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Aos nossos assignantes j
Por motivo da gréve que paralysou todas as officinas typograpliicas

de

Braga, não foi possivel imprimir no tempo devido este numero, e o sub-se-:

quente. Regularizaremos porém a edicão assim que se entrar em perfeita nor-;

malidade, compensando da cleficiencia os nossos assignantes
a quem pedimos

desculpa d'esla falta invohmtaria.
■ •

i

íjpÃrte e ReligiãonnXOl« k CTlpfa e flltiål'^
47, Rua da Fabrica, 49
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Deposilo de imagens, sanduarios, bauqneias

e iodos us mais artigos e aprestos reĩiyiosos.

Ex-ecuqCio de enoommendas para as Provincias,

== lliias, Ultramar e lirasil. ĸ

PRECOS E TODAS AS HFQBXå(ÛES

S\N
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^ Pereira d'Abreii, Filhos ^^gCESfc.g José da Siiva Franpa
"

AS' Reeommendamos

o
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EJOTOXj
Por ser um excelente tonico e nutritivo, de grande eficacia notrata itieii

to d'anemia, chlorose, tuberculose, fraqueza, convalescenQa, neurasthenia, etc.
Frasco 950. Deposito geral, Instituto Galenico Portuguez, Pra^a do Conde

d'Agrolongo 37—Braga. i

2.a edigão das €sfampas para a Gqfhroqisagão do

Sqgrado Qoragão de jfesus
Está á vcnda a seguoda cdioão das helissimas estampas cditadas pelo JRev. Anlonio

José de Carvalho, pcira serem utilisadas na Enthronisatjũo do Sagrado Coraijão de Jesus, has
familias.

Attendendo ao grande acolhimentoque teve a primeira edicão o editor resolveu fazer

áova edicão que é, como a primeira, cm magnifico cartão couché, sendo a impressão d'esta

feita a duas côres.

0 preco é de 40 reis cada estampa, e para as pessoas que requisitarem mais de 20,
custará 30 reis cada uma.

Pedidos áadministratfio dos ECHOS DO MINHO—Braga—acompanhados da respe-
ctivaimportanci.i e do porte do correio que é de 5 reis por cada estampa, em valc do cor-

reio ou estampilhas postaes.
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Brancos e Vermelhos

» « AL pareceria que o chronisfa não re-

[y\ gisfesse e commeníasse o já agora

/ \ chamado golpe de prêio do sr. go-

vernador civil do Porfo conlra as associa^ôes

catholicas. A imprensa exgoíou o assumpfo que

os tribunaes debaterão, se antes d'isso o sr.

Presidente da Republica nãoquizerfazercum-

prir. como chefe d'Estado e zelador da pro-

bidade e lealdade do regime, a sua vonfade,

expressa á commissão de catholicos que anfe

s. ex.* foi apresenfar o vehemenfe profesfo dos

offendidos. De facto. inoffensivas para o regi-

men, visfo que collocam a sua accãoacimade

regimenes e albergam
enfre os seus socios a

republicanos de côr pura; não fendo nunca

entrado em lucfas polificas de caracfer parli-

dario e fendo cumprido fodos os seus fins com

devofado zêlo; as associacôes calholicas não

podem sêr dissolvidas, segundo a lei. Fôra

d'ella abocou seu bacamarfe cabralino o sr.

Osorio, mas cumpre forcal'o a recolhêl'o ao

arsenal, porque a lei não muda as suas dis-

posigôes consoanfe o péde a sifuacão do go-

vernador do disfricfo do Porfo peranfe as

bôas ou más gracas do democrafismo da se-

gunda cidade do paiz.

O sr. Osorio é um dos fypos mais comple-
tos do jacobino luso. O jacobino ou o jaco-

binisado possúe sempre uma infelligencia me-

diocre. Homem de poucas luzes, nunca pôde
avaliar com largueza o valor dos seus acfos,

se occupa logar proeminenfe na adminisfragão

publica. Atado ao radicalismo pelos compro-
missos esfupidos do fanafismo das seifas, en-

cára sempre os aconfecimenfos pelo aspecfo

limifado do fim do seu partido, porque, info-

lerante a mais não, ignora fodas as oufras

opiniôes como elemenfos de ponderacão e

equilibrio social, como deferminanfes da ver-

dadeira conducfa do homem publico. Adsfri-

cfo a esfes preconceitos, elle prefére fudo,

tudo, ao anathema dos companheiros no

assalfo. O sr. Osorio deu agora prova exhu-

berante d'estas duas qualidades psychologi-
cas. Temendo o raio fulminador dos correligionarios, buscou

na dissolucão das associacôes calholicas o desmentido das sus-

peifas de que elles o cercavam; e como as suas bôas relacôes

com os correligionarios occupam no seu frusfe espirifo de de-

magogo o primeiro logar, o sr. Osorio, curador dos orphãos a

não :ei quonfos confos annuaes, sacrificou a lei, a liberdade, a

justi^a. o direito para as manter. Como sempre, o jacobino an-

fepoz o inferesse proprio á aspiragão collecfiva. ao direifocom-

mum, sem todavia lucrar aniquillar a hydra, que, gra^as a

Deus, passa cada vez melhor de saúde...

Compare-se agora esta subserviencia com a alfivez de con-

viccôes da juvenfude catholica ferida e opprimida, arrosfando

em quadrado indomifo a mefralha furiosa das raivas anficleri-

caes, e ter-se-ha o sr. Osorio reduzido a menores propor?6es
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do que as da esfafua de prafa com que um

carneiro qualquer quiz' immorfalisar o sr.

Affonso...

