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PORTO—Ornamentacâo da Séjpor occasiâo do solemne "Te-Deum„ em acQão de gracas pela entrada

do Senhor D. Antonio Barrozo, na sna diocese



Chronica da semana
o
D

XLIII

ooo

pVUDEMENTE, com a violencia de lodos

aquelles a quem a decepcão dilacerou o

coracão, quebrando o encanto dos ideaes so-

nhados, com a impressiva revolta das conscien-

cias que recuam á vista da immoralidade, —

eis como voltou a fallar no parlamento o dr.

João de Freitas, apodado de doido pela puri-
tana maioria democratica que na Penitenciaria

de Lisbôa, confiada á superintendencia d'um dos

seus membros, tem, pelo visto, estudado expe-

rimentalmente os casos de alienacão mental . . .

Nôs os que nunca subimos, nem hontem

nem hoje, a escadaria do palacio das Côrtes,

e vagamente— ah ! muito vagamente ! — ssba-

mos o que motiva a indignacão do deputado
João de Freitas, apenas sentimos aquella pre-

vencão instinctiva, dentro de que todos os homens

honestos se precatam e resguardam, mal sôa o grito
de alarme contra o perigo imminente ou o consu-

mado escandalo, confiando sempre na hora em

que a historia patenteie a escabrosidade infame

d este ultimo ou destorca a obscura trama do

primeiro. Aquillo, porém, que mais impressiona
n'esla lucta cendobrada entre aquelle parlamen-
tar e os senhores da administracão do Estado,

é que é preciso possuir, sem duvida, uma rija
contextura de combatente, uma fortissima tem-

pera moral ao servico d uma conviccão profun-
da e inabalada, para diariamente ouvir os apo-

dos injuriosos dos inimigos visando não so a

probidade do caracter como tambem o equili-
brio do proprio cerebro, e passar adeante, vi-

brando sempre contra elles o mesmo feixe de ful-

mineos raios de colera, lancando impertur-
bavel o mesmo anathema, proferindo a mesma

sentenca condemnatoria. E não podendo garan-

tir em que postura nos apparecerá o dr. João

de Freitas, nas paginas da historia d esta crise

de anarchia revolucionaria, nás visionamo-lo

comtudo n uma attitude muito semelhante á que

tomaram nas horas tremendas da Convencão,
certos oradores. romanticos até á medula, que

tinham uma sô deusa — a republica, e um so

ideal—a virtude. Eram typos bizarros, excrescen-
cias d'uma larga e funda camada social antiga,
com todas as virtudes civicas tradiccionaes,

que se afogara na hecatombe sanguinolenta do

Terror e delegara n'elles a transmissão aos pos-

teros da sua austeridade incorrupta.
E' talvez por isso que a grande massa do

paiz não chama doido ao dr. João de Freitas

e se alheia dos seus inimigos...

Foi por este facto que abriu a semana,—

primeiro annel d'uma cadeia que ainda se está

a desenrolar a nossos olhos no reapparecimen- □

to do Dia e no interessante debate acerca da Q

vinda a Portugal d'um jesuifa exilado e doente,

a quem os medicos recommendaram. como con-

dicão de cura, os ares da patria.

A velha folha de Antonio Ennes, que Mo-

reira d'Almeida sustenta e reergue da poeira

do campo de batalha. passada a avalanche sel-

vatica que a derrubou. era anceada com inten-

sa curiosidade pela opinião. Todos haviam in-

teresse em conhecer, na alma do luctador, os

resultados dos flagicios torturantes dos carce-

res.

O povo admira sempre os que se levantam de

novo, brandindo o gladio, e muifo mais os ap-

plaude se as suas armaduras continuam a faiscar

com o mesmo percuciente e polido brilho, sob

as flechas de luz do canfado sol das victorias.

O gesto de Moreira d'Almeida arrancou-lhe

dos labios um bravo phrenefico—e os numeros

do Dia feem-se exgotado nas mãos dos seus

pregoeiros...

