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CAPAS PARA OS COLLECÍONADORES

U "ILLUSTRAGÃO CATHOLICA,,
Temo-las já impressas, a 440 réis

auccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerlgo d'ordens sacras, que desejar allstar-se n 'ete Monte

Plo deve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos morado r

na Avenida Fontes Pereira _e Mello. 41, Lisboa, os seguintes docu-

nentos:

—1.' Certidâo d'edade. devidamente reconhecida por notario.

—2.' Dois attestados, ou dedaracôes medicas juradas e reconhecidas

por notario, em como não sofire de molestia actual, ou habitual (pa-
favras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario

da Camara Ecclesiastica respectiva. ou do Vigario da Vara. Arci-

preste, ou Ouvldor, em como está no legitimo exercicio das suas or-

dens, exerce o cargo de...e não está incurso em processo algum

ecclesiastico ou civil.

Os documentos podem ser em papel comraum

Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, príncipalmcnte
no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n." 80 e m Bra-

ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em

La'ran jeira, Mongão, se residir no concelho de Moncâo; ao Rev. Pa-

dre Domingos Aflonso do Pa<;o, capellão da Misericordia de Via-

na do Casleilo. se resldir no concelho de Vianna do Castello; ao

Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

|ho de Famalicâo ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nlor. parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i.o concelho

de Alcobaca.

Os referidos Revs. Padres sâo socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esdarécimentos, facilitam as admis-

sôes. recebem as quotas, pagam subsidios, etc.

Este concede subsldio na doen;a, suspensáo e falta de colloca-

cfo; paga visitas medicas aos socios residentes em Lísboa e nas ter-

ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

glcas, ou conlcrencias medlcas e 10 escudos para auxiiio das despe-
tas com processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

canella do ]azigo sito na rua numero 3, do cemiterio do Alto de S.

Joflo; faculta a llvraria aos sodos, que a desejarem consultar; tem

dlrelto a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-

Ihores e cotn abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de

U-boa ; todos t_m direito a scr sepultados ou depositados no referi-

do lazigo. etc.
Concede o subsidlo de vinte e dnco escudos e raortalha para o

fonorai dos soclos res dentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o
_ nerat dos socios residentes fôra de Lisboa.
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CHRONICA DA SEMANA
Saudades...

ERMINARAM as gréves e os sustos. Já aqui chegam, n'esíe fim de férias,

as regulares remessas das gazêtas e mais correspondencia. O bloqueio

quebrou-se, o governo opfou pela sahida do sendeiro. e alliviados assim os

,_.. espiritos de tantas preocupacôes, a vida retomou aquelle normalissimo ar

anormal que a caracterisa n'esfe traco do continente europeu. Se não fôra a falfa dc

bracos para a lavoura e para as vindimas. a crise que colloca o proprietario agricola e

o vinicultor em graves cuidados nas adégas. nulantes entre vender com prejuizo e yêr-se

sem dinheiro. a vida do campo novamente offertaria aos voluntarios e fugifivos escravos

da-urbana azáfama, a paz serena e salubérrima que os nervos excitados Ihes exigiaml

A's primeiras frescuras do amarellido oulomno que vem proximo. os panoramas ruraes

tornam se seductores. Os olhos descansam nos enrubescentes doceis das ramadas,

sulpicados dos furgidos bagos azul sanguineos; partem longamente. para a visifa dos

horizontes poalhádos das névoas; rebuscam no aboleado dos pinheiraes e dos soutos as

manchas alvissimas dos casaes e das aldeias; ascendem depois céo acima até se senlirem

feridos de tontura pelas reverberacôes da duréola do sol. Pela tarde, quando os detalhes

das paysagens immensas se fundem, de lés a lés, na sombra invasora do silencio, bem

que mais viva sintamos a impressão de que as grandes linhas dos horizontes em reco-

Ihimento permanécem as mesmas sôsinhas, immutaveis. que ha muitos annos já. ha sempre
uma nova paz inédita que honrem os forcados dos velhos burgos tumultuarios. Varrem-

se-Ihes da mente as lembrancas que esmagam. e da melancolía da tarde não nascem

oufras melancolías . . . Deixa-se a gente ir ao suave sabor da luz que morre e das derra-

deiras exhalacôes dos campos, emballada pelo soar dos sinos; pelo chiar dos carros;

pela monolonía dos ralos; pelos ulfimos canticos longinquos que uma inspiracão myste-
riosa deixa cahir diluidos sobre a terra; pelos latidcs dos cães, de monte em monte;

pelas vozes que chamam. pelo bater dos portaes; pelo rumor apagado das arvores; pelo
limpido sussurro das aguas;

—

e tudo é afinal na sua disparidade como um discreto

embalsamar de incenso, como um desenovelar de psalmodias attenuadas em murmurio,

rezando baixo. muilo baixo. a oracão da terra ao entardecer I . . .

