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H-Pio io _l.ro SeiulaF PortuDuez
Stĸxessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

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

pfo deve enviar ao Rev. Padre Alfredo EMro dos Santos morador

□i Avenlda Fontes Pereira de Mello. 41, Llsboa, os segulntes docu-

■teotos:
—1.' Certldão d'edade, devtdamente reconheclda por notarlo

—2.' Dois attestados, ou declaracôes medlcas juradas e reconbecídas

por lotarlo, em como não soffre de molestia actual, ou habltual (pa-
(avras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretarlo

da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arcl-

preste, ou Ouvidor. em como está no legitlmo exerclclo das suas or-

deni, exerce o cargo de...e não e.tá incurso em processo algum

tccleslastlco ou civil. (
Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

■o concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'OliveÍra residente na rua de 5 de Outubro, n." 80 em Bra-

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

Laranjelra, Moncão, se residir no concelho de Mon;ão; ao Rev. Pa-

dre Domlngos Afíonso do Pa<;o, capellão da Misericcrdia de Via-

u do Caslello, se residir no concelho de Vlanna do Castello; ao

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

|fao de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonlo de Campos Ju-
nior, parocho de S. Vlcente de Aljubarrota, se residir i:o concelho

de Alc ba_a.

Os r:ie.'""8 evs. Padres s3o socios correspondentes do

Mcnte-Pio; prestam todos os esclarecimentos, facilitam as admis-

s&es, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
Este con .. de subsldlo na doenca, suspensão e falta de colloca-

io; paga visltas medicas aos socios residentes etn Llsboa e nas ter-

ras em que re. _ irem 20 socios; dá 10 escudos para operacdes clrur-

glcas, ou conf.renclas medicas e 10 escudos para auxllio aas despe-
i__s com proc . los ecclesiastlcos ou civis; todos podem celebrar n_

._mella do jat go slto na rua numero 3, do cemlterio do Alto de S.

(pflo; faculta a Hvraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

aireito a comprar para si e para as suas famllias medicamentos me

Ibores e com abatlmento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Li.boa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referí-

lo lazigo, etc.
Concede o subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

roneral dos sodos residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

oneral dos socios residentes fôra de Llsboa-

___..:.___-
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DR. SIDONIO PAES

Recente pholographia do illuslre Chefe do Estado. e prestigioso caudilho revolucionario,

fo«_da no interior do seu gabihete de trabalho, na occasião em que 5 Ex. estudava

algunsMos alfos problemas de governo que absorvem desde 8 de Dezembro a sua achv.dade.



CHRONICA

• % /vVw|§w Pr'me'ra cnse minisferial apoz a revo-

^HMjĩ_£ lufão de 8 de dezembro poz o poiz

l^t&^ÊCo em bicos de pés, frepidonfe, a es-

■ûT^mImA preitnr para o Capifol.
^js^^_____/ A cĩdade, que victoriára o liber-

fador, de ponfa a ponfa, mosfrava-se inquiefa. Pessimis-

fns inveferados resumavam ares fristonhos, franzindo o

sobrecênho:—isfo não vae bem . . . Depois, quando se

soube da demissão de Machado dos Sanfos, juntou-se-

Ihes uma camada maís nufrida de preocupados, vindos

de fodas as classes e passou-se ao esfribilho immediafo :

ssfo vae mal . . .

Honfem, a reenfrada do fundador da republica no

gabinêfe deu aos semblantes uma côr mais franquilla
Todos concordávam em que o minisferio finha uma uni-

dade de visfas promeffedora. Os clinicos diagnosficáram
melhoras no doenfe. Sô resfava saber, diziam elles, se um

brusco coltapso nao darie cabo d'ella afogando o co-

ro£ão.

Eu, palavra de honra, aindo não vi em minha vida

fanfo cuidado polifíco n'esfe paiz, um receio a perfubar

tão fundo as almas, vasculhando n'ellas, entre os grãos

do joio da opathia, os de um interesse pela causa publi-

ca que se me afigura inedifo pois o não lográram jamais

os partidos no regimen extincfo e muifo menos as fríbus

pessoalisfas que nos fizéram roupa sua nos séfe annos

franscorridos -

Sidonio Paes, escrevia ha pouco uma gazêta de

París, fem hoje em Portugal á sua disposifão podêres
mais amplos e forfemenfe dicfatoriaes que os de qual-

quer soberano coroado da Europa ou da Åmerica.

Islo constitue uma jusfa observagão de quem mira lá

de fôra o que vae por nossa caso. No emfanfo, não re-

side n'ello o segrêdo da octual sifua.ão, da ancia geral

que eslreméce em redor do presidente da republica.
Fôra de duvida é que fodos no paiz n'elle con-

fiam. Mais que qualquer dos nossos messias politicos
d'oufrora, Sidonio Paes fem hoje por si foda a na«;ão.