Por seu lado, o regresso ao paiz d'um mem-

bro da benemerita Companhia de Jesus, forne-

ceu ao publico mais uma prova da phobia anfi-

religiosa e dos caritafivos sentimentos da Repu-
blica, e á maioria, um excellenfe prefexto de

lancar pela borda fôra o minisferio. E o pu-

blico, se não se enfristecia nem emocionava com

a queda de mais um gabinete. habituado como

ainda. desde ha muitos annos. a deixar folgar
sobre o seu dorso a malta dos politicos, com

a condicão de não lhe arranhar a pelle. lomou

pela pretensão do jesuifa uma attencão verda-

deiramente excepcional e inesperada, sendo,

como é, facilmente crendeiro nos maleficios do

especfro clerical, de hilariante memoria, que

ainda faz as indignacôes da gôfta alpoinista,
nas liberaes paginas do Janeiro.

Qualquer lavrador, por mais fruste de ideias,
resolveria a pendencia abrindo ao congreganis-
fa doente, as frageis cancellas das fronteiras.

Escutava a voz do coracão que, paraphrasean-
do Pascal, tem razôes que a lei de separacão
não conhece. e ficava sorridenfe, com a cons-

ciencia tranquilla. . . Talvez porque não são tão

simples e claros no pensar e teem o coracão

mais empedernido e gasto, . . de tanfo sentir, —

os nossos paes da patria assumiram pôses de

Gambettas de club e apontando irreflectida-

mente o indicador ao peito dos confinuos da

camara, afurdidos com tanto vozear, berraram

pela centesima vez o charro : Voilá I'enimi!

Os commentarios já os fizeram os leifores,
aftento o que. respeifosamente, o chronista se

retira e despede. pela porta algo esfreifa da

inexoravel falta d'espaco . . .

E tem graca que de cerfo modo é tambem

por falta de espaco que o jesuita não entra no

paiz ! . . .
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ESSA tarde Jesus assentara-se ao pé
da figueira que ensombra a fonte de Siloé.

Era no outomno. 0 sol cahira n'esse instante

e o vento trespassava os rostos. Não obstante,
em volta a multidão premia-se, no encanto

de ver o Mestre e ouvir seu verbo sacrosanto.

Os discipulos, fieis, sentados pelo chão,
cheios de immensa fé e muda adoragão,

fitavam-n'o, a sorrir, abstractos... De repente,
Saúl, um mercador, que ouvira attentamente

a prédica de Christo, avangou sem temor

e bradou : — Na verdade, o Fitho do Senhor

és tu! Bemdita seja eternamente quem

te amamentou ao seio e foi a tua mãe!

Entre as riquezas mil que trago amontoadas

em dorsos de camello e vendo nas estradas,
nenhuma se compara a este avelludado

manto, que ora aqui vês, de purpura e brocado.

Todo elle é primoroso : o fundo, a côr, a trama.

Foi tecido em Damasco e foi bordado em Rama.

Tragei-lhe eu o destino o dia em que o comprei:
um manto p'ra cobrir as espáduas d'um rei!

Ú pallido Rabbi de fallas transcendentes !

Aceita-o, tu, que és rei das almas innocentes! —

..

,

C/

v
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Jesus, ao receber o explendido presente,

'% teve um sorriso doce, e disse simplesmente:
—Meu Pae t'o pagará!

— Porém no mesmo instante,

surgiu junto do Mestre um par insinuante

de creangas gentis, loiras como a alvorada,

pés nús, olhar brilhante e face desmaiada.

Era em farrapos já a roupa que as cobría,

e o látego brutal da agreste ventania

punha-lhe á flor da pelle um tom ennegrecido.
Fitou-as longamente o Mestre, condoido,

e perguntow.—Quem sois?—Orphãos, Rabbi.—Soffreis?-
—Temos frio, Rabbi! As tardes são crueis

quando sopra do Hermon o vento...

As sombras iam

cahindo, e já na treva os montes se envolviam.

E Christo, pondo em Joâo os seus olhos serenos,

Disse:—Toma este manto, e cobre esses pequenos!—

Campos Monteiro.

cM

ln

a
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Entrada do Senhor D. Antonio

Barroso na sua diocese

o
D

ooo

Damos hoje uma larga reportagem photo-

graphica da recepcão feita ao Senhor D. An-

lonio Barroso, pelos catholicos do Porto. A

documentacão das nossas paginas é altamenfe O

D

significafiva. A manifestacão foi uma verdadei-

ra consagracão que muito scnsibilisou o ve-

nerando Prelado portuguez, e um signal da

grande forca do catholicismo no paiz.