E é tudo isfo que faz falta na cidade. á enlrada da qual eu já presinto, tudo tam-

bem me parecer estranho. O pequenino mundo de sonho apaziguado e fluente que todos

nôs creamos, dia a dia, satisfazendo a necessidade de ideal á margem do positivismo
da vida. reduz-se lá em baixo a proporcôes minúsculas.

Eu comprehendo ah! a infinita saúdade dos soldados. lá fôra, na árida paysagem
revolvida pela charrúa gigantea das granadas. A morfe anda a fazer-lhes negacas. a

desfruir-Ihes e a avivar-lhes intercadentemente as visôes do que por cá deixáram de

affectos cheios de lágrimas. E agora, fodo este quadro da terra florida erguendo para

o sol na ara viridenfe dos pampanos e das folhagens dos copados, os fructos turgidos e

fortes, ha-de surgir na sua menfe esvoacando como um adeus muito longinquo em

assomos de miragens. na inapreciacão das disfancias. n'um trémulo contínuo de hori-
zontesl Hontem vinte e nove mortos—diz um telegramma. Hontem vinte e nove véus de luto
a baixar pouco a pouco como as sombras dos irrefragaveis crepúsculos. sobre vinle e

nove casaes de Portugal. volvidos em moimentos. na quietude do ar...

Pouco antes de vir para estes logares de repouso em que recordo com profundo
lédio o bulicio das praias. com os posticos sociaes que por lá escondem miserias, passava
eu perlo de um quartel. quando ouvi estridentes gritos desolados e cortantes I

—Ai o meu filhinhol Ai o meu querido filho I

E vi sahir apoiando-se ás parêdes. enfre as apiedades phrases de outros soldados.
robustos. sãos como o seu querido filho. uma pobre mulher do campo. já edosa. a
pequenina trouxa pendendo do braco descahido. emquanto o oufro sustinha o lenco
junto dos olhos amarejados de infinito pranto dilacerado. ..

Ella vieradelonge-confáram-me-da Maia. a receber'a magra parcella de ordenado
que seu filho. o seu filhinho. Ihe deixava fodos os mezes como um amparo e recebera
a noticia de que no dia 14 _d -gosío. n'aquella medonha lucta á arma branca. durante
o assallo da intantena allema, elle tombára esfaqueado.

Pobre mulherl Se soubesses lêr haviam de quedar pasmados os teus olhos no com-

mun.cado co llado aporado quartel : o moral das fropas excellenfe. Perdas insianifí-
cantes... Pobre mulherl (Juanto valia para ella. o seu querido filhinho!.. F V
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5B?ÔE5flMEN05
De Frey Gil da Soledade.

EORESSO DA FALPERRA.

I

Recomegando

rogo de varios pessoas enfastiadas de le>turos graves. rccome<;o hoje a serie dos meus serôes, inter-

rompidos ha mais de dois annos.

Nêsfe lapso de tempo fui informado de que perdurava na memoria de muitos leilores da lllus-
fracão Catholica uma grata reminiscencia d'aquellas paginas, escrifes por esse mundo de Christo,
em Espanhn, na Belgico. na Allemonha. na Inglaterra . . . paginas em que (ralei de bachareis e

bacalhaus, das aventuras do alphabeio, (a famosa descomposfuro na lellra L_). dos quadros magicos, dc /apo-
nezices. e quejandas . . chinezices. Darece que levaram seu empenho algumas pessoas a(é solicilar do d.rector
da revista que inslasse commigo para que reapparecesse os Serôes. que na economia desta publicagêo repre-
sentam o quinhão de futilidades amenas com que o leitor enfastiado desenruga a proeminencia frontal, vulgarmen-
(e chamada nariz . . . E sobre narizes—já o vou dizendo —

con(arei, se (iver vida e saude, coisas muifo mais mi-

rabolanfes que o famoso episodio nasal de Strasburgo, lergomenfe narrodo por Sferne, na vida e aven(uras de
Trisfram Shandy . . .

Poisseja. Recomecemos os nossos serôes. Pádo na epigraphe a designa<;ão de erudilos, com que se pavo-
nearam na primeira serie, não porque me dispense agora para bem servir os leitores, de continuar fazendo pa-
cienfes e custosas pesquizas por empoados e frafados alfarrabios. mas porque de fodo em (odo me convém des-

vanecer. no espirifo de quem cosfuma ler sô os (ifulos, a erronea suspeifa de que prefendo dar fôros de erudi<;ão
voliosa a semelhantes bujigangas.

