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na Avenida Fontes Pereira <te Mello. 41, Llsboa, os seguintes docu-
nentos:

—1.' Certldâo d'edade, devidamente reconhecida por notario.
—2." Dois attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

por notario, em como não sofire de molestia actual, ou habltual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declara_3o jurada, do secretario
da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-
p.este. ou Ouvidor, em como está no legitimo exercicio das suas c r-

dens, exerce o cargo _e...e não está incurso em processo algum
.cclesiastlco ou civil.

Os documentoa podem ser em papel commum
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos
Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n.' 80 em Bra-
ea. ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em
Laran jelra, Moncão, se residir no concelho de Momjâo; ao Rev Pa-
dre Domlngos Afionso do Paso. capellão da Misericordia de Via-
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Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-
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t*

'
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i°*°: 'aculta a livrarla aos sodos, que a desejarem consultar; tem

iiîî a C0^1P^a, Para si e para as suas familias raedicamentos me-
lliores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmadas mutnalistas de
USboai; todos tém direito a ser sepultados ou depositados no referl-
do |a_i„o. etc.

Concede o subsidlo de vlnte e clnco escudos e mortalha para c
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CHRONICA DA SEMANA

Em nome dos principios!
Å trez annos, pouco mois ou menos, glosando um commenfario de jornol, aqui n'esíe mesmo logar

ouvindo um pregão das gazetas fumescenfes de noficias olarmadas — a guerra enfurecio-se, os

russos saqueavam a Russia orienlal. von Kluck descia sobre Paris, na cola do governo que des-

c.a sobre Bordeus. algo apressado. deixando Golliéni o defender a capilal
—

eu alluJi-i á divisa

que no alto. sobre os primeiros pannos da fachada da Enfenfe e defronfe do mundo. acabavo de

ser arvorada e fanfo uso e abuso feve depois : a Civilisa^ão. o Direilo e a Jusfiga. Com uma aversão á leffro

grande, que em mim é como o insfintiva repulsão de espalhafafos. de vaidades pomposas. de impertinencias ridi-

culas. inimigas naturaes e aposladas do lidimo senso da boa camorodagem, da lealdade e da dedicofão cega por

um amigo como por um ideal ;
—

eu virei de soslaio aquella taboleta, e traduzi por escripfo a primeira impressão

que d ella resalfara para mim, dizendo que aquillo me cheirava a democratico. Vi ao depois homens nofaveis,

mésclados de ufopistas, embasbacados, em plena lurbo, deanfe do magico annuncio. Vi o bom burguez a firar o

seu chapeu deante d'ella e passaram-me pelas mãos cenfenares de opusculos da propagindo gauleza explicondo,

ou tenfando explicar, ao grande publico o mysterioso sign.ficado das palavras supradifas . . .

Ha pouco. relendo a resposta de Wilson á nofa pontiiicio, fiquei convencido de que ha secretas vozes no

nosso espirifo que por vezes surdem inesperadas, nos empolgam e nos levam. A principio, cedendo-lhes o forco

do raciocinio. nem sabemos se vamos por errado caminho.

Depois, quando os facfos nos revelam que á razão fomos conduzidos, sentimo-nos confenfes, d'esse con-

lentomento.

Aquillo foirbem cheira a democratico. e cheira muifo mais do que a diviso a que olludi, ho bons trez onnos,

oqui n'esfe mesmo logar. quando von Kuck descia sobre Poris, e o governo descia algo epressado. para Bor-

deus . . .

O problema da guerro é pois o mesmo que ha trez annos. Dentro d'elle o liberalismo e o fradicionolismo,

um de cô outro de lá, o ouctoridode e o onarchia individualista, uma de lá outra de cô. confinuam o monfer-se

nos mesmos posicôes. Como pensava hontem. posso pensar hoje. Os dodos otirados oo labole.ro mosfram aindo

as mesmas foces, com os mesmos numeros de ponlos. Sômenfe, a confírmagão das minhas opiniôes. enfão for-

muladas. avulfou-lhes o pezo, A democracia desmescarou-se.

Hoje, não é possivel já susfenfar deante de duas pessoas infelligentes pelo menos, a solemne tabolêta dos

celebres nomes com letfras grandes. Como honfem, e mais claro do que honfem, a lucfa é hegemonias economi-

cas. a guerra é enfre Londres e B;rlim. As compensat5es ferriforiaes reclamam-se carrément, postos de banda

os escrúpulos. A Italia quer o dominio das duas margens do AJriafico. A Inglaferra o resfo do Africo e da Asio.