Esfe episodio proporcionou-me verificar que em Portugal a

ra?a dos folos proliféra, e que o ambienfe denso de poeira e

parvos sonhos que afrophiou a consciencia conservadora nos

ulfimos cinco
'

annos ainda não ficou despilfarrado aos golpes
da desillusão" do 14 de maio e da bernarda semi-gro-
fesca de Braga. Imagine o leifor que os calholicos com-

missionados para profesfar anfe o chefe d'Esfado confra o ja-
cfo infeliz do sr. Osorio, fomáram o comboyo p'ra Lisbôa en-

tre mordazes e ridiculos commenfarios corno esfe : — «E' uma

asneira e uma covardia, essa viageir. Equivale a reconhecer
fodo o regimen!>

Oh! geniaes realisfas, os da minha ferra!...

Como se fodos os illusfres purifanos não reconhecessem ; o

regimen pagando confribufos pesadissimos, sem recalcilrar, re-
ceosos da penhora, como se fodos elles não o teem reconhe-
cido na bordoada rija que os vérga em nome da republica, 'té

ás planfas de qualquer esbirro! Como se fodoselles, irmãos de

confraria, o não acceifam harmonisando os esfafufos com o de-
crefo expoliador da separacão! Como se fodos elles, eleifores,
o não bajulam, dando o vofo ao primeiro depufado affonsisfa

que apparefa ou auxiliando e approvando facifamenfe o seu

friumpho, quando na hora em que a coragem, a decisão, o de-
ver civico esfão á prova, se metfem em casa caladinhos! Oh!
sanfa genfe ! que badala a sinêfa dos boalos para manfer o

fogo sagrado das cadeias e dos fribunaes marciaes, que sonha

que a Allemanha vicforiosa vem pôr em Belem o rei expulso e

chama adhesivos ou miguelisfas a quanfos se divorciáram das
suas phanfasmagoricas folices, a quanfos pédem e reclamam
um acfo de energia e de civismo, de coherencia e de fé á mas-

sa conservanfisfa amarasmada, a quantos feem o brio de dizer

que, quer sob o ponfo de visfa religioso quer sob o ponfo de
visfa politico, a republica é a conclusão perigosissima e final
de oifenfa annos de bambochata dissolvenfe, de anarchia e des-

organisasão lanfejouladas, que dêsde Evora-Monleá praia da

Ericeira e d'esfa ao espaldão de Chaves, a Valen?a, a Cabe-
ceiras e a Mafra, fransformáram uma ra?a robusfa e sádia
em... bicha solifaria!

5e a vida do passado dependesse das suas remafadas e in-

concebiveis ufopias, de ha muifo esfaria a estorfegar os ulfimos
arrancos na valla das coisas obsolêfas!

E esfe o pôlo da direifa, na vida portugueza, fão defestavel
""*

como o da'esquerda, porque a uns e outros cabe
de certeza o fifulo funésfo de exploradores d'esta

bella ra?a sem pulso...
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Padre Antonio'Vieira
ooo

o

M 1649 estava Vieira em Portugal.
Pouco depois, a 10 de Janeiro de

1650, seguia para Veneza. Era a

melhor maneira de conter o inimigo hespanhol.
.Mas, contido elle, a sua grande alma bem

via quanto por tudo seria excellente conquistar
a paz.

Armado e fortificado Porfugal, qualquer
attitude amigavel e pacifíca sô honraria e be-

neficiaria o velho reino.

Vieira attentou então

no principe real portu-

guez, o mallogrado D.

Theodosio, e viu com

prazer a vantagem certa

do seu casamento com

D. Maria Thereza d'Aus-

(ria, filha de Philippe IV,

de Hespanha.
Era exactamente o

mesmo o pensamento de

D. João IV e depressa
foi o de todo o paiz.

O Crande Jesuita tra-

tava de realisar este so-

nho, grande penhor da

paz na peninsula, quando
a monarchia hespanhola
soffreu mais o choque da

revolucão de Napoles.
Vieira estava em Ro-

ma, bastante perto da no-

va cratera que, com as

da Catalunha e de Por-

tuøal. tão grande brecha

u

''^^^;#£

D. José Lopes Leite de Faria

(Bispo eleifo de Bragan^a)

E, abrindo o peito com lealdade c grande-
za. conseguira então proclamar lodas as vanta-

gens do casamento de D. Maria Thereza de

Austria com o principe D. Theodosio, conven-

cendo os representantes de Hespanha.

Mas o movimento de Napoles tornara des-

confiada a côrte de Madrid. O despeito, o pa-

vor. a angustia. opprimiam tanto o governo de

Philippe IV, que este logo comecou a ordenar

ao seu ministro um Roma que, por todos os

meios, tentasse afastar, o mais depressa possi-

vel, da côrte romana, o jesuita portuguez.
A invencivel eloquencia de Vieira já podía

mais em altos senhores

hespanhoes do que o go-

verno de Madrid I

A côrte hespanhola

já temia que as brilhan-

tes campanhas do emi-

nenle Jesuila penelrassem

na alma dos castelhanos,

illuminando-a com os cla-

rôes d'uma paz, honro-

sa para os dois reinos

da peninsula, mas prin-

cipalmente para Portugal,
arrancado tão epicamen-

te a um jugo cruel e im-

placavel !