Firmo a nossa serie —

que Deus prolongue por muifos annos e bons—com o pseudonymo de frey Gil da

Soledade, egresso do mosleiro de Santa Maria Magdalena da Falperra, por frinta e dois motivos, dos quaes o

decimosexfo—o mais imporfante
— é: porque assim o quero, e ninguem tem nada com isso. Que sendo es(es se-

rôes laboriosamente compilados aqui e além,— uma Falperra lilteraria!— lembra-me êsfe pseudonymo fradesco

aquelles cerros onde ermei nos melhores annos da minha vida. Saibam, pois, os leifores -e as leitoras—que

esfes serôes serão escrifos com os olhos da alma (e os do corpo fambem, qu-mdo houver luar) por aquella fa-

mosa serra ínfesfada primeiro por frades, depois por bandidos e agora por tubarôes que lá sobem a espairecer,
em ricos automoveis comprados por artes em que não enfram nem os escrupulos dos frades nem as violencias

dos bandidos . . .

Âqui fecha-se a torneira da crifica azêdu ás coisas da politica para se declarar que o vigessimo oifavo do

motivos allegados mas não descrifos, vem a ser: que se alguem, porven(ura, aqui descobrir obra alheia, sem de-

signa?ão de auctor. (contra o inveferado coslume de frey Gil que sempre nomeia o banco sobre que saca)
—des-

culpe-o com as Falperras que por ahi ha no campo das letfrasl Pera isso Ihe recordo o meu ermo na assignalu
ro dos ar(igos! Terá sido influencia do ambiente . . . não vemos nôs ahi verdadeiros roubos á mão armada premiados
ainda por cima com as mais ambicionadas recompensas lifferarias? /nfendami chi puô . . .

—

como diz o oulro. E

passo adean(e . . . que eu não ambiciono mais que o gôsfo de fazer passar aos leifores alguns minufos desen-

fasfíados.

Perdão, desejo mais alguma coisal Desejo, fambem, passar eu algumas horas deĩiciosas preparando aos

leitorcs isso que elles hão-de ler em poucos minutos. Vae para quinze annos publicou cerfo almanaque de Lisboa

o meu retrafo com um arfigo biographico, brevecomo a vida que enfão se podia escrever. E já então me chama-

vam alli monge\ Porque me descobriram a balda de passar horas esquecidas, de dio e de noife, sepultado entre

calhamacos no velho mosfeiro de S. Francisco da cidade. hoje Bibliofheca Nacional—um verdodeiro anfro onde

se concenfraram todas as riquezas falperreadas nos varios 'golpes- . monarquicos e republiconos, confri os

conventos, em 1834, e. dêsde enfão, ao morrer de cada ultima freira de um convento, e em 1010, por atacado,

confra todos. excepto os estrangeiros
—

porque o estrangeiro, em Porfugal, é quem fem direifo a que lhe respeitem
a propriedade!

Esla é a difosa pafría minha amada . . .

Pois ainda hoje, volvidos quinze annos, o meu maior prazer é fugir alguma vez de fudo e de fodos para as

volupfuosas soledodes do passado ressurto nos livros. Lá ando. quondo posso. horas e horas, conversando no

silencio do livrorio com os grondes espiritos que revivem por momenfos naquellos paginas esquecidas . . . Será

doencn, será. Mos desto não quero eu que me curem. Confagiei-me aos vin(e annos e quero-lhe como oufios á

saúde, á soúde com que vão deixando ir-se a vida sem uma _jô vez provarem a delicio de conviver nos livros

com os melhores espirifos do genero humono . . .

E já que folei em saúde, deixa-me dizer-fe, queridos leifores. que pensorei. devéros, no minho e no (ua, oo

compilor êsfes serôes. Queres tu viver ohi coisa de uns cem onnos? Poro isso precisos de (er saude Queres ler

soúde? Precisos de ler ês(es serôes. Porece-te que cheira is(o ao reclomo: Esfá consfipado? Tome ponche f~ei

de Sião. Pois enfão escula

Tenho aqui um livro recenfe de Mr. Jomes Gordon, infitulado : The Young Man and his problems. Abro

e leio-fe : 'Livc one day ai a fime. . .■ Melhor é ir construindo já em português. 'Trecfa de viver um dio de cada

vez, e, poslo o sol. faz os confos. Não leves pora o como os cuidodos. Deixo-os foro do porfa do quarto. 0

conego Beadon (que viveu mais de cem annos) disse o um amigo que o segredo de vida longo, no seu coso, era

que nunca tinho pensado em coiso desogrodavel depois dos dez horos da noife.»