Ha quem diga combafer em nome dos principios? Em Londes riem-se e pergantam-lhe qual o seu objecfivo eco-

nomico . . . jogo franco, ca-tas na meza. Grey não disse que mesmo que a Belgica não fivesse sido invodido. a

Inglaterra havin de infervir? O Pápa reclamou a independencia do heroico povo do norfe. Era essa a razão es-

pirilual da guerra. dizia-se. Pois a Belgica não foi já. na nofa wilsoniana. a peJra do escandalo. O grande pro-

pulsor da guêrra é o dollar. é a libra, é o franco. é o marko. Oi socinlisfas porluguezes liveram de repellir

energicos em Londres. o proposfa Hobderon. segundo a qual desaporecio em benelîcio da loira Albion o nosso

imperio africano. Seria democralico, civilisado, juridico e jusfo.. .

E eu tenho denfro dr mim, a remorder-me. a magua profunda de vêr compafriofas nossos a lucfar brovo-

menfe por uns principios que servem de bosfidor ou de onfeporo ôs monobras das ombisôes dos colossos. ôs in-

saciaveis guelas dos monstros devoradores, que cynicamente. a frio, em fodas as chancellarias, renovam, sobre

milhôes e milhôes de cadaveres, a macabro planacão do fim de muitos potrios

F. V.
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5ERÔE5 AMEN05
De Frey Gil da Soledade,

EGRESSO DA FALPERRA.

III

,-ONTINUEMOS a ver o que diz o P.e Luiz

Casolini. sem /?.-

"Pensa alguem, bem o sei, quecomos

epithelos, e os synonimos expeditamenfe se

consegue fudo! Mas quem assim penso, ou

não enfende ou se engano, A linguo italĩana toda ello se

epoia nos mfinifos, nos conjunclivos, nos casuaes. ( 1 )
em monosyllabos. Quem não sabe que nêstes fempos. e

nestas vozes, a cada passo se dá com aquillo que eu esqui-
vo? Foi-me, pois, indispensavel uma nova syntaxe, um

novo methodo, uma nova Janua, digamo-lo assim, de

novo cunho. E é este o unico caminho, e não o synonimo,
o epilheto, pc+o qual cominho cheguei, não sem alguma
felicidade no ev.to. é mut.la^ão do alphabeto. Pescm já
os sabios. aos quaes unicamente apello, a incalculavel,

desconhecida fadiga. que me cusfou tal empenho, e isso

rae basta. Mas já a feem, sem duvida. pesado; Volenii

nil difficile . . ,

As citagôes que fiz do prefacio, continúa o collabo-

rador da Minerva. dispensam-me de respi^ar mais no

livro: darei ainda apenas umas linhas mais do prefacio,
onde o auctor. para juslificar sempre melhor a publica<;ão
do seu livro, adduz outra boa razão. que não envelheceu

ainda, e afé com demasiada frequencia é a unica que se

pode adduzir em casos semelhantes hoje:
•Quanto. pois, até aqui indiquei não o destino a meu

elogio, mas a honesta deft-za do meu nome, Sei que al-

guem disse—e calo o nome cíe quem me insulla, pois
sou catholico. até ecclesiastico. e como lal esquego as

offensas e amo a qucm me offende—sei que alguem dis-

se: São bufonadas desenxabidas do Casolini! Longe de

nôs o litigio. Não sou eu juiz compelente na minha causa.

Mas num seculo em que o Cacodemo do typo de oiolde

enfatuou os homens de tal modo que coda dia saem é luz

opusculos, epistolos. tenlafivas. avisos, annofacrôes, ex-

posi^ôes. sysfemas, que seobteem, se lêem e andam nas

mãos de todos, e sabe Deus o que nelles ha de substan-

cioso e novo. pois muitas vezes tudo ecaba ou no nome.

ou no fitulo; nêste seculo, dizia eu, não femi que sô em

mim fosse delicfo a publicaijão dêstes Elogios-
Escusado será advertir o leitor de que nês'e longo

paregrapho fambem não figura a letfra R . . .

A noticia do livro de sermôes sem R, dada pelo meu

confrade italiano, acabo ali. Mas os leilores decerto me

agradecerão que Ihes traduza o resto do capitulo, que é

interessantissimo. Ahi vae:

•O aufor podia ter escôrado esto sua "honesta de-

feza. com outra observegão ainda, a saber: qje nenhum

crilico podia dirigir aos seus Elogi senza R a censura que

um critico alemão dirigiu a um livro de Erasmo:

Er habef Ausonium liber hic. habel erque Pelosgum.

Er habeí Hebraeum. praelereaque nlhil.