Escusado é dizer que

o Marquez nunca deu

mostras de similhante va-

lor. genio e prestigio.
O planturoso estadis-

ta soube bastante do seu

olficio, chamando a tem-

po o conde de Lippe,
mas pensou tão mal no

futuro do paiz. que nos
A diocese de Braganga pôde orgulhar-se de confar en

fre os seus prelados esfe insigne varão, nafural de Guima-

abria no poder da Hes- rães, sacerdote exemplarissimo, professor de falento não vul- principios do seculo XIX

panha.
gar. consummado fheologo e brilhanfejornalisfa.A .lllusfra-

nos desfeiteou plenamen-r
?ao Latnolica- sauda o novo Dispo segundo o v_ora;ao

r

Mandou-lhe D. João de Deus. te a Hespanha. por en-

IV instruccôes secretas. conlrar diante de si o ri-

Com iguaes instruccôes seguiu para Franca o diculo exercilo que descendia do que nos deu

Luiz Pereira de Castro a entender-se com a po-

litica de Mazarino.

Vieira, chegado a Roma a 18 de Fevereiro.

trabalhava já com afinco e intelligencia.

Soubera interessar pela paz varios religio-

sos hespanhoes, ponderando, com empolgante

eloquencia, os lances sangrentos de Flandres,

da Catalunha e de Napoles.

o duvidoso talento pombalino.
Decididamente, o Marquez edificara na areia.

O Padre Antonio Vieira preferiu sempre á

areia o granito e, por vezes com esplendores

de fino marmore.

JOSÉ AQOSTINHO.

O



PORTO-Regatas no Rio Douro
PROMOVIDAS PELO CLUB FLUVIAL PORTUENSE
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1—0 Jury.
2—Fiuigas.—Tripulagão do

snr. J. F. Gomes. Vencedores.

3—Aspecto da corrida de

pic-nics.

4—Barco íripulado pelo sr

John Read.

j
—Runrs. — Tripula?ão do

snr. Benfo Peixofo Ribeiro.

6—Escaleres. — Tripulagão
do snr. A. Freifas. Vencedor.

7—Guigas.—Tripulagão do

snr. João Bandeira.

ô—Conrurso de nafagão.—

l.°,premio snr. José Mesquir
fa.+

(Phots. III. Cath.—J. Azevedo
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fl festa desportiva do "Foot-Ball Club

de Braga,,
No dia 10 de outu-

bro pealizou se no campo

das Golladas uma bri-

Ihanle festa desportiva,

promovida pelo *Foot-

Ball Club de Braga>
Foi uma jornada ma-

gnifica, que deixou enlre

todos que a ella assisti-

ram a grata impressão

de que a educagão phy-

sica no meio bracarense

progride e muito se des-

envolve. mercê da activa

sollicitude das direc?ôes

dos differentes clubs des-

/9(s\

O 'feam. do Foot-Ball Club de Braga que se bafeu

em "mafch de foo(-ball» com o 'team- do

Sporf Lisboa-Braga

^S&r

portivos que em Braga

se instiluiram.

Cabe a palavra da

victoria ao «Foot-Bal

de Braga,» que foi o pri-

meiro que aqui se fun-

dou, aquelle que mais

trabalha no campo de

ac?ão, e aquelle em que

se contanTos mais valio-

sos elemcntos.

A' sua digna direcgão

os nossos parabens pelo

exito da sua festa e oxalá

que outras se repitam para

bem do sporf bracarense.

/®G\

O jury

O 'feam. do Sporf Lisboa Braga.

(Phots. Viriato Silva)



Descobrinjeijtos

Porttigtieses
000

immenso e indignado oceano não

consentiu que durante muitas dese-

nas de seculos lhe descobrissem

seus cursos.

Portugal, livre das violencias sarracenas e

das pretensôes de Castella e, como a antiga
Phenicia, reduzido a uma estreita faixa de ter-

reno que se não podia fazer tão grande, como o

patriotismo de seus filhos, volve os olhos para

o mar que dera origem a lendas tetricas ca-

pazes de fazerem vacillar o mais arrojado. O

genio e a constancia invencivel do infante D.

Henrique bastou para a realisagão de tão ex-

traordinaria empreza. O Infante sabia pelas li-

gôes da historia quaes as navegagôes antigas
em volta da Africa: e pelas descripgôes e car-

tas organisadas pelos geographos, suspeitava

que estas aguas do Athlantico dobravam o con-

tinente negro e iam juntar-se ás do mar por

onde n'aquelle tempo se transportavam as es-

peciarias da Asia para os golfos Persico e Ara-

bico para depois serem levadas ao seio das

grandes republicas Genoveza e Veneziana, que

em virtude do monopolio a que sujeitavam es-

tas drogas, se enriqueceram a ponto de se con-

verterem em emporios commerciaes, principal-
mente Veneza, situada em optimas condicôes

para recebcr todas as especiarias asiaticas e

exporta-las nos seus barcos que sulcavam de

Oriente a Occidente o Mediterraneo. em cujos

paizes marginaes depositavam o objecto do seu

commercio por um pre?o assaz elevado.

O infante D. Henrique era filho de D. João I,

que tinha desposado a virfuosa D. I'iliopa da

casa de Lencastre, de cujo consorcio nasceu

uma prole distinctissima que faz a gloria por-

tuguesa nos seculos XV e XVI: D. Duarfe, o

auctor do €Leal Conselheiro* dedicado a sua

mulher, e da 'Arte de Bem cavalgar toda a

sela» ; D. Pedro, o grande polifico do seculo

XV; D. Henrique, o fundador da escola de

nautica em Sagres e o iniciador da nossa glo-
ria no mar; e D. Fernando o grande patriota

que não consentiu na enfrega de Ceuta pelo
seu resgate,

D. João I a pedido de seus filhos emprehen-
deu a conquista de Ceuta, cuja queda em nos-

so poder foi como que o inicio da nosso sobe-

rania maritima.

