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Honte-PiD .o Glero Seculap Porluguez
______

essor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O derieo d'ordens sacras. que desejar allstaMe n'ete Monte

Pto deve en^-ar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dos Santos morador

na Xv-n-da Fontes Perelra de Mello. 41. Lisboa. os seguintes docu-

mentos:
j-y^ ^^^ devidamente reconheclda por notarlo.

-2
• Dols attest-dos. ou declaracôes medicas juradas e reconhe.idas

Dor notarlo. em comô não soffre de molestla actual. ©u habltual (pa-

iSmu S-es).-3.' Attestado. ou dedaracão jurada do secretario

d_^_-n_-a Eccieslastica respectiva ou do Viganc, dai Vara. Are
-

pîesterou Ouvidor, em como está no leg timo exerciclo dasi suasi or-

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

eeclesiastíco ou civii.

Os dôcumento- podem ser em papel commum

Se 0 derieo resldir na Archidiocese de Braga, princlpalmente

Q0 concelho de ÎJraga. deve dirigir-se ao Rev.Paíre Arnddo Carlos

Lamas d'OHveira resldente na rua de 5 de Outubro. n. 80 emi Bra-

Slou ao Rev. PadreLeonel Aragão Dantas de Sousa, morador em

taranjeira, Moncão. se residir no concelhode MonSão; ao Rev. Pa-

dre Domingos Aíionso do Paso, capellão da Misencordia de Via-

na do Cas.ello, se residir no concelho de Vianna dpCastello;
ao

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

Iho de Famallcão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-

___.. parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir uo concelho

de AlC' ba-a. .,

Os . -i'-"1.' evs. Padres são socios corre-pondentes do

Monte-Pio ; pr stam todos os esclareclmentos, facilitam as admis-

sôes, recebem <.s quotas, pagam subsidios, etc.
.._

Este con:< de subsidio na doensa. suspensâo e talta de colloca-

eio: paea vislt_ medicas aos socios residentes em Llsboa e nas ter-

ruemque re. -Irem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

licas, ou confciendas medlcas e 10 escudos para auxllio das despe-

tas com proce sos ecclesiastlcos ou dvis; todos podem celefcrar na

urnella do ja . < o slto na rua numero 3. do cemiteno do Alto de S>.

Slo;
faculta a Hvraria aos sodos, que a desejarem consultar; tem

reito a comprar para si e para as suas familias
medtcamentos me-

ibores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de

Uiboa ; todos têm direlto a ser sepultados ou deposltados no reteii-

do lazlgo, etc.
Concede o subsidio de vinte e clnco escudos e mortalha para o

f_r _t <i dos socios residentes em Lisboa. e o de vinte escudos para o

di eÃl dos sodos residentes fôra iie Lisboa

"^C^ © © © © ©:©._> ©
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CHRONICA

^■AJ@H»)5TI-ADA fára, serpenfeando a meio

LÆT^yf d° ber<;o do valle, a victoria leva-

jMsgJp_jrot va-nos para a aldeia. O saragoga-

v__L_______^l) no nesPanno' prognosticára o fin-

_^^_^ĨJ_i dar das chuvas, e com effeilo os

clareiras de azul eberfas nos cerrados enovellamenfos

de nuvens prenhes d'agoa que a espagos aspergiam es-

cassamente a paizagem, o azulineo da gaze de nevoa

que velava o espaldar dos moules circumpostos e apa-

gava o esfomagar dos felhados dos casaes, oslaivos ru-

bcscentes que lisfravam o céo. no esmaecer do lindo

poente davam-nos a esperant;a, de que o sol coroaria

no dia seguinte lá no allo a nossa romagem de incendia-

do de almas.

Atravez do rodar da carruagem, firada fogosamen-
fe sobre o macadam da esfrada, aíravez da conversa

animada que mantinhamos empuxada para variadissi-

mos sectores das opiniôes e dos problemas dominantes

n'estes tempos em que para os dedicados obreiros do

Porlugual maior por uma Fé maior, paréce latejar um

mundo novo;
—vinham-nos dos ouvidos d'aqui, d'olém, o

guisalhar das diligencias, toques de Trindades vozes far-

das, o rumorejar dos arvorédos, o resfolgo dos regatos
nes quédas, entre pôldras ou pégôes de pontes rusticas,

senliamos essa indefenivel exhalagão da ferra dos cam-

pos, embebida de agua, na respiracão ascensional das

seivas novasl

— E' aqui a séde ! bradou a cerla allura o abbade

que nos fôra esperar ao famel, apontanda para utna ca-

sa toda caiada de branco, á margem da estrada. Logo
depo.s rasgiva-se o largo da feira, amplo alégre, e met-

fendo á esqutrda, mais acima por cima das arvores d'um

souto, resguardando um alpendre onde uma alampada
veláva imagem devota, recorlou-se o perfil da egreja

parochial... Descemos para conhecer amigos ecompa-
nheiros, cuja Ihaneza se ebriu ao janfar, já de noite,

porque os fusos ainda, e ainda bem, por alli não invadi-

ram os quadrantes, fentando desthronar o grande relo-

gio de Deus. . .

Domingo. Os habifos citadinos acordáram-me cêdo.
Puz-me a lér o hvro de Vandal, e deliciava me n'aquel-
las duas paginas que elle dedica ao reveil des cloches

nos campanarios da Franga al-ieã como saúdando o pe-

lil capora/ prim^iro consul, quando. já aberta a janella
ao or puro, os sinos da egreja visinha, os passos da

gente que acorria á festa religiosa dos rapazes, o bimba-

Ihar nos campanarios d'outra-, freguezias circumjacenfes
me decidirrm a bradar ao Bivor que eram horas, e a le-

vanfar-me O sol, gemma d'ovo a desfazer-se sobre a ne-

blina tcnuisbima do mar.hã como um bocado de linfa de

oiro n'uma paléta divina, fimbriava de luz as arvores,

as cosas e os campos. . .