"Esfe livro não fem senão o r lafino {er), o r grêgo

Aventuras do alphabeto

(l) Para evitar o _f de preposlcôes. designou-as a_.sim. e

.naito bem.

[rho) e o r hebraico res).
—Modo curioso de proclamar

que esfava cheio de erros: errhores I

Mas o bom do padre procurou fazer relevar os gran-
des merecimentos da suo obra. apresentando, como vi-

mos, a sua "não conhecida fadiga„ como coisa deveras

exfroordinaria e nunca vista. Este merecimento da novi-

dade, porém, temos que o excluir de todo. Poucos annos

anles de publicar elle os seus Eiogi senza R, em 1605,

havia dado á estampa o allemão G. W. Burmann um

volume de versos nos quaes falta precisamenfe esta lettra,

e oufro allemão, o dr. Franz R.lller, tinha escrilo um ro-

mance Die Zwiilinge (Os gemeos) em que nãr> apparece

nem uma vez a lettra R, que é uma das mais usadai do

alphabeto allemão. Em Ifalia, em 1614, isfo é: mais de

dois seculos anfes do livro sem R do padre Casolini,

publicara o carmelifa Vicente Cardone, em Napoles, um

poema intitulado O R banido, e esfe frade fôra levado a

tal exfravagancia precisamenfe pela mesma razão que

compelliu á sua o Padre Cesolini: psla dificuldade que

tinha e.n pronunciar a leflra r, e como era, sobre poefa,

prégador, baniu-a fambem dos seus sermôes. Nem a es-

fa singularidade se limifou o Cerdone, porque compoz

uma série de poemas de cada um dos quaes era expun-

gida uma leffra e que deviam publicar-se com o fitulo

geral: O alphabeio desiruido. Mas o poeta cormelifa não

teve tempo de tralar da sua publicagão, porque jorna-
deando de Napoles para Genova, onde ia solicifar do

duque de Saboia licen<;a para lhe dedicar o seu (rabalho,

morreu na verde edade de vinte e cinco annos.

Na cafalogo publicado em maio dêsle anno pela Li-

vraria Antiquaria de Udine enconlro indicada uma obra

do mesmo genero: Piefrasanta: —Lelfere senza Jellere,
—

ossia lellere di un padre a suo figlio in ciascuna del-

le quali man:a per ordine alfabelico- una delle venfidue

lellere. Torino, 1834. (Pielrasanla: Carfas sem leltras,

isto é, cartas de um pae a seu filho, em cada uma das

quaes falta por ordem alphabetica uma das vinfe e duas

letras, Turim, 1834).
Os frabalhos em que o escrifor quis exercitar o sua

paciencia, com uma ou oufra das letlras do alphabeto,
não feem confa. Querendo cafalogá-las era preciso co-

me<;ar pelo poeta grego Laso, que viveu cerca do anno

550 antes de Christo, eprocurou immorfilizar-se com um

hymno a Ceres e com uma ode aos centauros, composi-

<;ôes em que não figurava nem um unico P; precisamenfe
o opposto da conhecida Pugna porcorum per P. Porcium

poefam, na qual todas as palavras come<;am com a lefra

P. Hugobaldo, abade de Saint Quanf, falecido em 930,

compoz em honra de Carlos Calvo um hymno aos cal-

vos, em 130 versos, em que cada palavra cornega pela
letfra C...

Dêsfe hymno aos calvos já frey Gil, que o possue,

deu aos leitores dos Echos do Minho largos extracfos,

ha dois onnos, pelo que os leitores devem aguardar o

publico^ão em volumes d'aquellas Pifadas com estes

Serôes.

E saudinha até ao proximo.
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/ (Jma Tarde no Campo
// Inédlto d'um poeta bracarense

Deixara o sol o iinha do horisonfe...

Veio a noticia,

Triste amarguro,

De compo em campo e assim de monte em monte.

Sem ler caricia

D'uma ternuro

Que desaífronfe,

Na sepultura

Poisaro insonfe

A fronfe,

O rosto, que era um mimo de esculpture.

—No Sonetorio! longe! tão novinha!

Tão sem ninguem !

Botâo de rosal—

(Chorovo, n'isfo, livido. mesquinho,

A pobre mãe . )

—Tuberculoso!

Pobre andorinho,

Ou moriposo!

Sô minhe,...

E hoje é do Po. que fonfes cernes goze!

Difse islo, e ficou bronco e silencioso

A procurer e filho em Deus, que e finhe.

E oo oufro dio vinho

Buscé-lo o esquife. A morle é generosa...