A /I/usfragão Catho/ica associa-se ás sau-

dacôes dos seus irmãos em crencas. e beija

respeitosamente o annel de D. Antonio Barroso.

A primeira enfrada do Senhor D. Anfonio Barroso. na Sé. depois do desferro

O sr. Visconde da Ermida a

caminho da Sé

O sr. Miguel Pesfana ao

enfrar na Sé para assisfir

"Te-Deum.. O sr. Antonio da Si/va Ma-

rmho dirigindo-se para a Sé

T^ú*'
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PIDA INTENSfl
(PAGINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)

OOO

D

^
ESTE arremedo de primavera. sô ho-

je o sol volfou consolador e amigo,
polvilhando d'oiro valles e serra-

nias, campos e vinhedos, a aquecer em cada

arvore' uma nuvem de fructos, a illuminar na

corolla viva de cada flôr, um novo aspecto de-

D

O

O novo pago episcopal

licado, espargindo luz e calor por foda a natu-

reza em festa, orchestrando, epica e fecunda. a

symphonia da forga e da côr . . . Cobrem-se os

campos de flores, revestem-se os montes de

verdura e as arvores embrulham-se de novo na

tunica das folhas. E' a primavera. afinal, que a

pirracear com o reportorio, sô agora volfa, so-

lemne, com o bom sol que eu cheguei a suppor

arredado do mundo, tanto e tanto se escondeu

entre as nuvens. Mas o sol voltou e com elle a

alegria das almas e dos campos, O ceu lavou-

se, espanejou-se alegre e fez a foil/effe clara e

leve dos dias de verão.

Com o sol surgem as mou-

se//ines. as rendas com que as

mulheres pretexfam vestir as

bellezas ou as miserias do cor-

po, preludia-se o primeiro bo-

cejo de tedio e ensaiam-se os

primeiros projeclos de veraneio,

fazem-se as malas e as cida-

des refomam o aspecfo desor-

denado da parlida. Surgem as

neurasthenias, as mil enfermi-

dades que a moda prescreve

e com as ultimas encommendas

nas modislas, vem a perspe-

ctiva galante das fhermas, das

curas d'ar, das viagens, dos

passeios, a necessidade emfim

do campo e da vida do ar livre.

Sa/a de recepcão do novo pago

ANNO 1 ll/ustragão Catho/ica PAG. 677



São os raily paepers. as partidas de fennis.

os ftirts na coberta lavada dos yatchs, as cha-

lupas a estremerem como gaivotas nas praias

tranquillas, o sporf e a liberdade. a preoccupar

a anciedade das raparigas e a accender espe-

rancas atravez do tedio snobico dos rapazes.

As cidades já não têm en-

cantos; supportam-se na espe-

ranca da partida. percorrem-se

já sem interesse, a sentir extra-

nho o que encantou e commo-

veu. E tudo por culpa do sol,

que espargindo luz e oiro, faz

esfremecer a nossa phantasia e

a nossa imaginacão.
Por momentos fudo se es-

quece. A polifica que parece

não conhecer o sol e sempre

vae seguindo entre nuvens de

borrasca, não interessa quasi.
Entre o discurso de Asquifh e

o primeiro concerfo no casino

de Vichy a multidão despreoc-
cupada da genfe que se diver-

fe não hesita: opta interessada-

mente pelo segundo.
Nos jornaes, leem-se mais

os horarios que os artigos de

fundo. Um ministro mesmo, é capaz de chegar
atrazado ao conselho porque se demorou na

prova dos fatos de verão ... E o momento

mais frivolo do anno em que o tempo se per-

de devaneando em phantasias.
Em Inglaterra. onde a situacão se aggrava, a

opinião preoccupa-se mais com os esplendores
da season que propriamente com as demissôes

alarmantes dos officiaes, que despem galharda-

■%

-^'
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Outro aspecfo do novo paco

E mente as suas fardas para não combaferem ir-

mãos e que, valha a verdade, interessam muifo

□ menos do que o codigo de condicôes do

0 senhor D. Anfonio fallando ao povo da varanda do pago
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Racing club, para as regatas de Cowes.
E' a primavera, é o sol, é a despreoccupa-

cão que vem da alegria da luz a fazer de cada

um de nôs um lazaroni passivo ou um nomada

civilisado do Cook.