E* vêr que mesmo as massas irrequietas, insofridas do

prolefûriado que faz gréves, essos mesmas, ao apresen-

tar reclamacôes, declaram previamente que não são aci-

câtádas pelo espirito de uma hostilidade polifica ao go-

vêrno. Machado Sanfos bafeu o record dos minisfros

do interior e afé do reino, conciliando n'um mez, nada

menos de vinfe parêdes operarias . . .

Pranco tinha um parfido robusfo afraz de si en-

quadrado n'uma organizn£ão feifa, com escalonamenfos

de posfos já disfribuidos e uma réde de influencias bem

planfadas, quando se atirou de bôrco para o dicfadura

mais o rei. Vinha-lhe no encalco a chusma dos parfidos

da oposÍc;ão, n'uma méscla forvelinhada em que sô apa-

reciam draprejando no ar, bandeiras republicenas que

os fieis reolistas descontenfes apontavam ao rei como

amea«;al

Franco, porem, apoiado nos quadrados do parfido

manobrava, resistia e de tal modo que foi preciso uma

DA SEMANA

A contra-prova

bala para o derrubar, agarrado ao busfo herculeo do

rei Carlos.

Sidonio Paes esfá em condic;5es muifo diferentesl

Não fem partido. e tem contro si todos os pnrtidos. E'

republicono convicto, e fem confra si fodas as organĩ-

sa^ôes polificas que afé agora feem morcado na vida

do regime, por maneira a significarem que não havia

defensores do regime fôra d'ellas.

Sobre que se apoia? Sobre a vonlode do paiz.

Que duvida. Mas essa vonfade senfe-se por foda o

parfe e fodavia não se fraduz expressamenfe n'um valor

manejavel nas manobras polificas do acfo.

Camacho ao jogar o golpe de capoeira, argumen-

fava como seu parfido. Sidonio reforquiu -lhe com o poiz.

Camacho provavelmenfe riu-se, recordando que o poiz,

em polifica são os porfidos, muifo embora Sidonio Paes,

os seus amigos, os conservadores os republicanos digam

que não.

Eis a demonsfra;ão a fazer e eis a lucta que n'el-

la vae fravar-se. Quem valle mais? Os parfídos? A no^ão?

Å disciplina porfidaría? a lorca das conviccôes?

Venha o Hamlef ao palco repefir a phrae do ce-

miferio, susfendo na mão palida, não a caveira dc York

mas uma de qualquer anonymo porfuguez. . .

E' por fudo isfo, que eu chamo ao quĩ se voe passar

a grande contraprova, e creio que afe seria eafe um ma-

gnifico fifulo a dominar capitulo magisfral numo conti-

nuo<,"ũo do Porfugal confcmporaneo do Olíveira Mar-

fins, a mais acerfada e causficanfe analyse dos nossos

males publicos moderno., frucfos do veneno liberal I

E' a contra-prova e se o governo fem uma clora

visão do que decorre fál*a-ha quanfo anfes, abrindo aa

urnos aos vofanfes, fonjondo os parfidos a acceitaram

a batalha agora, e sem demora, aproveitondo a iniciafi-

va da offensiva, que dá quose sempre aos generaes uma

vicfôrio ossegurodo. Åssim, ocabará peronfe nôs e o es-

frangeiro com a espécula^ao d'uma politiquice ignobil

e poderá bradar afoife que a revolu;ão teve os seus dias

garanfidos. . .
•

No meu coderno de Ímpressôes lancei hoje, 10 de

marco, estas linhas. Cosfumo fazêl-o sempre que um

facfo me impressiona, um pormenor veridico recebo, um

novo fra^o me é fornecido o quolquer perfil em destaque.
Já tenho constafado enganos e illusôes desfeifas

pelo Camartello do tempo. Já fenho verificodo o acêrfo

de muifas asser?5es minhas. Åmanhã, n'um amanhã que

verá os meus cabelos brancos hei-de desdobrar a me-

morio sobre aquellas paginas, com o mesmo ar curioso

e benevolamente carinhoso com que meu poe relia nos

uttimos pendores da sua vida uns cadernos em que es-

fudante, legitimisfa e desmascarador de lojas de ma^ons,

elle regisfava os suas anciedades de tradicionalistas íî-

tando em Hespanha a figuro heroica de Carlos de Bour-

bon e pergunfando-se o si mesmo se o Conde de Cham-

bord seria rei. . .
c \/
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P0R J. DE FARIA MaCHADO.