Que graciosa se moslra

Toda a natureza agora!

Deixo, Broge. os teus folguedosl
Os feus boiles, feus fesfins;—
—Deixo o mundo; deixo o canto
De ctlesles cherubins;—
— Pelas rozas destes prodos -

— Pelo côr destes jesmins—

Quero agore—-soliferio—

Nesles campos veguear;
—

—Por enlre esfo relvo quero

O mel-me-quer opanhar,
E nas folhas caprichosas
Minha sina consulfor,—

—Quero ouvir o frisle rola
Trisfe conto oo vento der;—
—Quero ouvir es fernas oves

Hymnos ternos desconfer;—
— Quero eo som da minho lyro
Ao seu canfo o meu junfar,—

■Como é bello ver eo longe
•Esse meigo pôr do sol,
■Quando, elem, seu canfo solta,
■O saudoso rouxinol;
■Quando assoma nas monlanhas
"Oufro rútilo pharol;—

"Quendo a lua moslro e foce
■ 'Sem brilho, sem luz, sem côr,

"Como ao sol pedindo o trisle

■Um raio do seu fulgôr,
•P ra depois, com doces risos,
■Vaidoso follar d'omôr:—

'Quando vejo a mariposa
Sobre as florinhes pairar,
Beijé las, fugir com mêdo;
Ir no espaco doidejar
E depois de noufe— ás chames
Triste morfe procurar.

—

•Encanfo respira fudo

•Do dio á hora final.,,
■O roxo lyrio nos predos,
■A rozo no seu rozol—

•Trisfe o murmurio do fonfe,
•Da fonfe o puro crystol, —

■Pelos montes poslorendo
•Seus rebonhos o zegel,
•Quondo enfoo oo som do oreno,
•Lindo conto festival!—

•Encanfo respira fudo

•Do dia á horo finol.

•Montes, prodos, volles, ermos,
•Que poesio egoro leem,

•Quondo sobre o lerra o noule

■Pordo veu esfender vem;

•Quando a olma sô nos follo,
'Que outra voz hão dô ninguem!

•Tudo egoro é lindo e bello
■No mudez do solidão;
•Tudo ogora folle meigo
•Como o voz do coracôo;
•Tudo ogoro diz oo homem:
■Mondo o Deus umo orecão >

Quinfa de Ruaens, 1852 Fernåndo Jecome.



Curso Juridico de 1865-1866
Acompanhados de pessoas de familia, 51 annos depois
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Cavelheiros. D.-. esqii.rd . pnr. « direifn: - l~r. -S_/. cna V «nn». dir. c'or Ja Componhio dcs T0h_.cos— />. Paiva Pilla,
lenle i-pnvnlnn.. d. foculdcdr de Direilo - Desemb. ryari, r Dr. harafa, ji.iz cipi._-f r.l/-di> dn Relrcêo do Porfo

7 F uiLuJZ £rrC,'rá ^"''sS' "n,:go pflr d° rei °' " Co-.5fM.ii-o D. I.uizMaria rta Silva R<,mc!. anliuo ,'ecano eposenledo
do Taculdede de Iheolog.a G me/heim Dr. Fernando Braqa. juiz do Supremo Tribunol de Juslir;a - Conselheiro Dr. Leotfe.

Juiz aposenfado do Supremo Tribunal de Juslige.

Domos. Do esquerda pore e .iireile ex.md\ -Sobrinha e pupila do Cons. Dr. Josê Lwz -Esposa do Dr Silveira Vianna
Esposa do Cons. Dr. Leolfe -Esposa do cons. Dr. Fernandes Braga—Sobrinha do Dr. Paiva Pifla.
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ílíirolfc

N_ quinla do snr.

conselheiro C a s t r o

Mont.iro reolisou-se

h-i pouco umo fesle

euî h o m e n a g e m oo

Ex.m
' Sr. Dr. P. dro

Campilho e 5. Ex.m*

Espo-o. Å ella concor

rtu (udo que ha de fi-

no na socicdade de

B irct-llos. Tocou-sr,

conlou se, recitou se e

dan<;ou-se. O locol es-

colhido fico e cavolei-

ro do rio Cavado. Di-

vísj-s? a um lado, es-

preguigando-se, a villa

de Barcellos com fl

ponte roinina a dar t.

mão a Borcellinhos e,

do > utro. a ponte de

Lrro.

I

O l'r. C< wpl-.o . /.v."
'

<■•/.