Oro aqui esfá o segrêdo que fe inferessa, omigo leifor, e o trigesimo segundo mofivo do meu pseudonymo
frodesco. Elles, os frades. é que sobiom o segredo de viver muifo. , .

Aproveila, leifor, êsfes serôes, pora depois dos dez do noite. e Nosso Senhor te fo?o um conego Beadon,

já que não podes acfuelmente ser frade.—que em se não poder ser o que cada um quer é que consisfe a liberda-

de que disfrucfamos fodos.

Åfé para a semana
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PACTO

0 Snr. Cardeal Patriarcha fazendo o discurso de despedida na sala do throno
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â expulsão do Eminentissimo

5nr. Cardeal Patrtarcha

Já nos referimos equi ô expulsão
decrefade confro o Eminenfissimo Sr.

D. Antonio Mendes Bello, pelo go-

verno da Republica.
Esse decrefo, que o impede de resi-

dir em quofro districtos do pais, cau-

sou, como é nofural, profunda e dolo-

rosa impressão enfre os cafholicos do

Petriorchodo, que forom ao Paco do

Compo de Sonto Ånno, pessoalmenfe,
ou por meio de felegrommos, corfas e

bilhefes, opresenfar a S. Eminencia

os protestos do seu respeifo, da sua

venera^ão, amor filiol e adhesão fir-

n.issima.

Durenfe o exilio prelaficio ficou

imcumbido do governo do Pafriarcho-

do S. Ex.a Rv.mo o Sr. Arcebispo de

Miyfilene, e paro os assumpfos do

Seminario, regimen corol e câpifular
eo Conego Presidenfe de Basilica Pa-

friarchel. S. Eminencio alem d'essa

ulfima disposicão, remeffeu oo 5r.

Presidenfe do Republico um profesfo
bem urdido, solientondo que o expul-
são que lhe ero fulminodo represerfa-
vo umo intromissêo do poder civil em

ossumpfos meremente espirifuaes e

fore da sue compefencia.
A' sohido do Precloro Anfisfife

houve no esfagão do Rocio manifes-

ta?ôes de sympathia colorosas.

=__



- - - - CORREIOS E TELEGRAPHOS

E de subifo parou o movimenlo telrgraphico. telepho"
nico e posfel.

Deixou de fazer-se a trcc* das ma'as, ás horas

prefixfls. os epperelhos emmudeceram nas esfacôe?: os

carimbos repousaram; e a vida do paiz foi sacudida

nevralgicemente pela cessacão repenlina do movimento,

das communice<;ôes, das rele^ôes muluas, numa palavra.
Que succedie?

Tinham declarado parede os empregados lelegraplio-
posfees.

O governo quis rtprimir o movimenlo: milifarisou-os.
e prendeu-os quando _.e recusaram a Irabalhar.

Quinze dias se passarem assim, desorganizados os

fervigos. peralysado o movimenlo des communicfii,ôes.
O Commercio. por fim, inlerveio. A Assoc.acão

Commercial de Lisl.oa. como direclamenle inleressada,

presfouse a ser medianeira, e conseguiu terminar o

conflicto. Os empregados sujeiterem se á nova situacão

creada: o governo abdicou da sua primiliva intransigen-
cia, e a vida necional lornou a correr nos seus fulchros,

porque os apperelhos Morse e Hughes já canfam nas

eslacôes o hymno do progresso e de novo a vozinha

melodica das nossas sympefhicas (elephonislas, fransmif-
l.'da pelos fios de cobre a ttnfas leguas, se faz ouvir nas

margens do Tejo:
— Eslá lá, Lisbot>?!

— E' Bracia?'

5ô resta a lembran^a de um mau sonho e o paga-

menlo de um conlo por dia de gréve ao Burea'U de

I nion Poslale lnfernacionale.

R. C.

7-/4 conduccão dos presos para bordo.

2 — Os alumnos da Inslruccão Miliiar Preparaforia,
fozendo a divisão da correspondencia.

3—4 commissåo dos empregados dos correios e

telegrephos que fallou com o snr. Minislro da Cuerra.
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][ Casamentos e egantes [[

f Vr ^.

{_.

Em Goios, concelho de Barcellos, consorciou-

se o estimado negociante em Barcellinhos, o snr.