L_

JMQUANTO a Russia. mercê da

profunda anarchia em que se pre-

cipitou assigna em Brest-Livostk

uma paz calamitosa. o Japão
treme, e fundado n'uma piedade internacio-

nal que é uma mentira, distende a garra cu-

pida. sobre a Mandchuria appefecida. O Mil-

ĸado fem e não fem rasão. Chega a ser ri-

diculo, quando se diz convencionado do di-

reito e da justiĩa, para infervir milifarmente

em Wladivosfoch sô por leal ajuda á causa

dos alliados. como se não fossem os mil

interesses que vê feridos com uma possivel

expansão allemã. que o levam a mobilisar as

suas melhores forcas.

Mas tem carradas de razão, lá isso tem,

quando procura, por todos os meios jusfos
e injustos, impedir que a Allemanha se asse-

nhorie de facto, das vias fransiberianas,

quando a aguia interesseira da Prussia dis-

tende. n'uma amea?a, sobre o Orienfe em

perigo, as suas azas vingadoras.
E fallam cerfos jornaes, ciosos de enco-

brirem o desasfre no perigo amarelloll Mas

o Japão moderno, o Japão sem rabicho,

produzindo commercialmenfe já, em condi-

côes unicas de competencia, está longe ain-

da de nos ferir. Afinal. por emquanto, o pe-

rigo amarello limita-se a dominar o perigo

allemão.

E tem que fazer. . .

Ha muito já que, na esfanfe^ predilecta,
o ultimo livro de João Paulo Freire (Mario)

espera as referencias n'esta seccão. São no-

fas de viagem desprefenciosas mas exactas

—

o diario impressivo d'um homem d'espiri-

lo, que mesmo passeando o seu can?aso ci-

fadino não perde um detalhe, não esque^a

um pormenor. Viajar é facil, hoje que a in-

lerrompida monarchia, deixou o paiz cruza-

do d'estradas e de vias ferreas, que vae lon-

ge o romanfismo enfernecedor, das liteiras e

Retalhos

dos velhos postilhôes, mas difficil é viajar
com olhos de vêr o encanto da paysagem
e a maravilha commovida das almas. Com

os olhos do cora?ão, viajou Anthero de Fi-

gueiredo, o escriplor primoroso. n'essa ad-

miravel epopeia da paysagem portugueza,
para sempre palpitando na sua admiravel

de Jornadas. Com alma e com espirito, jor-
nadeou no Minho querido, esse jornalista bri-

Ihante. alma ferrea de combatenfe que é

João Paulo Freire. São apontamenfos des-

prefenciosos, são rapidos cambianfes, esbo-

cos, aguadas maravilhosas, onde nada falfa,
onde nada esqueceu. Publicou-as primeiro
na 'Ordenr, que tanlo fem honrado com

o seu falenfo: um editor arrojado enfeixou-

as depois n'um gracioso volume, e hoje, cá

eslão na minha eslanle predilecta, entre as

obras preferidas.
Devo-Ihe já. uns bons instanfes dos meu

serôes

Já está solucionada a crise minisferial.

Ha lempos, que o governo, nascido da re-

volucão de dezembro, vivia posifivamenfe
uma existencia de crise.

O parfidarismo entravava-lhe os passos.

Brito Camacho, mesmo já convencido de

que a revolucão não fôra obra sua. cuidava

— e não se Ihe pôde levar a mal — de tirar

d'ella, o melhor proveifo. Assim ia esfen-

dendo a sua rede por esse paiz fôra, onde

á sombra do governo, forrageava correligio-

narios, captava adepfos, cosinhava adhesôes.

O snr. Sidonio Paes rompeu com elle, A

expressão polifica d'uma revolucão nacional

náo podia ser jámais a engorda d'uma grey.

O snr. Sidonio Paes afinal não fez mais do

que convencer o chefe do Camachismo, de

que a revolucão de dezembro, não foi obra

sua, fambem não tinha sido feita para a sua

obra . . .

E nada mais.
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SEEÔES ^IMIEI-SrOS
De Frey Gil da Soledade, XXV

EORBSSO DA FALPERRA.
. ,

.

Os caracois sympatnicos

0 IV volume da fíistoria do maravilhoso

aos fempos modernos por Luis Figuier ha

um capifulo, o XIII, que confa 0 hisforia

dos caracois sympathicos que, diz elle

■durante fodo o mez de oufubro de H350

intrigaram os parisienses da maneira mais exfravaganfe.1

E acrescenfa: «Muifas pessoos, e das mais esclarecidas,

prestaram credifo, por êsse tempo, aos resultados mora
■

vilhosos* affribuidos aos carocois. Paro explicor essa

credulidade, estranha em gente moderna e culla, recorda

Figuier os admiroveis achados da sciencia, que fazem

crer fudo possivel ao genio do homem. «5e offirmossem

a cerfa genfe que a physica descobriu o meio de nos fa-

zer communicar com os habífanfes da luo, esfa noficía

feria grandes probabilidades de ser bem acolhida.* Com

effeifo, ainda não ha oifo dias que os nossos jornaes

de grande circula^ão onnunciaram que no Ålgarve, osr.