Crupo gcnil ils coi.vid.id. s

Phot. A. Soucassaux.
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;—Procissão. vista da gruta
2—Sahindo do icmpio
3 - Missa campal

lr=

Imagem da Immaculeda Gonceigão,
do monfe da Penha, junto a Guima-

rães, offerecida pela Congrega<;ão das
Fi.has de Maria da mesma cidade e

benzida pelo Ex."° Bispo do Porlo.

4- —AsdccIo do arraial

5 L hcffada á Penha
6 A caminho
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PAGINAS
DA

QUERRflcUROPEIfl
D

Maqueiros canadienses, assisfindo aos feridos
duranlc o ullimo a\ anfo das fropas ing/ezas na

recião da BeJgica.

Sapadores ingleses.
conslruindo um cami-

nho na zona lomada

aos al/emães

Mirhaellis propôe ao

Reichsfag um pro-

/eclo úe paz allemi

Cåes dos Alpes que naquelles cumes de elernas neves presiem
aos ilalianos grandes servicos
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PORTUGUESES NA GUERRA

_=:

U l.o capelão P. Ave/ino de Figueiredo
Jcão Ja Si/ca e Joaquim Lopes. do yrupo de melralhadoras ')

ho/e na linha de iogo |

Um grupo de soldados catholicos, na l.a linha. São oriundos de Moimenta e Aguiar da Beira
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Pí.1ESTRA5 DE ftRTE (HRI5_fl
XXX. — Ir.terpret'-cão

OM o que levamos dito poderia
o leifor telvez eprecier conve-

nientemente uma obra de arte,

enfender a perfeicão com que

estão frabalhados os elemenfos

que o compôem. mas não seriam capaz de

comprehender cabolmente o conjuncto do que

ello represenlo.
Ponhamos, por exemplo deanfe dos olhos

os dois quadros de assumptos bellicos que

acompanhom este artigo. No primeiro vjria
um crucifixo. admirerie a perfei^ão com que

esfão execufedos os mais pequenos pormeno-

res do guerreiro que jaz aos pés do mesmo,

meio esmagado pélo cadaver do cavallo, apre-

ciaria. se o visse reproduzido em cores, os

linfos misferiosemenfe sublimes da illumina-

^ão, mas com cerfeza não enfenderia logo, a

não ser que possuisse outros conhecimenfos,

o pensamento, a idea que o arfista quiz ex-

primir.
No ou'ro verio um campo de guerra com

uma mullidão de soldodos a dormir, as ermas

enserilhadas. o estandailr enrolado a descan-

sarem dois dos sarilhos. t> i 'umina^ãi nocfur-

na das fogueiras do ocamp
. menfo. No plano

superior pareceria divisar vullos que vão cor-

rendo impetuosamenle enfre as nuvens. O pen-

samenlo, porem, do arlista, ficaria por co-

nhecer.

Ora a ptrle da inicia<;ão arlislica que

ensina o tnlender a idea representada numa

obra de arte, chama-se interprefo<;5o ou her-

meneut.ca.

A arfe cirisfã lem como fontes da her-

meneutica, em primeiro logur a Biblia, so-

bretudo o Novo Testamenfo As scenas do

Evangelho são abundanfemenfe exploradas pe-
los pinfores e esculpfores chtisfãos. As obras
dos Sanlos Padres, as (radigôes dos primei-
ros seculos, foram tambem grandes inspira-
doras dos nossos arfisfas, especialmente na Parle Ãymbolicti
e legendas agiographicas, contribuiram com meterial imm.nso

J. J Weerls. P.lj HumaniJade! Pela Pafria

da arlc-.

para a

DetaUJe. O sonho.

hnilmcnfe a historia da Egrejn, as vidos

inspira^ão orlislico.

Doqui se pode in-

ferir o necessidode que

lem o critico de orfe

chrUtã de conhecer, ao

menos os linhosgeraes,
e os factos mais nofo-

veis do thesoiro histo-

rico do nossa religiôo.
5em isso o moior por-

fe dos obros seriam

paro elle um livro fe-

chedo. Felizmenle fo-

dos. mois ou menos

recebemos esto educO'

ffio insensivelmen.e, se

o nosso formocôo foi

orientodo em conformi-

dode dos nossas cren-

cas. Do boccodosnos-

sos môes, dos nossos

educodores, dos que

nos derom o insfrucîão

cefequefico, dos nossas

leifuros e conversos,
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dos prége^ôes que ouvimos. dos <_|uadros e e.slifuas que temos visfo, todos recebemos elemenfos que enriquecem
o nosso conhecimento dos fontes do in'pireifão christã.