Depois d'esta expedicão cujos resulfados

foram magnificos, D. Henrique estabeleceu em

Sagres uma escola nautica para onde chamou

sabios geographos e pilotos do seu fempo tan-

fo nacionaes como exfrangeiros e deu principio
ás nossas descoberfas maritimas que culmina-

ram no reinado do rei venturoso. De 1434 a

1500, Portugal primou ou como disse Ca-

môes:

«Cesse do sabio grego e do froiano

As navegagôes grandes que fizeram

Calle de Alexandre e de Trajano
A fama das vicforias que fiveram.

RIO DE dANEIRO—Rua do Cenerai Canavarro
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c ludo o quc a anlica musa canfa

Que oufro valor mais alfo se levanfa.»

As lendas do mar tenebroso dissiparam-se
com a arrogancia do genio luso, que sulcou
em fodos os senfidos os mares Orientaes e até

os Occidentaes.

Descobeito o caminho maritimo para a In-

dia, as potentes republicas norte italianas fra-

quejaram rapidamente e foi Lisbôa que se tornou

o emporio commercial de todo o mundo. A

historia dos nossos feitos na India é a mais bri-

lhante de todas até então conhecidas.— A In-

dia enriqueceunos; mas toda a opulencia foi

para nôs a maior de nossas desgra^as. A opu-
lencia leva-nos fão alto que não podendo sus-

ter-nos na inactividade, nos deixa cahir com

enorme fracasso nas mãos hespanholas. Todos

viviam na ociosidade e com os costumes intei-

ramente apodrentados pelo luxo, sem se lem-

brarem dos feitos heroicos de nossos antepas-
sados, tal qual como na epocha do maior es-

plendor da grande republica romana.

De tudo que fomos e fizemos sô nos resta

a gloria, honra e nome de tão optimas proezas
e uma fraca lembranca que o pafriotismo d'al-

guns bravos portuguezes soube manter. — Todo

o nosso valor hisforico está inserto a lettras

inapagaveis nos lLuziadas», obra monumental

em que Camôes canta co peito illustre lusitano

a quem Nepfuno e Marfe obedeceram*. A im-

morfalidade da nossa querida pafria está para

sempre assegurada ; e emquanto existirem os

Lusiadas subsistirá Portugal. Agora podemos
clamar com Thomaz Ribeiro :

'Kasguem embora ô Pafria a fua historia,

Emquanfo o mar bramir quebrando serras

Ou brincar nas areias em bonan?a,

Ha-de fallar de fi, Pafria, descanca* .

1915 AlRAM.

BANANAL-(Brazil). As pessoas gradas da freguezia.

Vigarío José Francisco Goncalves Fraga, com o

seu sacrísfão, coroinhas e côro

® Anno iii l/Iustragão

0 joVen adormecido
(Scenas da Vida parisiense)

ooo

I

©l^J^^AULINA lan(,a um ultimo olhar de

/W^IJÊÊ satisfagão ao espelho, acabando de

1?^^%5 calgar as grandes Iuvas brancas,

emquanto a creada se prepara para Ihe collo-

car aos hombros a sua capa clara, de guarni-
gôes de arminho.

E seu mano Carlos, sempre apressado, ins-
ta e quasi a empurra :

—Vamos, Paulina I Mamã perde a pacien-
cia! Descamos depressa! O auto está á porta.

E não fem mais remedio se não partir, res-

mungando com gracioso beicinho.
—Onde vamos parar se não tenho o direi-

to de me demorar dois minutos com a minha

toi/ette, quando se trafa da minha mafinée dan-

gante, a primeira verdadeiramente séria, a pri-
meira em que haverá rapazes . . . Certo é que
esses jovens não devem prestar muita allengão
aos folhos e aos collares . . .

Passa então como a sombra de um nevoei-

ro pela branca fronte de Paulina. Agita-a uma

grande contrariedade, emquanto o automovel

vae rodando em direccão á avenida Monteale-

gre.

São os primos de Merlán, que dão a fesfa.

Teem um filho mais velho na Escola Supe-
rior de Engenharia.

Com taes auspicios, parece que todos os

rapazes serão pouco mais ou menos, engenhei-
ros ou mathemaficos . , . Que falta de poesia.
Que eusteridade adusta para uma enfrada no

grande mundo. Que se ha de dizer a taes jo-
vens? Esses aspirantes a sabios sô se interes-

sarão, certamente, pela algebra trigonometrica.. .

E Paulina I com algebra não se entende. E' cer-

to que é uma menina feminisfa que intentou

conseguir os graus universitarios; mas naufra-

gou antes que chegasse ao bacharelato, contra

um simples escolho de arithmetica . . . Tanto lhe

agradou a litterafura e a historia, como a hor-

rorisam as mathematicas. Jamais pôde conquis-
tar um misero diploma, por causa d'essa hor-

rivel sciencia dos numeros ! Tem, é certo. um

diploma,
—

e muito precioso para ella, porque

Ihe custou um triumpho de trabalho, — um di-

ploma de instruccão religiosa I Mas esses se-

nhores de Engenharia devem apreciar sô muito

diminutamente. ou totalmente desprezar, exames
d'esta classe.

Como Ihes ha de ella parecer vulgar, igno-
ranfe e pouco intelligente ! . . . Ah I se não esti-

vesse certa de encontrar Thereza, a sua melhor

amiga. em casa dos Merlán, bem ella se teria

egarrado a qualquer pretexto para evitar aquel-
le baile que ia ser tão aborrecido.
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Dr. Agostinho Gooberfo Godinho Tavares,

distincfo medico e fervoroso catholico

ultimamenfe fallecido

II

Felizmente, já estava Theresa em casa dos

Merlán. Paulina depressa se vae juntar com el-

la e as duas amigas comecam a conversar que

é um louvar a Deus.