Reis Varella fora oufra vez communicar com o planeta

Marfe. . . E o primeiro relafo dessas admiraveis com-

municacôes corria já impresso, em volume infifulado Âs

Humanidades distantes, numa bibliofheca de educacão

dirigida pelo sr. dr. Theophilo Brnga I E, o que mais

monfa. nem o sr. Reis Varelia, nem o sr. Theophilo Bra-

ga esfão já num manicomio !

Eu sempre tenho visfo coisas dês que sahi do meu

convento!

Volfemos nos caracois sympathicos de 1050. A

minha vonfade era traduzir, para regalo dos leitores, as

18 paginas em que o caso vêm contado. Resumirei em

dois serôes o curiosissimo episodio. Nêste, o anuncio da

sensacional descoberta, como ella foi afirada em 25-26

de outubro d'aquelle anno, á guela dos habifanfes da

ViIIe Lumiêre, das columnas de La Presse, o grande

diario de Mr. de Girardin. Já antes, em 3 de outubro

o mesmo apresentador, Julio Ållix havia dado noufros

jornoes um olamiré da mirabolanfe inven^ão. Oi^omo-Io,

em exfractos dos dois longos folhefins:

O fBdo é, ■. oi" ■ já tive a hora de vos dizer, a descoberta

dum i'.vo sysiema de transmissão do pensamenfo, pelo qual todos

os homens vão poder communicar instanfaneamente enlre si, a qual-

quer distancia que eslejam, quer homem com homem, quer siraulta-

ncamenle. em qualquer extremo do mundo, e isfo sem recorrer ao

íio conducfsr da comunicacão electrica, mas apenas com o auxilío

de uma machina essencialmente portatil, que os inventores denomi-

nam bussola pasilalinica sympathica. e que pode, de resto, ter as

dimensôes e formas que se queiram,

Figuier omitte um longo preambulo em que ha phe-

nomenos physicos, citagôes da Biblia, Galvani e o ma-

quetismo animal, prédicas de Lacordaire e as experien-

cias de telegraphia clectrica de 1045. Nôs omiffiremos

fambem oufras firadas do enthusiasfico relato de Allix.

ácerca do futuro gloríoso que espera os «dois grandes

genios invenfores> Jacques Toussaint Bênoif, francez,

e Biat—Chréfien, americano, e a cerfo ponto redamos-

lhe a palavra:

O notavel nésies dois homens é que, eslranhos um ao ouiro,

e na cidos em extremos oppostos do globo, um em \ r_n<;_. outro

nn America, tiveram quasí ao mesmo fempo e ieparadamenfe a pri-

meira idea da sua descoberfa, e que o ncnso. ou aates a Providen-

cîa os fez depois encontrar e en(ender-se paro proseguire™ junlos

as experiencias e investiga^ôes que vieram a ferminar com fão felii

exito.

Novas omissôes dt Figuier e nossas, e nova firoda

dos fojhefins de La Presse:

Os srs. Benoit e Biaf, com effeifo, descobriram que cerloa

caracois possuem uma propriedade notevel: a de permanecer conti-

nuamente sob a influencia sympathica um do oulro, quando, depoia

de os haver junfado e colbcado depois em relacão com o fluicio

magnetico, mineral e adamico, os collocBm nas condisôea necei-

sarias ao manlimenlo d'Bquella sympathia; e, para fodos êsíes re-

sullados, não precisam senão do opparelho muito portotil que in-

venfaram e que denominoram bussoie pasilalinica (.) sympathica,

com o qual logo, instantaneamente, qualquer que seja a distancia

que separe um do outro os caracois sympathicos, obteem uma co-

mocão muito sensivel a que chamaram comofão caracoliea, que se

manifesta e se communica sempre que a sympathia de dois coracois

6 excifada pela aproximacão de dois oufros Laracois egualmenfe

sympathicos enlre si e com todos os outros, absolutamente como 8

comocão elec.rica se manifesta ao physîco cada vez que oproxima

o dêdo a um corpo qualquer electrîsado.