Apezor desses conhecimentos e de oulros que lenhomos odquirido pelo estudo, uma obra de arfe pode ser

pore nôs inintelegivel. __ qnando ou por impericio do arlisfa. ou pela nafureza vúlgar do facto que represcnta ou

por deficiencia de caracterislicas que o distinguam, o assumpfo é fão vago que se presta ás mais diversas infer-

prefabôes. Assim por exemplo foi longamente deb.ilida em Roma ha poucos annos a inlerprefa^ão de uma pintu-
ra da Cotecumba de Prefexfalo; uns viem nella o Bipt'smo de Chrislo, outros a f lagella<;ão e Coroa<;ão de es-

pinhos !! E e controversio ficará elernamente por rtsolver.

Nn proximo vez procuro remos expor as crilcrios principoes que nos hão de guiar na inlerpretagão dos

quodros e composi<;ôes da orte. Por conclusão, direi a idea represenfada pelos quadros de que ocima fallei ! O

primeiro é o famosoquadro de J. J. Weerts, que tem por lilulo: Pour J' Humanilé, Pour la Patrit. Representa
os dois maiores sacrificios que ha no mundo o secrificio do Homem Deus para redimir a humanidade e o sacri-

ficio de quem imolou a vida pela defesa da Pafria. O segundo representa o sonho do guerreiro no campo da

batalha: a victoria por que anceia o que se Ihe afigura como alcangada no esperangoso sonho. E do pinlor
Defaille.

São como o leitor bem vê, qundros epropriados para o occosião em que milhares dos nossos irmãos nos

compos da Franqa estão defendendo e prolicnndo os i Jeaes heroicos fixados nas duas maravilhosas telas,

A gnus.

VicLa. intensa

POR J DE FARIA MaCHADO

Um romance.

INHA AMIGA: Prometfi-lhe uma hisforia e ainda hoje vou fallar de mim, perdão, vou fallar-lhe

d'oulra mulher. Nôs somos assim I Todos aquelles que vivemos da phanfasia, que gasfamos
o coro^ão, e que soubemos encelleirar o boo e emsvel provisão de recordoqôes e de soudo-

des, que hão de ser n'um dia — oi de nôs !—que já vem perto. o refempero terno do nosso

vozio, lemos a pretensôo d'enconfror um romonce em codo mulher que enconfromos, de sope-

zor um cora?ão em cade cora<;ão que nos pas3a pelas mãos. O nosso egoismo, que é afinal uma simples ex-

presaôo de vaidade faz-nos divinisar a vulgaridade. ergue-la, pôr-lhe umas azas e dar lhe o ar solemne de des-

cer á terra n'uma nuvem. qualquer coisa d'oly.mpico e irreal, que sô fem ficc.ão denfro da nossa phanfasia, que

sô fem expressão denlro da nossa anciedode.

Como os seus quarenfa annos bafidos de fodos os desenganos e de fodas as alegrias. vão rir da minha

nova pieguice. Querouvir?!

Promette não frogar? Accenda uma cigarrilha, a<-commode-se no seu maepler e oi<;a . . . Vou pôr-lhe um

cora^ão nos mãos. Sinfo-o infanfil. frivolo. timido quasi. Treme como um collegial ; lafeja como um incendio . . ,

Não ria e não me reco.nmende chá de tilia : que o seu sorriso, que é todo uma olvorada mansa, cubra

n'uma benqão. o meu romince. porque eu tenho ainda um romance a confar.

Quem é? Não sei. Ha-de ficar precisamenfe na minha vido porque não foi nada, porque o sinto na minha

alma como o fumo leve d'um dos seus laureus perfumados. Tem frinta onnos. Presinfo-o pelo expressôo mogooda

dos olhos. Advinho-lhe na ~ro~a leve do sorriso. Uma mulher sô sabe sorrir aos (rinfa annos I E' a vkllesse

courle de que falla Balsoc dentro do alma sazonada, esplendenfe, d'uma mulher de Bourgef. Não tem nada que

a disfinga e distingue se das oufres ; não tem um requinfe e effasfa-se da vulgaridade. Tem um ar leve de gar<;a.

A vida parece pequena para ella. Vive n'um desprendimenfo e na graca (erna do pizar, mostra uma indifferen?a,

um elheamento, que encanfam. Bem sei. fodas os mulheres são parecidos dirá, mas nenhumu mulher é egual a

oufra mulher. Ha sempre qualquer coisa d'infimo, de subfil, que escapa á superficie, mas que no fundo é diffe-

renfe. Quem conhece uma mulher ?