—Nao esfavas na egreja, á bencão, no do-

mingo passado. Em vão te procurei.
—A minha tia precisava de mim no seu Pa-

tronato de meninos.

—E esta semana que fizeste que seja inte-

ressante?

—Trabalhei immensamente para a rifa de

caridade do Patronato: E tu?
—Visitei muitos pobres com a minha amiga

Lucilia: enconframos uma ceguinha, piedosa co-

mo um anjo, que perecia de miseria.
—Ah! esquecia-me dar-te uma bella nolicia.

Vou entrar na cCruz Vermelha». Essa socie-

dade de senhoras trabalha admiravelmente... e

estou encantada.
—E verdade? Teus paes consentem?

—Sim, se me não cansar demasiadamente.
— Invejo a tua sorte. O meu sonho doura-

do seria esse.

—Mas tu bem sabes que eu sou uma ro-

cha. As horas que passo no meu dispensario
me entreteem e agradam muito mais que uma

mafinée danganfe com engenheiros no ovo...

Olha, Theresa, dá-me um auxilio de amiga,
tu que fens ideias... De que é que podemos fal-

lar com esses senhores do baile?
—Não sei mais do que tu. Não temos o grau

de senhoras da sociedade, nôs; nem tam pouco
somos como se diz, infellectuaes. Parece-me que
o mais prudente será fallar o menos possivel
e ouvir quanto se poder... tu bem sabes, pela
bocca morre o peixe.

III

Uma voz magnifica de contralto fez-se então

ouvir modulando com arte uma romanza antiga. Q

*
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Francisco Teixeira, Propagandisfa

da " /llusfra^ão Caiholica.

em Santo Thyrso

Padre T. Nunes da Rosa, parocho
de Ouvidor das Bandeiras

(Acores)
Antes de bailar vae-se ouvir um pouco de

O boa musica.

Cessam as conversacôes. Os ouvintes atten-

tos agrupam-se em circulo. Já não se ouve se-

não a voz da canfante, ryfhmada pelo esvoacar
dos leques.

A' romanza segue-se uma aria de opera ;

depois uma joven pianista «professora» que a do-

na da casa faz exhibir para conquistar-lhe alu-

mnas, executa, com maravilhosa rapidez, os tre-
chos mais difíîceis do seu repertorio.

Durante esta granizada de escalas e harpe-
jos afrouxa alguma coisa a attencão ; as senho-

ras occupam-se principal e preferentemenfe em

observar até á minuciosa analyse as loiletfes

das visinhas: algumas meninas cochicheiam e

eis que Thereza, inclinando-se ao ouvido de

Paulina. como escandalizada. lhe diz baixinho :

—Olha acolá, naquelle canto, á esquerda,
junto da palmeira; não vês ? . . . Um jovem ador-

mecido ! . . .

— Isso pode perdoar-se aos cavalheiros de

certa edade, replica Paulina; mas a um ra-

paz I . . .

—Quem sabe?insinua a indulgente Thereza;
para poder assistir a esta mafinée, talvez o po-
bre rapaz tenha passado metade da noite jun-
tando equacôes e buscando incôgnitas . . . Re-

para . . . Esfá preso de verdadeiro somno, somno

invencivel. Quer despertar, reabre os olhos, le-
vanta o busto, mas, a seu pesar, os olhos tor-

nam a cerrar-se, os hombros dobram-se e a

fronte descae n'um inequivoco cabecear.
— E' ridiculo! affirma Paulina. Esse Vae

fazer aborrecer-se a companheira. Felizménte

que não m'o apresentaram.
E uma regra, felizmente sem excepcão, que

as mais extensas sonatas teem o seu fim.' A

pianista tinha chegado ao termo dos seus exer-

cicios de velocidade. Os applausos acordam
os sonhadores, e o jovem que dormia.

Todos se pôem em pé para organisar o bai-
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le. E eis aqui Carlos, o irmâo

de Paulina, conduzindo a sua

irmã. um jovem louro, elegan-
te e esbelto. com o seu uni-

forme sombrio, galonado de

oiro.

—Misericordia. geme Pau-

lina; *o jovem adormecido!»

Verdadeiramente tem dean-

fe o jovem que dormia, e Car-

los apressa a apresentacão
n'um tres por quatro.

—Paulina! um dos meus

melhores amigos, André Ma-

bly. o meu mais querido com-

panheiro de estudos. Muitas

vezes te fallei n'elle. . . Quan-

do eu naufragava nos exames,

elle os fazia mui brilhantes e

conseguia entrar na Engenha-
ria Superior com o numero 3, como um dos

distinctos enfre os distinctos . . .

Paulina formula a meia voz algumas palavras
de saudacão. Carlos desappareceu e o cjovem
adormecido* vae dan^ar com ella.

—Que lhe hei de dizer? De que poderei
fallar-lhe ? Pergunta a si propria. intimidada,

Paulina ... a um senhor que entrou na Enge-
nharia Superior com o numero 3 ! . . . Se me

falla de seus esludos. esfou perdida ! Não po-

derei dissimular a minha ignorancia . . . Eu que

nunca pude saber que differenca existe entre a

algebra e a geometria !

(Confinúa)

Pensionaîo Escolar flcademico
Bracarense

000

Este instituto está actualmente installado

n'um magnifico palacete no largo do Recicho

quasi fronteiro á cerca do Lyceu Central de Sá

de Miranda. tendo uma vastissima quinta que

se prolonga até á margem do rio Este, com

amplos recreios onde os alumnos podem pas-

sar comodamente as horas do recreio.