Francisco de Paula dos Santos. com a ex.",ílsnr.a

D. Maria do Carmo Brilo Limpo Serra. descenden-

te de uma das mais illustres e imporlant.s familras

de Barcellos. sendo o acto realizado com desusada

pompa.

J>

Us noivos c' os conv.ida.los

o's noivos Phot. Au^uslo ^oiĸ-issíiu

Os noivos e os convidados apoi o janlar

Na parochial egreja de Lordello do Ouro. no

Porto. realizou-se no dia 26 de Agosto. o enlace

matrimonial do Ex.'"" snr. Manuel Carvalho Perei-

ra Bastos com a Ex.ni;' Snr.a D. Delfina da Rocha

Goncalves. Paranympharam. por parte do noivo

o Ex.ra0 Snr. Alberto Sampaĩo Maia e a E>_x.

Snr.a D. Joenna de Sampaio M -ia : e por parte
da noiva o

EinaX.

Ferreira.

Ex "u Snr. João do Carmo Ferreira e

esposa a Snr.a D. Margarida dos San-

Os conjuges
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_ -. As Festas de S. Gualter em Guimarães

A feira franca e S. Cualler

O publico

Corlezias na Tourida

OPim-Pam Pum

ílma pega Phot. P. Mendes.
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No Bom Jesus
Enfre as encanfodoras esfancias de cura pelo descanso, pel«

diversão, gosa o Bom Jesus renotne merecido. Não sô pelo _wi

posicão invejavel. não sô pelo saudavel dos seus ares, pela frescvn
des suas fonfes, e pelas modernizo?6es desporfisfas que se fem in-

froduzido, mos oindo pela pujon^a do seu arvoredo. impregnodo 6t
m ysl icismo. poro meis accrescido de fodo o incenso de um ambieiffe

religioso.
Vem o Bom Jesus a ser assim uma esfo^ão de cura, physice

e psychica, simulfaneamenfe. E podem alliar-se alli. a espirífaai
diynamica do movimenfo emofivo, e o rejuvenescimenfo dos forgatf
corporeas, obofides depois de frabalhos e lucfas da agifada vida

dos nossos dias.

E' cerfo ha por ahi espirifos mesquinhos que não comprehen-
dem, porvenfura, essa linguagem; mas esses podem saborear alli um

bife, uma cerveje, umo gorrofa de vinho, porque não sobem remon-

for-se mois olfo.

E. se o ruido do parque pode afogar a momenfos os echos

do lemplo chrisfão, o Bom Jesus é, fodovio, um podrão, uma apos-
tolizo;êo do cafholicismo. Compendio da doutrino, resumo de hisfo-

ria do Paixôo, synthese do Biblia, o Monfe mysferioso ero fodado

á medifa^êo ascefica, se da medifa^eo e do ascefismo não fugira a

frivolidade de egora. Mas que ao menos a imagem livida do Naza-

reno, lantas vezes elli espolhodo inspire á sociedade confemporaiĸa
um pensamento celesfe. J_.se tulit infirmitates noslres. R. C.

A Ex.ma Sr.a D. Clotilde M. d'Oliveira Monta/vão com

seus Ex.m0i fílhos e o sr. Eduardo Mendes e José Cas-

sagne, dislinfo pianisfa porluense.

A Sr.~ D. Clolilde M. d'Oliveira Montelvãc

e seus Ex.m~'' fílhos

O Rev. Humberio Ribeiro Sousa Agra e sua sobrinha

passeando no Lago.
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Porfuguezes na 6uerra
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L'ma baieria a cami-

nho da frenle
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O sr. duquedo Cada-

val um dos mais illus-

tres erislocratas lu~

sitanos, molociclisla

no seclor porluguez

OSr.

aas

General Tvnagnini comandanle

fropas portuguezas na frenle
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_//j. regimento de infantaria portugueza

em marcha para as trmcheiras
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VicLa intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO

Manhã

ODA a trinha janella se deb uca para uin pequeno jardim. Amanhece. Arru

lham pombas felizes nos canteiros e no segredo recondito dos labyrintos os

passaros entoam a sua elgaraviada esplendente. A luz vae se distribuindo

gradualmente e as sombras embu^adas dos cantos morrem resignadas n um

estremecão. Longe, immergindo da massa negra da casaria. flameja um brazeiro immen-

sc. uma aurora de sangue, um sinistro clarão de chamma, que metalisa as arvores e as

torres viuvas das egrejas e vem como um presentimento, vermelhar sinistro, sobre a ci-

dade adormecida. Estridulam os pregôes nas ruas. cochicham as resas nas egrejas e os