Tenho conhecido fanlas e não conhe?o nenhuma. creio. Se a não conheco a si! Duvida? Cada vez a en-

fendo menos e por isso a eslimo mais. Mas vollemos ao meu romance. Não sei o que lhe encontro e esse mysfe-

rio é lodo o interesse da minha commovida anciedade. 5e a conhecesse. detesta-la-hia talvez. O plafonismo dos

jeunes blazés de que falla Wilde. fem exclusivismos de féra. Não a conheco, repifo. e não desejaria conhece-la. A

sua voz fem rythmo e irritar-me hio se fellosse. Acho-o adoravel no seu mysterio, recondifa, indecifravel. como

a legenda complicado d'uma piscina antiga. E fodo o meu enanto serie coroer de rosos a sua cabelleira negra

onde uma mndeixa de neve fem a gra<;a adolescenfe d'uma velhice precoce. E é essa madeixa que me encanle, que

me faz scnhar um segredo ni sua vida. que me faz advinhar-lhe um romance, que eu afinal não queria esclarecer.

mas que desejava vesfir de phantasia de sonho. que se casasse com o sonho leve. que a sua figura exhala. O seu

pescoro é longo. r.asce d'ossos esfylisados onde falfam joias e onde as perolas deveriom morrer de inveja e de

fernurá. Tem um ar anemico d'orchidea can?ada. umn mansidão de doen?a e o riso que madru^a soalheiro. nos

seus labios é frio e apagado. A paixão, o romance afinal. E' sempre assiml Todo o meu desejo seria merecer-lhe

um olhar e depois como aquelle rei lendario de Bysancio manda-la apunhaler enfre uma chuva de rosas e de per-

fumts. pan vêr o sangue jorrar em borbotôes na palidez d'equello corne anemica como a purpura romana d'um

velho Basilei. E aqui fem o meu romance! E' pouco e é fudo para mim! Nôs somos sempre assim piegas... Efer-

nas creoncos que somos efinol. Beijo-lhe as mãos...

X..
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Por Eduardo de Noronha

kA quem chame á guerra elemenlo civilizador. Talvez: E a creadora de taes

inventos de exlerminio que a sciencia e a industria, principaimente alguns
industriaes. teem enriquecido de subito.

Cerca de vinte milhôes de rapazes. dos dezenove aos Irinta annos, de todas
as nacionalidades, estão mortos, feridos, extraviados. mutilados.

A imprensa scientifica ingleza occupa-se muito, ao presente, do que se chama *men-

tiras da guerra,- Não são as mentiras officiaes. inventadas tendenciosa e interesseiramen-

te por não importa que governo e de que paiz. São as lendas relativas ao grande dra-
ma. creadas de boa fé e augmentadas desmedidamente pela iiraginacão das multidôes.
Lancam taes raizes que se tornam indeslructiveis.

Está provado que. em Inglaterra. os jornaes teem publicado carlas de soldados. que
nunca entraram em fogo e que narraram com as côres mais vivas e pittorescas batalhas
terriveis que nunca se realizaram. Fernando Van Langenhove. um belga, acaba de es-

crever um livro interessante: Commenf naît un cyc/e d~ légendes.
A proposito d'estas lendas, o professor allemão, von Lisrt. effectuou um dia uma

experiencia curiosa e concludente. No seu curso de criminalogia e sem prevenir os es-

tudantes, organisou durante uma discussão, uma disputa entre dois auditores. Breve estes
passaram aos insultos. Um. no meio da surpreza geral, desfecha um tiro de rewolver no
interlocutor. Decorridos oito dias. recolhem-se os depoimentos escriptos do drama. O
exame d esses documentos juridicos demonstram que nenhum era absolutamente exacto.
As deformacôes da verdade aggravam-se a partir do momento em que a excitacão dos

espectedores atlingira o ponto culminante.

Dois processos extraordinarios correm actualmente nos tribunaes militares de Fran-
ca. Ambos pôem um calafrio na espinha do mais habituado a lêr os peores horrores
em que se debate actualmente a Humanidade.

EHos :

A 7 de janeiro de 1915. o conselho de guerra da 74.' divisão condemnava o adelo

Jacques Ris a cinco annos de prisão, por ter accendido a 24 de dezembro de 1914. no
seu quintal. uma fogueira destinada — depuzeram muitas testemunhas. — a orientar um

Zeppelin que deixara cahir duas bombas sobre Luneville.

Ora, por determinacão do ministerio da justi?a. o tribunal respectivo vae fazer a

revisão do processo. Produzia-se um facto novo. depois de lavrada a sentenca pelo
conselho de guerra.