E no entanto, mais do que nunca, a vida

mundial se agifa, perturba, n'uma crise grave.
Em Franca a questão Caillaux, que teve já

o episodio desgracado d'um crime, promette,
como se diz em calão jornalistico, escandalos

sem conta. A republica cada vez mais aballa-

O

D

D

O

da, deve vêr com receio o desenrollar d'essa

escura meada, que pode ser o mais forte em-

purrão para o fim.

A Inglaterra. peranfe a ameaca d'um minis-

ferio ultra-liberal, que se prepara para quebrar
os ultimos privilegios, romper as derradeiras

tradiccôes onde assentava o equilibrio da sua

forca, deve esfar seriamenfe embaragada com a

sua situacão.

Destruir as regalias da nobreza, feri-Ia de

morte nas suas immunidades, é ferir certeira-

mente a unidade polifica da Grãn

Bretanha. Ella vive ainda, discipli-
nada. forfe, com o appoio desinte-

ressado d'essa fôrga. No dia em

que o hberalismo dominar as tra-

diccôes e derrubar os privilegios. a

Inglaferra soffrerá amargas convul-

sôes.

A lucfa na Irlanda pode acalmar

apparentemente, que no intimo ha-
de ficar sempre esbrazeante e te-

naz. Os profestanfes soffreram já o

mais rude golpe vendo friumphar os
adversarios. porque digam o que

dig._m os jornaes radicaleiros e pese
muito embora ao sr. Affonso Costa,
que se propoz liquidar o cafholicis-

mo, a egreja, que triumpha por to-

da a parte, conquisfou na quesfão
do home ru/e uma enorme vicforia.

E, afinal, ia-me perdendo em

consideracôes politicas. hoje. que
eu sô queria fallar do sd, que veio

frazer alegrias profundas, accender

radiosas phantasias, animar sonhos

admiraveis, espargindo luz e oiro

nas almas que se embriagam de so-

nho e nos campos que se revestem

flores . . .

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

_Per*d-icLo I

/ Ouvindo o discurso do senhor D. Anfonio

2 Um grupo de cafholicos acclamando o sr. D. Anfonio Barroso

3 Represenfanfes das differenfes assoaagôes cafholicas do Porfo se apenas João Maria, agarrando

(CONCI.USÃO)

ooo

UE se passou em a noife

fafel da perda da Espe-
ranca ? Como haviarti

suppôsto, a barca, acoutada pelo
vento, boiara algum tempo; ceden-

do, porém, ao pêso da rêde e da

pesca, sempre abundante, sossobrou
como as outras.

Dos quatro tripulantes salvara-

ANNO I /l/ustragão Catholica PAG. 679



morte. A febre cerebral apagou-lhe ofalmente a mem ■

João Maria. quando sahiu do hospital de New-York .
nao sa

bia o que Ihe acontecera. nem tinha •consc.enca ^«
»"« per

sonalidade. Passeava ás vezes de manha pelo cacs dagrande

metropole, inconsciente. ao desarrimo recordandc , apenas o

seu mister de marinheiro; não estava do.do; mas um nevoe,

ro impenetravel obscurecera-lhe o passado. fazendo-lhe es

quecer alé o seu nome.
a ___.._»_•.____

O capitão d'um navio. que levantava ferro para Antuerp.a,

O exc.mo sr. Almeida Ribeiro ccmpr:'-

menfando o Senhor D. Antonio

O Senhor D. Anfonio

dando enfrada na sua

nova residencia.

Os mcmbros da J. C

do Porto, da varanda

do novo paco, ovacio-

nam delirantemente o

Senhor D. Anfonio

Barroso.

Popularcs acclamando

o Senhor D. Anfonio.

se com toda a forca á quilha
da chalupa virada: foi encon-

trado sem sentidos, seguran-

do-se ainda apenas pelo instin-

cto da conscrvacão. Reco-

Iheu-o assim. meio agonizan-

fe e ferido na testa. uiv navio

americano, no momenlo em

que o pobre naufrago ia ser

engulido pelas vagas. Triste

destino! Fôra porventura me-

lhor que João Maria tivesse

perecido como os companhei-
ros, tão rude era o golpe que

Ihe estava reservado.