sinos batem apressados. como se a negra e profunda necropole batesse religiosa e con-

tricta no peito anceado de todos os vicios e de todas as culpas. seu mea culpa piedoso;
retinem os electricos cruzando-se em verligem e os pobres passeros, como que envergo-

nhados d'aquella musica. emmudecem e vão—felizes ganhôes d'um dia,—riscando o ceu

lavado da manhã. Abrem-se as trepadeiras n'um rosario de cachos pelas beiradas, e

as palmeiras distendem-se. espanejam-se, como nymphas de mythologia e sonho sacodem

as cabecas depois do banho. nas piscinas de porphiro de pateos adormecidos. Da ci-

dade. vem o rumor da vida que recomeca. o barulhar das paixôes, a tragica marezia

anceada, de todas as alegrias, das miserias que sahem dos esconsos dos vicios, das

tristezas, das pequenas tragedias que madrugam nos palacios, todo o sinistro barulhenlo

echoar d'uma cidade que desperta. Passa gente afanosa para o trabalho, businam os

primeíros autos com os primeiros insullos de conforto para os que vão suar e resuar

por um pão. moirejar um dia pesado de canceiras pelo sustento dos filhos. Das alfurjas
vem os mendigos. os profissionaes da pedinchice, os industriaes da chaga, que os pobres,
os verdadeiros famintos ficam enlre os seus trapos até á bocca da noite para estende-

rem envergonhados das sombras dos esconsos as suas mãos de fome. No pateo dos

theatros vassoiram-se os restos dos desperdicios da noite, todas as vitualhas do super-

fluo—envolucros amarrotados de bonbons, restos de charutos, tudo misturado com os

fragmentos dos bilhetes conferidos e nas ruas, passam lentos os carros de limpeza flan.

flan... arrastando para a podridão dos monturos mais que os dejectos d'uma cidade, os

dejectos d'uma civilisacão Abrem os cafés. as tabernas. as lojas modestas. atirando para
-

a rua um bafo quente d'alcool e as grandes pracas onde, entre cheiros d'hortalica pô-
dre, se amontoam rumas de fructas exiladas dotranquillo socego dos pomares, enchem-se

d 'uma multidão anodina e promiscua que pragueja e sorri. que berra e chora e que alli

vae, pressurosa e fiel, cuidar do ventre da cidade. que dorme ainda, descuidada e feliz.

Anceados. n'um alvorogo, descem agora os garotos dos jornaes. suffocados, seden-

tos. o pregão abafado na fadiga, para espalhar pela cidade toda a vespera anceada do

mundo—as suas alegrias e os seus crimes. as suas dôres e as suas revoltas e quantas
vezes o veneno das almas, .1 desgraga dos lares, a suggestão do crime, o incitamento

á revolta, a miseria, a dôr, todas as tragicas consequencias d'aquelle irreligioso cynis-
mo dos que escrevem com interesse e fazem do povo, que vão envenenando lentos, os

fantoches das suas ambicôes e dos seus desejos inconfessaveis.

Esplende o sol, abrem os estabelecimenlos, as ruas enchem-se da promiscua mul-

tidão das cidades, e a vida tumultua barulhenta. pelos resfaurants, pelos cafés, nos es-

criptorios. nas repartiqôes, nas officinas e na luz ardente que flameja, o ceu parece um

retalho adusto d'Africa. espalhando oiro na flora extrangeira e longinqua d'essas pra-

?as arborisadas,

E para isto madruguei! Na lembran^a do sonho enternecido das enternecidas ma-

nhãs da minha aldeia, os olhos arrazam-se d'agua e a alma confrange-se n'uma amargu-
ra cruel.

E para isto madruguei!
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PfllESTRAS DE ARTE (HF^A
XXIX Oitica—(Reparaqôes, pannejamentos, etcj

n

OMOocorpo humano e o objecfo principal. qutr da pinfura quer da esculplura. os arlislas de todos
os tempos teem procurodo esfuder com a mais accurada dil.genc.a as sues proporcôes. Tomando
o compr.mer.to da cabece como unidade da medida o comprimento lofal do corpo bem proporcio-
nado entre 7 e 8 d esfes medides. essim d.sfribuides : dos pés ao> joelhos duas. dos joelhos aos

V •■ ql \
'