Satisfaz plenamente a todas as condigôes hy-

gienicas pelos seus amplos salôes e numerosos

quartos, onde a luz e o ar enfram a jorros.

Os seus alumnos são acompanhados por

prefeitos-explicadores, que assistem ás aulas e

velam pelo aprøveitamento dos alumnos, desfa-

zendo-lhe rapidamenle qualquer difficuldade das

licôes.
A direccão informa mensalmente as familias,

do aproveitamento intellecfual e moral dos alu-

mnos e emprega todos os exforgos para que a

sua intelligencia se esclare?a por meio do estu-

do. e se Ihes forme o caracfer por conselhos e

bons exemplos.

Pensionato Escolar Åcadcmico Bracarense

Professores e alumnos no anno escolar de 1914-191 5

O

□

D

O

Tão alto fim a que se propôe esta casa de

educacão. torna-la-ha preferida ás familias que

desejam ter seus filhos ao abrigo de todos os

perigos que a vida offerece.

:||:

IiVRO
-ĩ>

NOVOS

Q0LPE5, por Eduardo Fereira — Edicão da
LiVraria Ailaud e Bertrand

Na De/enda est Cartago, revelara-se-nos o

auctor um prosador admiravel, facctando a

phrase, brincando-a com galanura, n'este livro

Golpes, mostra-se-nos um poeta de ra?a, se-

nhor do metro e da rima, enchendo paginas de

suave harmonia, com versos sinceros porque

são sentidos, e naturalmente exprimem intimos

movimentos do cora?ão. Canta a virtude e

exalta a crenca, e são essas excellenfes quali-
dades a maior gloria da obra do Poefa.

*

Estatutos do Banco Fopular do Brazil

Recebemos e agradecemos um exemplar
d'estes estatutos..

Piedosa instituigão catholica, é ella, e mui-

to necessario crear em Portugal uma obra se-

melhante.
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Bulgaria

Rei Fernando da Bulgaria
O
D

Ånfiga provincia da Turquia declarada principado de-

pois do Irafado da Allemanha em 1Ô7Ô. Tornou-se inde-

pendenfe em 5 d'oufubro de 1Q0Ô e fem uma populacão de

5.000:000 de habifanfes.

Poucos annos depois da sua independencia, em

1Q13 cooperou ao lado da Servia e Grecia conlra a Tur-

quia. N'essa guerra o seu exercifo foi coroado de vicforias

e a area do seu paiz foi augmenfada com a posse de quasi

foda a Macedonia.

Em 1Q15 fravou das armas confra a sua velha alliada,

Servia e quasi foda a Europa, ao lado das pofencias cen-

fraes.

Talvez que a sua cooperacão na guerra ao lado dos

allemães venha a causar nova guerra nos Balkans, se os

gregos se conservarem fieis á sua alianca com a Servia.

i4ss/m como nåo ha nada no mundo tão

amavel como a paz, nâo ha nada fão defesta-

vel como a euerra.

A guerra fem a/lianga com a morfe, da mes- D

ma sorte que a paz a fem com a vida.

Manobras da infanfaria bu/gara

f\ mulher thesouro

000

M joven atheniense parficipou um dia

o seu casamento a um philosopho
muito celebre que era seu mesfre.

— Que qualidades tem a tua noiva ? — per-

guntou o philosopho.
—E' muito bella—respondeu prompfamente

o discipulo.
A esta resposta, o mestre tomou um esfile-

te e gravou n'um quadro um zero e tornou :

—E' de familia muito illustre . . .

O philosopho voltou a escrever outro zero

ao lado do primeiro e interrogou ainda :

—E que mais?

—E' rica . . .

Terceiro zero escreveu ainda o mestre.
—£' muito instruida . . .

O philosopho poz ainda mais um zero.

—Toca musica, faz versos . . .

E ainda outra vez o philosopho escreveu

mais dois zeros.

Espantado de que o seu mestre ainda não

livesse podido enconfrar uma boa qualidade
na sua noiva, o nosso joven accrescenta por

fim:
—E muito boa, e sinceramen-

te religiosa . . .

— Ah! interrompeu o philoso-
pho — era por ahi que devias ter

principiado. E. como um numero se

comega sempre a escrever pela es-

querda, escrevo á esquerda destes

seis zeros uma unidade e verás que

possues um thesouro.

Aureo.

A arfilharia bulgara
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Um typo ing/ez no meio de

soldados allemâes

e de prisioneiros civis
A RETIRADA RUSSA—Os prísioneiros russos Ievam as

suas mefralhadoras para os campos de concenfragão

ZZlD

BATALHA DA CHAMPAGNE—Um comboio}
de prisioneiros allemães

^3°

OC^

3AILE BAVARO—Os soldados ai/emães improvisando
uma fesfa popular, n'uma cidade

conquisfada
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O general Carranza, cujo
governo de lacfo foi

recenfemenle reconhecido no

Mexico

Os reis de Ffespanha examinando na "Papelera Espanola.
as materias primas da fabricacão do papel

O maeslro D. José Maria

Usandizage.
recentemenfe fallecido

PALAZOLA—A propríedade porfugueza na Italia vendida pelo governo da Republica
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SOIÆDADE
Aonde o nosso lar? Em vão o procuro...
Era alegre, ridente: um sonho, um ninho;

Agora. em seu logar, um vulfo escuro

Negreja junto á borda do caminho...

Nas salas, vagaroso e triste. passa

Alguem que se parece a minha mãe...

Oi?o chorar... São meus irmãos? Tambem

Os reconhe^o mal. nesla desgraga.

—Oh lar! porque êsse aspecto de jazigo?
—Irmãos! por vosso riso alegre, antigo,
Essas candenfes lágrimas trocae!