A ferida na cabeca pro-

duziu-lhe um abalo tão vio-

lento que o poz ás portas da

•J__
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compadeceu-se d'elle, e metteu-o a bordo, co-
Q

mo marinheiro. Navegou o pobre João Maria D

quinze annos, sentirído novas impressôes sem

rever imágens irremediavelmente delidas na sua

memoria.

Para que o conduziu o acaso, ou melhor,
a mão da Providencia, á sua terra natal? Des-

figurado pela enorme cicatriz que lhe sulcava

a fronte, v'elho e mudado, poude passear pela
villa sem levantar suspeitas. Mas o seu cere-

bro parecia ir despertando.,,
Aquella paisagem, outr'ora tão familiar, so-

D

O

dos os nomes dos naufragos desapparecidos.
Alli o desgracado poude lêr a sua inscri-

pcão funebre : João Maria Le Gouelen. de-

sapparecido no mar em... Recordacão da viu-

va e de sua filha. Balougava ao vento uma

corôa de flôres, como haviam balou^ado no

mar os ultimos destrocos da Esperanca.
João Maria teve conhecimento, depois, da

longa viuvez de Ivonne, da.sua dôr e das suas

lagrimas sinceras de doze annos, delidas a

pouco e pouco pelo tempo. soube do seu se-

gundo matrimonio com Leroux. Seria ella feliz,

ao menos ? Era

voz corrente que

sim. E Joanr.inha?

Tinha agora mais

dois irm ãos; a

casa prosperava.

Quiz ir vê-los.

Approximou se da

casa ao emparde-
cer. Se elle entras-

se agora ah, onde

tanta felicidade

fruira, toma-lo-

hiam por um phan-
tasma.

la-lhe o cora-

cão vertendo la-

grimas de sangue,

quando descobriu

um espectaculo
encantador pela
sua singeleza. Le-

brepondo-se ás vi-

sôes anfigas, conti-

nuou dissipando as

espessas trevas em

qũe vagava e se de-

bafia o espirito do

desgracado.
De *

repcnte ras-

gt>€l-se o veu, e a me-

moria do*passado re-

brotou como por en-

canfo... Que seria de

Ivonne? A sua Joan-

ninha ainda seria vi-

va ? Tornaria elle a

ver sua mãe. velhi-

nha, e a casinha on-

de fôra tão feliz?

Na villapoucosse
recordavam ainda de

João Maria Le Gou-

elen. desapparecido
ha quinzeannos. Uma

velhofa guiou-o ao

cemiterio. a um pe-

quenino monumento

onde estavam grava-

/ O Senhor D. Anfonio dando a beijar o annel episcopal
2 O e-V.'"" snr. Cuilherme Marques Braga cumprimenfando o

Senhor D. Anfonio

(Clichés de J. d'Azevedo, phol. da «111. Cath».
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roux, acabado o servico, fuma-

va o seu cachimbo; Ivonne, ao

lado d'elle. amamentava o filhi-

nho mais novo, e Joanninha,

senfada entre os dois, repartia
caricias entre a mãe e... o

outro. João Maria approximou-
se mais. Sô Joanninha o avis-

tou.
—

Papá
— disse ella. diri-

gindo-se a Leroux, — dê uma

esmolinha áquelle pobresinho.
Deve ter fome. . .

João Maria ouviu-a. Empal-
lideceu, senfiu a cabeca estalar

e fugiu. Estava uma noite lin-

da. Milhôes de estrellas treme-

luziam no ceu. Na praia, o mar

murmurava suavemente queixo-

so, lambendo as areias, acari-

ciando-as como cãosinho a brin-

car aos pés do dono,

O velho marinheiro dirigiu-
se machinalmente para a praia.

Chegado ao areal. senlou-se

n um rochedo, absorto em fun-

do meditar.

Quc ia fazer? Em que pen-

sava?

Membros de diversas aggrcmiacôes catholicas que fomaram parfc

na manifesfacão feifa ao Senhor D. Anfonio Barroso

1-Domingos Gon?alves de Sá. secrefario da Associn^ão Catholica do Porfo; 2—Josc

d'Almeida Pinfo d'Araujo. presidenfe da J. C. de Lisboa ; 3— Joaquim de Ves-

concellos. presidenfe da J. C. do Porfo; 4— Narciso Pinfo Loureiro. presidenle
do Grupo de Defeza e Propnganda Cafholica do Porfo; 5—Josc Teixeira bas-

los, 1." secrefario da J. C. do Porto.