"l.
S

°,°
ment° doÍS' mais a cabe^a ° L«°coonfe lem perto de ô medidas. o Apol-lo do Vat.cono 7. A proprio cebec;e humono normal pode dividir-sc em 4 parles de eguel comprimento : do verfi-

ce ote o roiz dos cebellos da fronfe, d esfes ôs
sobrancelhos, d'esfes á extremidade do nariz.
e d'aqui efé eo menfo. Já se vê, fodes esfos

proporfôes edmitfem ume certo elosficidede,
que o ertisfo oproveife pore frizer melhor e

expressêo. Assim uma accenfuecêo meior de
fronfe serve pora fozer sobresehir a infelli-

gencia do homem ■, uma ligeira exoggeragôo
da alturo serve poro der ás estefues um certo

ar de espirifuolidode, essim se procedeu no

orfe gothice.
A onelyse de numerosos obres de orfe

revelou-nos ume lei que folvez inconscienfe-

mente seguirem os grendes genios. E' o Iei do

secfáo eurea. Como todos sobem o sec?ão
auree é a divisêo d'ume recfe em médio, e ex-

freme rezeo. Ore e enelyse mosfre que o

ponfo de divisôo recoe nos obras de arfe em

um silio deferminado ; nos esfefuas humenes
—

no umbigo, nos vesos gregos, no errenque
do collo, nos fronfôes, ne linho divisorie des

columnese enfeblemenfo. Tambem se vêque as
fachodos dos edilicios sêo mois hormon.osas

quando epresenfom estes propor^ôes : i. é,

quondo e olfure corresponde ao segmenfo
maior de sec?ão ouree do comprimenfo; es

portes mois equil.bradas são aquellas em que

esfa relecôo se verifico enfre o lerguro e elfu-

re. Emfím vê-se que em gerol os limites des

larguras ou olturos para o comprimento de-

vem varior enfre os relo^ôes dos dois segmen-
fos de recfo que esfe represento, dividide em

sec^êo eureo. Quendo e lerguro excede o

segmento meior, e figure toma um cerfo ar de

afarrecada, quando nêo chego eo segmenfo
menor opporenfo demasiodo oGlemento. Ås-

dimensôes das figures nôo sô em exceder mui-

(o o fomenho nefurol, e nôo ser que hajem
de ser collocedns e ume disfoncia fal que a

perspecliva as reduza á epporencio normol.

Comodissemos etrez, o erfiste preciso de estuder cuidadosamente as modifica^ôes que soffrem os musculos,
veios efc, com es diverses posifôes e esladcs da almo. Umo exegerada occenfuegão dos musculos dá ás figuros
ares de ofhlefos, como aconlece em gerol nos personegens pinfedos ou esculpidos por Miguel Angel ->.

Å enafomie erlisfico procure fembem esfuder e consfitui^ão inlerna do corpo (veias, arferias, efc.) emquen-
fo se revelo otrovez do veu fronslucido do epiderme humone.

Outro ponfo que o crilico do arle deve exominer é e meneire como estão disposfes as dobras dos vesfidos

e o pennejomenfo nas figures que se não represenfom nuas.

E' sabido que os ponnos grossos formem engulos egudos e duros: que nes fozendas finas os angulos seo

quesi imperceptiveis. e que os ponnos de consisfencia médio formem curvas. Os vestidos dos gregos e romenos,

amplos e finos, prestovom-se odmirevelmenfe o pennejemenfos greciosissimos. n'elles vie se verdedeiromenfe o

que dizio Leonordo de Vinci 'que os vesfidos mosfrevem serem habitados pelas figuras.. Nolavel exemplo é n

esfefuo de Sophocles, do museu leferonense, côpie de Praxifeles (?)
Conova preferiu vesfir e sue esfofuo de Nopoleão ô mode antiga ; mas fal recurso não deve ser imifado por

ser conlra a conveniencia e verdode. Pode porém o artisto dar eos vesfidos modernos equella emplidão que exi-

ge a arfe, Algumas vezes o rosfo das esfalues e pinfuras apresenfa-se coberfo por um veu transparenfe, o que

muifo confribue pera reolgor mois os linhos da figura; é um problemo que, opezer da sue difficuldade, lem sido

resolvido solisfacforiamenfe pelos arfisfas.
Agnus

Sophocles—Estaiua da escola de Praxileles

(Roma. Museu Laleranense) .
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VIII

fl Dor do sol
[Ao mimoso poelu Teixeira PintoJ

Quendo ella morreu, nascia

O sol, doirado, cendenfe,
E disse enfão tode a genfe
Que o sol era ume ironia.

Assim se finou Mario,
Levodo pela forrenfe

Que enterro consfonfemeníe

Nos frevos clorôes do dio.

Mos, quondo á cove boixou,
Virom o sol n'um arranco,

Como um peifo que estalou

Diantc d'um Iriste berrenco . . .