(Então, á vaga luz do sol do Outpmno,
Vi um sepulcro..,)

—Ai, pobre lar sem dono!

Eis-te sem donol e nôs... e nos sem pae!

Paredes de Coura, TEIXEIRA Pinto.

^O SZEIR^O

Ceslo de costura a um lado

E alli ao pé um bercinho,

Onde dormila o filhinho,
O seu amor adorado.

Tanlo ponto que tem dado

E tudo ainda lão rolinho...

O fato está }á velhinho,

Que muito tem trabalhado.
i

Chorai ás vezes. a creanfa

E ella cmbala-a com o pé,
Canfa e cose e não descanca.

Quanfas noutes assim passa,

Cheia de amor e de fé,

Luclando com a desgra^a!

Francisco Sequeira.
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VÎDB ÎNĨÍNSfl

Savoff

*Á lá vão alguns annosl... N'uma lim-

aJ pida manhá primaveril de fevereiro. o

generalissimo bulgaro Constant de Savôff, o seu ajudanfe Marloheft.

o capitão Antonio Bernardo Ferreira e eu, almo?avamos n um dos

Hoteis do Esforil. Dias antes, o mais nefando e vergonhoso crime,

assignalára tragicamente esse fevereiro morno e o brilhante official,

que pouco antes deixara a pasta da guerra. viéra a Lisbôa, repre-

sentar o seu paiz, nos funeraes dos Reis desventurados. A conversa

versou a tragedia nacional, variou pela paisagem, pelo ceu, oeter-

no ceu azul, o eferno logar commum, de todo o extrangeiro. que nos

visita, venha acompanhado apenas pelo guia discrefo do Cook ou

acredifado pelo pleno poder d'uma Chancellaria — e recahiu. nos as-

sumptos militares.
Mordendo o seu inseparavel upman, o velho general, fallou-nos

do seu exercito. dos seus progressos, da sua disciplina, e era encan-

fador ouvir aquelle homem baixo, enfroncado, a face comprida deno-

tando vigor, o cabello grisalho espalmando em isthmo sobre a tesfa

larga,"os olhos orientaes, redondos. miudos, mas d'um brilho exfra-

nho. fallar tão desapaixonadamente da sua obra. A Bulgaria moder-

na deve-lhe altissimos servicos; o exercito deve-lhe tudo, Educado no

exfrangeiro, conhecedor profundo dos mais complicados problemas
technicos, a sua gerencia na pasta da guerra, ficou brilhantemente as-

signalada. Depois do mallogrado Battenberg. o reino, ficára inteira-

mente nas mãos dos politicos, á espera, que os commis-voyageurs da

soberania, encontrassem um principe, que acceifasse aquella corôa

em leilão, e o exercito como cxpressão d'essa quadra tumultuaria, de

paixôes e d'interesses, estava inteiramente nas mãos ambiciosas dos

caciques.
Com a subida ao throno do principe Fernando e a sua entrada

para o ministerio a milicia bulgara sofre uma profunda remodelacão.

O primeiro cuidado do grande general, é neutralisar a for?a publica
em materia politica. Comprehendendo que a paixão partidaria, é ini-

miga encarnicada da disciplina. base intrinseca da organisacão mili-

far, o ministro lucta porfiadamente contra os politicos e consegue
neutralisar essa forga, affastando-a, por completo, da barafunda apai-
xonada da politica. Savoff no entanto, prestigiando-se perante o paiz,
inimisava-se com os politicos, que o combatiam ardentemente e pou-

co tempo depois do nosso enconfro. em Lisboa, o grande milifar, era

empurrado para a cadeia pelos seus adversarios. . . Lá como cá, o

odio polilico não hesifava ante a infamia.

Sahiu do carcere, no dia em que, a guerra bulgaro-furca estalou.

para fomar o commando supremo dos exercitos belligerantes. Todos

recordam decerfo, o seu grande papel. Todos o lembram ainda, fão

valente e denodado nos campos d'Andrinopolis, como habilidoso e pru-
dente. nos gabinefes das chancellarias. Foi o seu esforco, que fez

d'essc principe reinanfe da velha Bulgaria. manietada ainda pela su-

serania furca, o Czar da pafria independente. Representou o seu pais
em todas as conferencias da paz, mas o mallogro da segunda
guerra e os trisfes resulfados de Bucarest, vieram fornecer aos
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seus adversarios, novos elementos da aggres-
são.

Volfa agora do exilio. chamado telegraphi-
camente pelo Czar Fernando, pera ouvir o seu

conselho e entregar-lhe o commando supremo
dos seus exercitos.

E' extraordinaria a vida d'este homem!
E' admiravel a for?a de vontade dispendi-

da, para manter inquebrantavel a sua opinião,
porque fanto na gloria. como no ostracismo,
na cadeia ou no exilio, em friumpho ou em

desgraga. o generalissimo Savoff é o mesmo ir-

reconciliavel adversario dos politicos, o mesmo

irreduclivel militar do Ministerio da guerra.
E' assim, que enfrevistado ha dias, por um

jornalista, no momento da sua chegada a Sofia,
elle alfivamente declara n'um novo e obstinado

repto: 'Darei a minha espada á minha pafria,-
para a defender ou para liquidar os po/r
ticos* ...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

FASTOS DO CATHOLICI5TT70

0 rei de Hespanha e a Cucharistia

Passeando D. Affonso e a princeza de Salm-

Salm pela estrada de Tolosa, encontraram a

quatro kilometros da cidade um sacerdofe que

Conduzia o sagrado Viatico.