'Quanfo á sympathia, f muito facil ao homem comprehendê-

la, porque elle mesmo é um ser essencialmenfe sympathico. (2) Co-

mo explicar doutro modo o amor candido, essa ettraccão pura e

santa, sem qualquer desejo dos sentidos, que tende a unir todoa os

homens pela benevolencia natural e geral que se nota num sexo pa-

ra com o outro, dêsde a creanca ao adullo, se o não considerar-

mos eomo effeito dessa sympafhia universal providencÍBlmente desli-

noda á harmonia universal de toda a natureza? O homem sô e iao-

lado não é senão um ser incomplefo, uma das duas partes dum ser

superior que, para se completar e affĩngir o fim do aeu destino,

carece de achar, e porisso incessantemenle procura afé dar com

ella, a oufra parte com a quBl está em sympefhta. Pois bem: o

mesmo se dá com fodos os sêres, nomeedamante com os carecois,

com csfa differenco contudo: que os caracois, em vez de se com-

plelarem um ao outro como o homem. podem sympaíhizar muifos

no mesmo fempo uns com oulros.

Comprehende-_e bem, egualmenfe, que a sympafhia possa ma-
f

nifesfar-se para os sêres enfre si sympafhicos; mas como é que e

sympathia existente entre dois caracois afastados, como ae um esti-

vesse em Fran^a, oulro na America, pode tornnr-se tao sensivel que

por um lado fornega, á vonlade, o fluido caracolico, e, por outro

lado, possa lambem á vontade communicar essa commocão a quol-

quer distancia? Ora é claro que a como^ão caracolica, que não i

senão a expressão por assim dizer electrica do desejo do aaimal,

lorna-se sensivel. como disse. pelo casamenfo dos fluidos, e que a

propriedade de permanencia de sympathia, de que falei, basta explí-

car como é possivel oblê-la á vonfade a todo o tempo; e d'ahi se

segue que não resta senão uma difficuldade: saber como, e por que

conduclor se faz a communicofão a dislancia desta commocão.

Vamo nos benzendo nté ao proximo seroo!

(l) Como Portugat marcha na vanguarda dos estudos helle-

nicos repulo escusado elucidar os fermos. Conludo, para algum

reaccionario do tempo dos frades que eram uns ignerantes, dĩrei

que pasilalinica quer dizer em grêgo: qut fala fudo.

(2) Tento no grêgo I Esle sympalhico nada fem com os ou-

Iros. Aqui quer dizer oue vĩbra oo mesmo fcmdo por inBuencia de

oufro. como duas cordas em ressonancia.
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UI5ITA mSTORAL

S. PAIO DE MERELIM (Brogo)—Suo Ex* Rev.™" sohindo da egreja porochiol opôz a visito

• Cw

A grulo de Nosso Senhoro de Lourdes, lombem visifacW pelo Senhor Arcebispo Primez
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Resoolvef, antigo presidenfe da Republica dos Esfados Unidos Jo Norfe da America,
grande polifico, que esfeve grovemenfe enfermo recenfemenfe.

^-__=

Sargenfo Anfonio Lopes Duarfe,

de infanfaria 22, que foi ferido duas vezes

nas trincheiras.

L'szf (Franz)
O mais prodigioso pianista, grande compositor
e o creodor do poema symphonico moderno.

Grandc amigo de Berlioz e de Wagner.
Nasceu na Allemanha no anno de 1811

e morreu em 1886.
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PRO ALGARVE

JESULTOU imponente a fesla rea

lizada em 2 do corrente pela
Colonia Algarvia, que frequenta
as Escolas de Coimbra, em hon-

ra da sua Provincia.

A commissão organisadora, em nome da

colonia, cumprimenton o Municipio d'esta

cidade, Sociedade de Defeza e Propaganda
sendo recebidos mui gentilmente pelos seus

illustres presidenfes que tiveram palavras
muifo lisongeiras para os algarvios pela sua

admiravel iniciativa, unica no genero até

hoje.
Em seguida a commissão dirigiu-se acas a

do seu illustre com-provinciano Dr. Goncal-

ves Guimarães, sabio ca.hedratico da Uni-

versidade e convidou o venerando e talentoso

mestre a acompanha-la ao Pateo da Uni-

pelos seus confcrraneos fazendo uma bri-

Ihanfe e senfida alocucão que foi entre-cor-

lada constanfemente por lagrimas de com-

mo^ão o que muito sensibilisou os rapazes.
A's Q horas da noife no 'Cûimbra Ho-

fel. um dos melhores da cidade foi servido

um lauto e opiparo jantar tocando duranle

elle um sexteto sob a habil regencia do il-

lusfre algarvio fenente Ferreira Barros, ehe-

fe da banda do 23 qus compôs expressa-

mente para esta festo um inspirado hymno
— «0 Algarve- —consagradp ã sua Provin-

cia com que abriu o banquefe.
No decorrer do jantar receberam-se varios

telegrammas entre os quaes mencionamos o

do disfincto clinico d'AIbufeira dr. Costa

Menezes: do governador civil de Faro, do

illusfre secretario de Finanĩas d'Alvaizere

snr, Antonio Santos, um do quintanista de

Medicina Campos Paiva e um officio da no-

bre colonia brazileira. Ao foasí appareceram

a cumprimentar os convivas a Camara Mu-

CASTEL0 D'ARADE—Na embocadura do rio do mesmo nome em Porfimão: formoso vivendo
do illusfre escriplor e poefa olgorvio Dr. Coelho de Corvalho.