Um grande numero de habitantes de Luneville—quem sabe quantas das antigas
testemunhas—declaram que Jacques Ris. alsaciano, excelente patriota, antigo ferido de
1870. tinha por costume queimar no seu quintal palha inutil e velhas enxergas prove-
nientes de um quartel. Ora. na noite de 24 de dezembro de 1914 um vento rijo reaccen-
dera a fogueira que o adelo julgara apagada. O supremo tribunal pronunciou-se a favor
da revisão do processo. O adelo vae ser julgado de novo por novo conselho de guerra.

Este resultado de uma lenda ainda se pôde remediar. Agora o outro:
Nos ultimos dias do mez de agosto de 1914. o artilheiro francez João Baptista

Eugenio Bouret. do regimento de artilharia n.° 48, quando se encontrava no seu posto
de combate. soffre uma violenta commocão cerebral em consequencia do estilhacar de
uma granada. Transportado a uma ambulancia proxima, evade-se alguns dias depois.
Preso, responde a conselho de guerra por abandono de posto em frente do inimigo.
Julgam-n o sem instruccão prévia. sem testemunhas, unicamente apôs um interrogatorio
que se recusa a assignar. Condemnado á morte. fuzilam-n'o a 16 de setembro.

Mas decorrido pouco tempo ha quem sinta remorsos. quem pense n'um provavel
erro. Os seus chefes e os seus camaradas attestam que Bouret era valente, mas que
não gosava da plenitude das suas faculdades. em conse.quencia da commocão cerebrol
experimentada. A familia do desditoso artilheiro intenta uma accão de revisão do pro-
cesso. O tribunal competente. conforme as conclusôes do procurador geral e do relatorio
do conselheiro Leoffroy. annulou o julgamento do conselho de guerra e illibou a memô-
ria de Bouret da condemnacão pronunciada. E a vida, quem Ih'a restitue?

De proposito. citamos todos os nomes e pormenores, não se vá acreditar que é
mais uma lenda em tantas lendas de que enferma o senso commum.
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IIVRARIA QRUZ
BRA6A

T.lephcce d.° 29 Telegramas: CRUZ LIVRARIA

Casa fundada em I88B

EDITORA dis ohrns do cclchre hîdroter.i p '^la Mgr Kneipp.
EDITORA de mn tos livro-* adoplados no rnsii.o 'irimario, normal secun-

dario, especial e }>uperi<>r.
EDITORA o proprielária da Colet.ão Sciencia e Religião.
EDITORA de livn.s d»' piedade—-Centelhas Eucarislicas. livro de Ora^ôes, etc.

Completo snitido de Pajelaria objectos de escitôrio--Utensilios e modelos

para desei ho e pinlura—Agencia de Publicapôes.

OKFICINAS
DE

<§)

Gsculptuva enj jVíacteira
E

_

-_PI_N"T"Cr_R_A_

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAGA

N'estas conhecidas officinas. execulam-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 automaticas,

jarras. sacras. sanctuarios. crucifixos e outros arligos 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.

F»orf_»i<p_io & r.i__ic_©z em t__do

fîrefos njodicos

Contra ríscos de guerra ferresíres

e maritimos, gréves, fumultos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazi/eira

5de
Seguros /ø~^

______Gh_R_E_S
Séde — Lisboa, Largo S. Julião t^^

19-2.°—Tel. C. 2961. Banqueiros: Pinto & Sot-

0 -Maior. — Agente em Braga. Amares. Povoa

de Lanhoso, Terras de Bouro e Vieira

jose de Faria Machado

Rua do Souto, 105-1." —BR4GA

Paramentaria, Sirgariae

Artigos militares
—DE-

110 DE CASTRO å VILLELA
99, Rua do Souto, IOI

MISSAES
BRAGA

BREVIARIOS



Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre "^illela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

f
■

* ' /<► . _*_ ,

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

das reparti^ôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
e de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras e seus

respectivos Breves, Jicec^as para casamentos
com proclamas ou 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 reduccão de legados, sanatoriaS", em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e larabem dos negocios dependentes
das reparti^ôes civis, judiciaes e militares em reJa§ão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudô é tratado

com sunraa bvevidade e maxima economia.

Vetn aneæan ao menmo escriptorio <*ma tnpoaraphia
a vapor, ttenominatta ttos -iiIchoH tto Minho*, e officim

tie encatternactto ontte *ão eæecufattos

quacstjuer traonthos. com a mttæima rapiUéz, perfeicão
c economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo __.criptorio ao . .

_

V: Wllela $ Irmão

83—RUA OOS MARTVRES DA REPUBLICA—91

_a

(An.iga Rua da Rafnha)

BRAGÂ
r___
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