aijoite que lhc

vae rasgar o scu corpo exangue; não, não pôdc ir

curar o pobre leproso, não tem tempo de voltar pa-

ramorrer na Ciuz infamante. A colera de Seu Eter-

no Pae jå não espera mais; ficará, mas, hade enviar

ao misero infenno talisman precioso que o ha de

sarar. Desenrolando dos seus formosos cabellos um

tecido mais alvo que as neves do Hermon toca-o no

Seu divino rosto e oh, niilagre! n'elle apparece es-

tampada com as côies vivas do natural, a vera effi-

gie do Salvador com toda a formosa expressão do

Seu Semblante, que não tem egual. Os emissarios

prostram-se de joelhose beijam as sandalias do Rei

dos judeus, olhando tiistes para o palanquim d'oiro

resplandecente de pedrarias que volta solitario pa-

ra terras longinquas, e nos seuscoxins de brocado

collocam o maravilhoso talisman que vae curar o

seu amo e senhor.

Elles como outr'ora os Magos, levam a luz

fulgurante da esperanqa, que jamais se apagará da

alma humana. E o cortejo luzido com o palanquim

d'oiro resplandecente de pedrarias
lá vae desappare-

cendo no silencio do deserto...

A historia maravilhosa chegou até aos cruza-

dos e um dos seus feitos irais gloriosos foi a con-

quista da reliquia que trouxeram aos pontifices ro-

manos, os quaes a conservam como o mais precio-

so thesouro da vida terrestre do Salvador. 0

veneravel Bispo emmudeceu: as lagrimas embarga-

ram-lhe as palavrase nôs embebida por aquella voz

gemebunda sentiamos a alma chorar de funda ma-

goa por ir
deixar este canto esquecido do mundo

onde a visão sublime de Jesu-Christo Redemptor

nos fez ajoelhar o coracão em arrebatamento des-

lumbrante.

Braga,

1-1-913.
Maria Salomé.

Não se deve julgar dos homens, como de um

quadro ou de uma figura, por uma piimeira e rapi-

da vista. Ha um interior, que é necessario penetrar;

um coraqão, que é preciso sondar. O véo da mo-

destia encobre o merecimcnto, a mascara da hypo-

crisia encobre a perversidade. Não é senão pouco

a pouco, e com o auxilio poderoso do tempo e das

occasiôes, que o vicio consumado, assim como a

virtude perfeita, vem emfim a declarar-se.

**4

D

O
SANTO THYRSO-

de S.

-Estatua do Conde

Bento
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VIANNA DO CASTELLO-Os naufragos da chalupa «Rasoilo»

que namanhã do dia 11 de novembro, depois de se verem dois dias á mercê das ondas
foram salvos pelo vapor "Scawby,, que os conduziu a Newport, d'onde regressaram ha dias a Vianna

do Castello. N'esta uttima cidade mandaram cantar uma missa,
em accão de gracas,\å Virgem d'Agonia.

(Cliché dojphot. am. sr. Eusi'bio da Kocha)

■¥■

rv

Egreja Parochial de Santa Maria de Abbade do Neiva—Apoz um baptisado
(Cliché do phot. am. sr. Francisco Soucasa ux)
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no^AS do es£F...nâeiF.o

Em.1' Cardeal Mariano Rampolla del Tindaro

A 16 de Dezembro falleceu este eminentissimo

Cardeal que foi secretario de Estado de S. S. Leão

XIII. A sua habilissima diplomacia desagradou á

Austria que lhe oppoz o que chamavam veto. Foi

n'essa occasião que Rampolla exclamou: «Sinto pro-

fundamente esse attentado commettido contra a li-

berdade da Santa Egreja; quanto a mim, nada me se-

ria mais agradavel do que ser objecto d'esse veto.«

Estas palavras, proferidas em latim correcto e inci-

sivo, calaram bem fundo no cora^ão do Sagrado Col-

legio que, como protesto contra o veto, fez, no se-

guinte escrutinio, augmentar a vota^ão do Cardeal

Rampolla.

MADRID—Muley-Hafid, ex-sultão de Marrocos, no regresso da sua viagem a Meca
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Em.m0 Cardeal OregHa di Santo Stefano

Este purpuradofoi Nuncio em Lisboa e eleva-

do ao Sagrado Collegio por S. S. Pio IX. Foi de

muito peso a sua opinião entre os seus collegas e,

camarlengo então, desempenhou um papel prima-
cial no conclave que elegeu Pio X. Falleceu san- {~j
tamente em 6 de Dezembro. =
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