versidade para ficar n'um grupo phofogra-
phico, honra inesquecivel para os rapazes

que o aguardaram á Porfa Ferrea e o acla-

maram com vibrantes palmas. Sua Ex.a en-

vergava o seu traje de Lente, capa e batina.

Depois todos os seus comprovincianos
o acompanharam a casa onde Ihe foi lida

uma honrosa mensagem que lhe foi ofĩereci-

da denfro d uma artistica pasta em sefim das

cores das duas Faculdades de que Sua Ex.a

é notavel professor. Na parte anterior e so-

bre o azul escuro. distinclivo da Faculdade

de Letras, via-se ao cimo a seguinfe legenda:
/ngenio Merito Doctrinæ Virtutíbus; ao cen- ■

Iro Minerva tendo como pedestal os emble-

mas das duas faculdades. Na parte poste-
rior e sobre o azul claro, côr da Faculdade

de Sciencias as armas da cidade de Tavira,

atal de Sua Ex." que ficou muito pe-

com essa prova d admira?ão dada

nicipal pelo seu distincfo vereador dr, Coe-
Iho de Carvalho e a Sociedade de Propa-
ganda pelo dr. Ambrosio Neto e o do snr.

major Leiria que discursaram brilhanfemen-
te e brindaram pela colonia agradecendo-
lhes o quintanista de direito Oliveira presi-
dente da Commissão. Fez o discurso offi-
cial o distincto quinfanisfa de Sciencias Jay-
me da Graca Mira que enalteceu com muifo
brilho as bellezas e maravilhas da sua Pro-
vincia lamenfando tão sômenfe que o Poder
Central não olhe com mais carinho, como

deve para tão ltnda e producfiva ferra.

Fallaram ainda oufros academicos como

o Tenente Esquirel adminislrador do conce-

lho que presidia, Dr. Alexandre Bolofinha,
Albuquerque Rebello, Silva Ramos. Rebello
da Silva. José Menezes e oufros cujos no-

mes nos não occorre agora, sendo fodos
muito applaudidos.
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A imprensa da capital e local eslava re-

presentada pelos Srs, José Crespo. acade ■

mico e illustre director do jornal «A Guar-

da> e Mota. José Crespo fez um breve mas

bem tecido discurso em nome da imprensa.
A série de brindes foi ininterrupta e en-

thusiastica. E assim terminou a celebre festa

com vibrantes vivas ao Algarve, ao seu pro-

gresso e engrandecimento, aos seus homens

celebres e aos sympathicos e intelligenfes
iniciadores de tão significativa ideia Gra;a
Mira e Albuquerque Rebello que merecem

um apertado abraco de felicitacôes.

Mensagem ao lll.m0 e Ex.mo 5nr.

Dr. Antonio José _onc.al\.es -uimarães.

Os estudantes do Algarve que actual-

mente frequentam as escolas de Coimbra,

reuhjdos hoje para confraternisar. e outrossim

para exaltar a sua Provincie saudam em

V. Ex.a lidima gloria Algarvia. que não é

licito olvidar em tão faustoso ensejo. Co-

nhecedor de quanto no espirito de V. Ex.a

perduram vividas as recordacôes da térra

que a fodos nôs foi berco. vimos depôr
perante V. Ex.a as homenagens da mocidade

academica. desvanecida e reverente ante os

fulgores d'uma vida radiosa aureolada pelo
prestigio do frabalho arduo e da viríude

exuberante. A veneranda figura de V. Ex.a

é tanto.mais de honrar quanto é certo pare-

cer exlinguir-se em V, Ex," a sucessão dos

caledraticos nossos comprovincianos.
'

Geracôes co-irmãs ao prepassarem por

Coimbra, não tem desmentido a refestac,ão

de clarividencia e agudeza, que são partilha
do Algarve. Escasseia-lhes todavia, a tenaci-

dade e ponderaîão que gera o lente. que

informa o sabio. E' que o formoso sol me-

ridional aquecendo-lhes demasiadamente

solicitaos para os devaneios da idealidade

de preferencia ás locubracôes graves do

entendimento. Talvez, por isso, a nossa Pro-

vincia está reduzidamenle representada no

corpo docente da Universidade. Os fenome-

nos salientes depauperam a energia que os

produziu.