(Cliché do pliot. nm. snr. Mnnui . tlii Silva Mclln).

BRflGfl«fl Procissão de Passos em fldatiîe

A procissão sahindo da egreja parochial
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ADAUFE— Oufro aspecfo da procissão

No entanto a maré ia subindo lentamente, 0

e o marinheiro, pensafivo, não a via subir. De

repenfe sentiu os pés molhados; despertou da

profunda.-cogitacão e olhou em roda de si...

0 mar parecia querer enguli-lo outra vez, po-

rém agora suavemente, com amor...

João Maria quiz fugir aterrado. mas quando
ia transpor os dez metros que o separavam da

praia, sentiu uma vertigem, o cerebro parecia
esfalar e cahiu fulminado...

E o mar consolador, n'um derradeiro beijo,
cerrou-Ihe a bocca para serhpre.

A. DE ROCQUE.

FIGURAS DA BEIRA
XXI

iii

Dr. Cassiano das Neves

000

ALLEM. porém, agora os factos. Seus

paes eram pobres, mas fão intelli-

gentes como honestos. Cassiano Ne-

ves foi deveras digno d'elles desde os seus pri-
meiros annos. Trabalhador, honrado e de intel-

ligencia clara e forte, depressa se revelou elle,
*e tanto, com uns senfimentos de quilate tão fi-

no, que tudo promettia no estudantinho um fu-

turo e digno sacerdote.

Frequentou assim o Seminario de Lamego.
Mas concluido o curso theologico, a conscien-

cia foi-Ihe despertada pelos ardores do tempe-
ADAUFE— O andor do Senhor dos Passos _\ ramento, conhecendo com nitidez a falfa da
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precisa e láo valiosa vocacão, Entretanto, or-

phão de pae. Cassiano Neves já era o unico

amparo da mãe, uma velhinha insinuante e ado-

ravel.

Como? Leccionando, ao mesmo tempo que

estudava. Com sua mãe viviam, modelares de

honradez e labor, suas irmãs. Cassiano Neves,

tão joven e tão irrequiefo, era o pae no ganha-

pão e até na compostura extranha com que pre-

sidia aos destinos de fão modesfo lar. As ufo-

pias da mocidade, os impetos do sangue, as

agruras da vida pratica, ensinaram-lhe já o que

mais tarde me ensinava como arma unica— a

paciencia dentro da ironia. E assombroso ! A

utopia ensinava-lhe a realidade,

as impulsôes do temperamento

suggeria-lhe a paciencia, as

agruras da realidade enfiltra-

vam-lhe no animo a fé e a iro-

nia. E paradoxal? Não.

Não, porque utopias, impul-
sos e angustias, são, dentro

d uma alma virtuosa, a melhor

argamassa do bem. do dever,

da honra, da energia.
Sem voca<;ão para sacer-

dote, pensou em formar-se em

direifo.

Chimera ! — diziam-lhe to-

dos. Não era sô sustenlar-se

em Coimbra. Quem ganharia
o pão da mãe e das irmãs?

Cassiano Neves fez um gesto
heroico de confianca em Deus

e em si proprio, e levou com- LISBOA

sigo todos os seus para Coim-

D

O

bra. Depois, lá, incansavel, abnegado. subli-

me. estudou e leccionou, cercando de bem-

estar a mãe e as irmãs. devorando as lagrimas

e o suor que podiam denunciar o sacrificio

constanfe e aspero.

Se alguem chamou pusillanime ao dr. Cas-

siano. aqui têem um forfe que envergonha mui-

fos, ufanos de espavenfosas energias.
E n'esfe forte ha por for?a o grande crente

que sempre foi, porque sem fé, e muifo pura e

elevada. não sô não venceria as cruezas da vi-

da pratica como se deixaria vencer pela febre

e illusôes da mocidade. E temos no dr. Cas-

siano, que não foi padre por falta de [vocacão,

Os fíeis sahindo da egrej'a do Sacramenfo

em sexfa-Ieira sanfa

L/SBOA —Depois da Alleluia nos Inglezinhos
((.licln'-s do nosso corresp. phot. ile Lishoa).
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muifo de sacerdofe no sacri-

ficio, na abnegacão, no enor-

me e incomparavel esqueci-
mento. já não digo dos seus

prazeres juvenis, ma_» idas di-

versôes e socego mais legiti-
mos.