O monarcha fez subir o padre para o au-

tomovel e velozmenfe o conduziu á povoacão

onde esfava o doente, muifo mal.

O rei deixou um donativo á familia do doen-

te, regressou a Tolosa e elle proprio foi alugar
um trem afim de o pôr ás ordens do sacerdofe

que lîcara na aldeia consolando o enfermo.

Adoracão Hocluma

Em Sentiago de Compostella celebrou-se

com extraordinario esplendor a caracferistica

procissão da Adoracão Nocturna, na qual to-

maram parte milhares de devotos e representa-

fôes das confrarias de Toledo, Burgos, Valla.

dolid, Saragoca, Orense, Tuy, Mondonedo,

Oviedo, Astorga e Madrid, com suas respecfi-

vas bandeiras, offerecendo um conjuncfo gran-

dioso e commovedor.

Jesuita illustre

o\n

Morreu na Allemanha o jesuila belga Rev

P. Fernando BronwenBiarørøageadægMiBaiÆJilio
e consolacão^dos^seus^ compatriofas^ prisionei-

ros.

q
A sua caridade fôra fão notavel que o rei

n Alberfo o condecorara recenfemenle com a cruz

de Leopoldo.

Heroismo de um frade

Bertolo Olivo de Casale. servi^o francis-

cano, foi chamado pela mobilisacão do exer-

cito italiano, e incorporado iprimeiramente no

Genio—Zappatori, foi depois desaggregado
d'esfe corpo e enviado para a Companhia de-

posito. Como, porém, soubesse que ia substi-

tuir ãqui um pobre pae de familia que devia se-

guir para a linha da bafalha, renunciou ao des-

canso que Ihe brindavam e se offereceu gene-

rosamente para substituir aquelle pae de fami-

lia, marchando elle para a frente da bafalha, e

ficando o primeiro mais seguro e mais proximo
de sua familia. Os chefes milifares accederam,

e os azares da guerra bem pode ser que Ihe

fagam rubricar com o seu sangue a nobre

ac?ão, e á corôa do cumprimento do dever

junfar a mais bella aureola de martyr da ca-

ridade.

R. C.

■■■^Múm^i^&fc/iiPpmám ã&w or,bv
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Hnecbotas
Ehtoe * e *

jp tne&mentoe

Na agonia d'um imperio

M meio da immoralidade e da decaden-

cia dos coslumes do baixo imperio,

erguiam-se alguns caracteres auste-

ros e valentes. Perguntava Nero a um centurião

porque conspirára. Respondeu elle alfivamente:
—E' que fe não podia presfar melhor ser"

vi?o depois de todos os crimes que comefteste'

A mesma pergunla respondia o tribuno Lu-

cio Flavo:

—De todos os feus soldados nenhum fe foi

mais fiel cmquanto mereccste ser cstimado.

Mas odeio-te desde que te vi assassino de

tua mãe e de tua mulher, cocheiro, histrião e

incendiario.

Louco coroado

Caligula teve a phantasia de vender, em
1

Lyão, o guarda-roupa do palacio imperial e os

moveis da sua villa. Punha elle mesmo em pra-

?a e era necessario pagar não o valor do obje.
cto, mas as recordacôes que a elle se ligavam.
Todas as roupas de Cezar. todas as alfaias

dos semi-deuses de Roma se venderam.

Um dia, em que estava vendcndo o que lhe

restava da mobilia das festas que dera, avista

Saturnino que dormia num banco e disse ao

leiloeiro:

Repara n'aquelle antigo pretor ; fez-me si-

gnal com a cabeca de que lanca mais.

E a cada movimento do infeliz que dormia,
o pre?o subia.

Quando Saturnino acordou estava arruina-

do.

Que artisfa

Sublevaram se confra Nero as provincias e

os exercitos. Nero saiu do palacio a cavallo,

de tunica e pés descalcos. escondido com um

velho manto, um lengo na cara e qualro pes-

soas por sequito. Todos Ihe aconselham que
°
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q pozesse fim a essa miseravcl exiâíénciír, e elíé'

apunhalando-sc. diáse:
—Que artista vai o mundo perdefl
E acabou o monsfro

Mtté AWeífe

Pertendeu Avídio Cassio, general rispido e

disciplinador. ser imperador de Roma.

Marco Aurelio inveslira-o no commando su-

perior das provincias orîentaes que faziam fren-
te ao imperio Parthicov desde o^ monte Amano

afé Plusa. Querendo dar reftlida'de ab seu so-

nho, revolfa-se. Mas. Cassio. obedecido em-

quanto se conservava dénfrto doîdever, deixou
de o ser logo que o abandonou. Os soldados
assassinaram-no.

Na sua mocidadé. Cassio já conspiwiyici con-
tra Antonino. e excitãva as désconfiiánifas de

Vero que escrevia a séu irmão Marco Aurélib;
—Vigiae-o.
A que elle respondeu. como filôsofo:
—Não são dignas as vossas queixas nem

d'úm impcrador, nem do nosso governô.
Se os deuses destinam o império a Cassio.

não poderemos desfazermo-,nos d'elle; porque
bem sabeis as palavras do vosso bisavô: "Nun-
ca ninguem matou o seu sucessor. .

E depois :

—Quc miseravcl posi?ão a dos principesl
Não se acredita nas conspiracôes dos seus

inimigos scnão depois de téfeín sido victimáá

d'ellas.

Deve dar-se logo ao amigo c não dizer-sé-

Ihe que amanhã. —Sa/otnåo.

O amigo não dura mais que a forluna de

seu amigo, que cahida logo sc afasta.—Petro-
nio.

Do amigo nasce o maior inimigo. --Guotnor.
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