Assim. o formoso Algarve, fendo-nos

negado alguns raros mas irradiantes lumi-

nares da sciencia e do ensino parece que

estagnou. Resta-nos, porem, V. Ex.a a

atestar a feracidade latente do paiz nafal. A

excelencia da qualidade supre a deficiencia

do numero. Se não fôra V. Ex.1, quem sabe

se teriamos o direito de nos reunirmos com

lão nobre intuito.

Rogamos. por isso, ao Altissimo que

se amerceie de prolongar tão preciosa exis-

lencia. afim de que a terra abencoada que

vimos glorificando possa continuar a ter

enfre os seus filhos ilustres umas dos mais

prestigiosas figuras de Portugal.

Honra pois, ao eminenle sabio, nosso

comprovinciano.

Coimbra 2 de Marco de IQlô.

Remedio facil

—Não seria facil fazer com que no retra-

lo o meu bigode pareca um pouco maior?

—E' sim, senhor. Queira voltar cá d'aqui

a alguns annos.
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Paginas da guerra Europeia

ri^mlM^i _* ^■■•■^aw\?

r

Tomando sol na rua d'uma villa desfruida

na Belgica.
Engenhosa fortoleza confra os aeroplanos

montada erftVene^e.
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Intrepidas ssnhoras, enfermeiras voluntarias da Cruz roxa. assistindo aos feridos nas anbulancios junfas ás linhas.

Morteiro de 200 ra. moníado sobre um plafaforma da ferroviaria no norfe da Framja.

Um aspecto dos terrenos abandonados p.los 6ll.n.âe«
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HISTORIADORES

por José Agostinho.

UEIXA SE o meu caro Cortam-

bert. filho adoptivo de Portugal
desde 1003. de quc n'esta palria

gentil e devaneadora não abun-

dam os historiadores . . .

E observa que poucas patrias deveriam

como esta. primar em historiadores. tão res-

plandec»ntes. assombrosas e inconfundiveis

são as glorias, as epopeias legitimas, do

povo portuguez.
Tambem eu d'isso me queixo. e tambem

demoro a cada instante os olhos do espirito

sobre figuras que fariam ajoelhar Tito Livio

sobre o melhor coxim da sua latinidade. He-

roes foram que Camôes. com o seu genio,

egual ao do Tasso. e não muito inferior ao

de Homero e Virgilio, immortalisou fôra da

hyperbole. apezar do sublimado rasgo das

suas oitavas eternas . . . Heroes, e santos, e

homens de bem apenas
—mas hoje raridades

laes, que parecem prodigios de virtude, ca-

racter e honra aquelles velhos e inteiricos

portuguezes ao pé dos anôes que aclual-

mente passam por Epitectos...

Mas não divaguemos. caro Cortambert,

amigo d'alma desde uma tarde inesquecivel

e poetica, vivida em extasis na doce bahia

de Cascaes.

Não temos historiadores, diz.

Mas como havemos de tê los. e. como

havemos até de ter qualquer homem de let-

tras. logo que o não alimente a sinecura ou

o não bafeje a loteria, caso o não engorde
uma heranca milagrosa?

Antigamente, tinhamos historiadores, e

comprehende-se. e aíé acho que não traba-

Ihavam algum tanto como era de esperar da

placidez e forfuna da sua vida, da beafitude

em que floresciam.

Onde os encontravamos? Nos conventos.

Nada lhes faltava, nem livros nem scego.

nem estimulos para o estudo. "3
Não os preoccupava a lucta pela vida.

Não escreviam para ganhar o pão amar-

go. Não os apoquentava alé o editor, exi-

gindo depressa a mercadoria. ou permittin-
do-se-lhe exigir este ou aquelle tom . . . mais

propicio á venda. Escreviam de bom gosto,

com a consciencia, sem priva?ôes, sem pra-

zos fixos, aprofundando. vivendc a sua obra,

tendo a vida doce e calma a favorecer Ihes

a limpidez. a serenidade, a harmonia do es-

lylo, inspirando-os, alando-os, genialisan-
do os.

—E hoje?

Hoje, meu caro Cortambert. ou se é bi-

bliothecario. quasi um ditoso frade, como

Alexandre Herculano, ou se tem uma sine-

cura, para que algo se fa?a: mas. como tal

siluacão é rara. raros são portanto os his-

lorifdrres a valer, eosoulros I teralos dignos
do seu nome.