E efé o coveiro effírmou

Que o sol, de dôr, ficou bronco . .

s>

7>

^~~-
oo

00

00 ^^

0 MILHO

Olho que lindo. meu fílho!

Seccando o milho. olém no eire.

A briso fraz-lhe fagueira,

Os aromos do junquilho.

Como esplende ao doce brilho

Que doura e omplidão infeira

E dá vida á sementeira . . .

Como é lindo vêr o milhol

Ai, ao vê-lo assim, lâo louro,

Té me lembro um filão de ouro . . .

Que bello e gracioso côr I . .

E lá anda a cofovia,

Cantando-lhe todo o dia,

Como um ferno frovador.

^=^

Francisco Sequeira

00

00

00

IV

Ausencia

Quem pode conforfar-me em fão funesfa ausencia ?

As lagrimas que choro, os eis que eu solfo !

Queixo-me ofé do Providencio,
Åtonifo, revolfo !

Meu peifo é um onfro escuro e friste. onde e Soudode
SoIuqo e geme, lastimosemenfe,

Lembrando o mar em fempesfade,
Indomito, fremenfe.

Sô a luz do feu olhar logro ocolmer o furia
Confínua d 'esfas conturbadas eguos.

Oufros olivios? são injuria
Pungenfe, ás minhes moguos.

Mas enfre mim e (i cavou-se um longo abysmo,
Horrivel de sondar e de f ranspor I . . .

—Qtie Deus nos salve no baptismo
D'esfo incessonfe dôr I
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IIVRARIA f^RUZ
BRAGA

Telephooe d.° 29 Telegramas:
- CRUZ LIVRARI*

Casa fundada em 1888

EDITORA das obras do celebre hidroterapista Mgr Kneipp.
EDITORA de muitos livros adoptados no ensino primario, normal secun-

dario, especial e superior.
EDITORA e proprietária rla Cole<;ão Sciencia e Religido.
EDITORA delivros de piedade—Centelhas Eucaristicas, livro de Oracôes, etc.

Completo sortido de Papelaria objectos de esciitôrio—Ulensilios e modelos

para desenho e pintura—Agencia de Publicacôes.

OFFICINAS -_

DE-

•Gsculpiura enj JVÍadeira
E—

__PI___STTTT:R^.

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134-BRAGA

Nestas conhecidas officinas. executam-se com a maxima perfeicão, imagens desde

a miniatura ao tamanho natural. Esculpturas com magnifica pintura. Tem sempre em de-

posito um variado sortido de imagens. bem como banquetas, douradas. belas automalicas,

jarras. sacras, sanctuarios, crucifixos e outros artigos religiosos. Encarrega-se em todo

o paiz de altares, tribunas. decoracôes em qualquer eslylo. e de todos os trabalhos perten-
centes a este ramo d'arte.

Perfei^ão <e n.tidez ©m tudo

precos rrjodicos ê
~s§)

Conlra ríscos de guerra ferresfres ^j
e tnarífimos, gréves, fumulfos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazileira

5de
Seguros ^~~%

_A_C3-ĩ^eS
Séde — Lisboa, Largo S. Julião \^^

19-2.°—Tel. C. 2961. Banqueiros: Pinto o. Sot-
0 -Maior.—Agente em §raga, Amares. Povoa

de Lanhoso, Terras de Bouro e Vieira

josé de Faria Machado

Rua do Souto, 105-1." —BRAGfl

Paramentaria, Sirgaria e

Artigos militares
—DE—

SBO DE GASTRO å
_»__», Rua do Souto, IOI

BRAGA

MISSAES BREVIARIOS

=S



Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
__: r"_o =============

Paclre Villela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

■| v

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis. encarrega se de todos os negocios dependentes

-

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica i

e de Roma, taes como piocessos de ordens menores e sacras e seus

respectivos Breves, liceccaS para casamentos

com proclamasou sem elles, dispensas de parentesco era todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificagôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduc^âo de iegados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos nêgocios depemlentes

*

das repartÍQôes civis, judiciaes e militares em relacão com

os negocios ecclêsiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

~Vem aneæas ao mesmo esc»~tplo»~io .*#/-.. typographia
a rapov, -ttenoíninatta -ttos -Echos tio JÊÊinho*, e officina"

• tte encatiernacão ontle são eæecutattos

tjnrtr / e-r trabathos, com a maæima *~apitiez, perfeicão
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escripforio ao

P.e Wllela
_.
Irmão

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Rainha)

BRAGA =________

^^^nb^* _- *.«J
>.;«


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