E' sempre o pae ,da fa-

milia que levara comsfgo por
devocão e amor, mas um pae

inexcedivel de cuidados, de

exemplos honestos e dignos.
Formou-se assim, mas não po-
dendo naturalmente evitar di-

vidas. Alenfavam-no nos 4a-

faes compromissos a fé e a

esperanca. Consolava-o o

bem-estar das queridas com-

panheiras que idolatrava. Foi

para Lamego advogar. A lu-

cta, a principio penosa,
deu-lhe o justo destaque. Re.
velou-se logo notavel pela elo.

quencia, pelo saber. pela pro.
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EXPOSIQÂO OLYSIPONENSE
Tem tido um exito admiravelocurioso

certamen realisado ul.imamente em Lis-

boa, no Museu do Carmo, e organisan-
do pela Associacão dos Archeologos
Porfuguezes.

Enfre as diversas seccôes da expo-

sicão são dignas de um attenfo esfudo

a Bibliographica, onde se veem raras

edi^ôes e magnificos exemplares de

obras acerca de Lisboa já em portu-
guez, já cm varias linguas exfrangciras,
a de Visfas c aspechs de Lisboa e o

seccão Varia ondc sc expoem numero-

sas curiosidades.

bidade profissional. E. ao mes-

mo tempo, csquecendo-se de si

pelos oufros, tambem assigna-
lou depressa cm obras a ma-

gnanimidade nativa. Dcsde es-

se tempo que Lamego lhe deve

a obra admiravclmenfe beneme-

rita do Asylo de Infancia Dcs-

valida, como mais larde lhe ha-

via de dcver o Asylo de Men-

dicidade. Mas a velha cidadc

já'o considerava muito scu crc-

dor desdc quando, ainda estu-

danfe em Coimbra, fôra o prir-
cipal fundador da Bibliofheca,
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LISBOA—Museu do Carmo. Um aspecfo da exposigão

LISBOA—Museu do Carmo—A secgão de ceramica

(Clichés do phot. am. sr. Pedro Sotto Maior).
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hoje pertenca da Camara Municipal.
Entretanfo. desposava uma senhora de pri-

morosa educacão e elevada infelligencia, mode-

lar de virtude e operosidade. Ia praticar mais

uma vez corno pae. mas a vida tambem ia ser-

Ihe mais espinhosa e difficil em todas as res-

ponsabilidades. Aos pesãjdos compromissos de

Coimbra juntavam-se os de Lamego, principal-
mente depois de adquirir ologar de conserva-

D
O

dor da comarca. Mas tudo venceria elle depres-
sa, se os oufros Ihe não comecassem a sollici-

tar— e alguns a explorar— o prestimo e a

franqueza. Não eram so as exigencias dos po-

liticos, a susfentacão d'um jornal parfidario —

e, ás vezes, quasi de dois,— as despezas em

beneficio dos seus chefes politicos, dos seus

correligionarios.

(Continua) Josê Agostinho.

VicLa. Colonial

ANGOLA—Humpafa. Costumes boers. Choupana e creacão. vendose o pae e fílhos
trabalhando na preparacão de chicofes e bengalas de cavallo marinho

ÊS

ANGOLA—Humpata. Costumes boers. Um casamenfo

CIícIm's do [ihot. am. nnr. Tellen Grillo).
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Achioli. Em campo de prala, um leão azul armo

do de sanguinho.

AffonSO. Escudo partido em pala sendo a primeira parlida em

facha: na primeira em campo verde uma lorre de prala lavra-
da de preto; na segunda em campo de ouro uma aguia negro
de duas cabecas, aberla e armada de sanguinho; na segunda
pala, em campo de prala um leão vermelho armado de azul.
Timbre: a aguia do escudo.
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nocr-S'DO essrvmâeif.0

MEXICO—O prcsidenfe du rcpublica Mexicana. general tiuerfa, acompanhado

do general Blanquef. ministro da guerra, e varios o/ficiaes do exercifo. no acío de condecorar

<_. bandeira do regimenlo 29

FRANQA — Maillane. O povo assisfindo ao enferro do grande poefa Misfra/
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