Hoje, o historiador e em geral o homem

de letlras é o torturado pelas difficuldades an-

gustiosas que mais tem de gastar-se para

viver, e ainda facilmente reduzido ã condi-

cão de simples instrumento dos que, vendo-o

pobre. o julgam á mercê de lodos os des-

potismos, incluindo o de não lhe reconhece-

rem criterio. ideias, capacidade conceptiva.
E este martyrio affecta especialmente os

historiadores, que para cumulo da desdita,

lem diante de si as mais facciosas e tôrvas

paixôes politicas, vaidades ôcas como sô

existem nas sociedades deschristianisadas,

emfim, mil miserias que não atormenfaram

Fr. Luiz de Souza nem Fernão Lopes nem

Machiavello nem Tacito.

O meu caro Cortamberf bem conhece

isto, se meditar um pouco. E verá tudo, se

pensar que Portugal não é a Fran?a onde

se escreve para lodo o mundo e onde o ho-

mem de lettras. com todas as suas angustias,

hoje tem, ao menos, duas felicidades—a de

ver pago condignamente o seu trabalho e a

de se Ihe conceder tal autonomia meitfal e

esthetica, que não é insultado em nomé da

politica nem deprimido em nome da razão

do mais forte pelo dinheiro, poder ou <des-

taque.
Mas, se assim vive em geral, o homem de

lettras de Portugal, como estranha o tjueri-
do amigo a escassez de historiadores lusi-

tanos?

Quem, mais do que o historiador, preci-
sa de calma, justi;a e liberdade ?

Não é elle apenas um amanuense a qucm,

por obsequio e irogia, dispensam as honras

de... escriptor?
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HVRARia QRUZ
BRAGA

Telephone d.° 29 Telegramas: CRUZ LIVRARIA

Casa fundada em IS8S

EUIT0RA das obras do celebre hidroterapista Mgr. Kneipp.
EDIT0RA de muitos livros adoptados no ensino primario, normal secun-

dario, espeoial e superior.
EDIT0RA e proprietária da Cole<,ão Soiencia e Religião.
EDITORA de livrns de piedade—Centelhas Eucariatioas, livro ãe Oracôea, eto.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modeĩos
para deseiho e pintura—Agencia de PublicacSes.

OFFICINAS
-DE-

*€scu/pfura enj J/íadeira

Teixeira Fanzeres
RUfl D0 S0UT0 134—BRflGfl

N'estas conhecidas officinas, execufam-se com a maxima perfeicão. imagens desde

a miniatura ao tamanho nafural. 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 artigos religiosos. Encarrega-se em fodo

o paiz de altares, tribunas, decoracôes em qualquer estylo, e de todos os frabaihos perfen-
centes a este ramo d'arfe.

Perfei^ão e nitidez em tudo

precos rnodicos ê

Contra ríscos e guerra ferresfres

e maríhmos, gréves, fumultos e roubos,

segura a Companhia Luzo-Brazileira

oe Seguros

5 5Séde — Lisboa Largo S. Julião

19-2."—Tel. C. 2061. Banqueiros: Pinfo & Sot-

lo-Maior. -r- Agente em Braga, Amares, Povoa
ie Lanhoso, Tcrras de Bouro e Vieira

*osé de Faria Machado

~m do Souto '05-1.' ~RA~A ___

j ~~\

Luneta de ©uro
Oficinas de esculptura, encadernacão e concer-

tos de imagens, batinas e vestes sacerdotaes.

Artigos religiosos, imagens, paramentos Har-

moniuns, oculos, pincenez, binoculos, cutelaria,

optica e artigos de phantasia.

flurelio ĩĩîonteiro & C.a
Rua -o Ouvldor, n.» 123 ■

Calxĸ po»'.-l 1588-RIO DE JANEIRO

Telephone 5693, Norte

■lllustrafão (__-tholica» vende-se nesta casa,

INuroers a.uls* 300 rs. (moeda braz Ielra; a



Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre "^illela $ Irmão
( Joaquim Pereira Villela )

9

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

das repartic5es ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Ápostolica
e de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras e seus

respectivos Breves, licencas para.casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de'parentesco em todos

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

Breves de reduccão de iegados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e miiitares em reiacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado
com sunma brevidade e maxima economia.

fetn aneæaa aomeamo ecripiorio mma lypmgraphia
a rapor, denmminada dma *tåchmadm Ætinhm, e offTcina-\s.

de encmdernacao onde aãm eæeculadma \\
muaeamuer Irahalhma, cmm maæima rapides, perfetcOo, y

e ecmnmmia. Ã

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escríptorio ao

V: Wlela Z- Irmáo

83-RUA D05 MARTYRES DA REPUBLIOA—91

(Antiga Rua da|Baln_a)

_?■!
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