Denfro em pouco a musica chegava, qor entre vi-

vos e a communhão era doda ao povo, que desbordava

da egreja, por entre canticos.

Foi ahi que eu vi pela vez primeira desde ha 8

annos, o povo a rezar. Era a mesma a sua fé, e vá de

confessar que se não fôra uma hora depois aquelle
ratão que se ajoelhou, para receber a bengão do Santis-

simo, sobre um exemplar do Mundo—vêde lá se é ou

não preciso ensinar a sêr calholico e a sêr bom portu-

guez!
—

eu não teria nado o perlu bor o enlêvo que

5oo ILLUSTRAQÂO

DA SEMANA

O povol

prendcu os meus olhos, os nneus ouvidoá, fodo o tneu

cora?ão de crenfe que orava pela salva(ão da grey, á

piedade sinceramenfe simples e senfida dos camponezes,

em cujos labios o queremos Deus finha uma tnloafão

de can<;ôes dôces de lavoura, e uma forfa de vontade

desagrilhoáda que n'um momento me chomáram lágrimas
oos olhos.

Horas volvidas. foi esta mesma o impressiĩo que

recebi na reza do Ter?o que precedeu a ben?ão da

bandeira apoz a qual, do altar-mår, o Bivar fes uma , . .

homilia brêve mns que seryiria do modêlo o leigos e o

clérigos. A massa de povo era enorme, ofroz da bandeira,

branca como a alma do Porfugal que renasce, branco

como a pedra dos fumulos d'onde os heroes o espreifam
anciosos, quebrado o desengano., .

Era de vêl'a apinhada por debaixo da varanda da

casa parficular d'onde Ihe fallámos. Na minha escassa

e desageifada carreira de or_idor nunca fivera occasião

de fallar a genfe do campo e não escondi o receio d isso

que me (orturava. Felizmenfe que me fizcomprehender
—

como assim não fôra, dígo agora, se afinal a sinceridade

era comum, em mim e n'ella, e se, como me dizia o

Bivar a verdade lhe anda adormecida no peifo, bastan-

do grifar lhe para que resurga?... E ninguem, quo eu

conhe^a, o sabe fazer como ellel

Aquellas dues mil e quinhenfas almas fifavam-no,

revolviam-se ao ouvir-lhe a evocac/ão tão bella e fôo

simples dos soldados que lucfavam em Franf^, nam se

elle ria, e aplaudiam-no por fimnas acerádas referencias

á tyrannia que (baqueou ah ! o eco que recebiam os

vivas å Jiberdadel) e no apêllo aos paes e ás mães paro

que seus filhos não perdessem a fél

. . . Fûlla-se fanfo de élilesl Que são ellas meffidas

n'um gabinêfe? Que valem ellas no isolamento dos

estudos? Que significam ellas se não dessem aos povoa-

dos da provincia onde se refugiou, como dizia Paulo

Bourgef, n'uma resistencia odmiravel contra o contami-

no<;ão do veneno antitradicional, o' alma da nossa ra^a,
—lâo grande que surge imiollufa nas horas do sacrifi-

cio e da fragedia, que afé soube caricafurar o espanío-
Iho da soberania democrálica. ridicularisando o, mos-

frando-o bem como uma farga, nas elei?ôes velhos do

cociquismo? . . .

São dois mil e quinhenfos olhores aquelles, que
me seguirôo os gesfos, os palavras, as ac^ôes e o com-

portamenfo, por longos annos.
Não revelam consciencia?

Mosfráva o dr. Bivar o confrasfe enfre o Belgica
do ferra pobre mas sem miseria, e Porfugal onde a ri-

queza da ferra coesisfe com êlla; mostrava ainda que
disso cabem culpas ao povo.

—Pois quem se deixa goveraar mal porque quér...,
concluia elle,

—E' tolo! respondeu um lavrador.

—Pois quem é folo pede a Deus que o mofe ou

ao diabo que o lêve!

E a mulfidão, rindo, ocenova com as cobegos
aplaudindo. . .

Não revellavam uma consciencia oquelles olhares?

Não me esprecerei d'elles como rião me esqueco
de Porfugal!

?. V.
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P0R J. DE FARIA MaCHADO

Dore Boatos

alma nacional confrange-se n'esta ameacas. semeiam horrores e convencidos
hora inquieta, n'uma magua jus- de que nada podem fazer, porque a nacão

tissima e n um illegitimo receio inteira, cancada dos seus crimes. farta do

injustificavel. A catastrophe de seu tripudio de sete annos, os repelliria com
Armentiéres se lisonjeia o nosso orgulho, nojo, procuram simplesmente intranquilísar a

pondo em radioso destaque a bravura heroi- opinião, prolongar uma atmosphera de pani-
ca do soldado portuguez, amargura-nos cruel- co. a ver se conseguem, não um golpe de

mente o coracão sangrando n'uma dôr viva mão mas o addiamento das eleicôes proxi-
d'irmãos, pelos que verteram o seu sangue ge- mas que lhe vão infligir a derrota suprema.
neroso e bom. pelos destinos e pela gloria da Espalham boatos, marcam sediccôes, como

terra querida de Portugal. E' justissima pois a se marcam espectaculos, e a maioria dos

intima commocão que fere todas as almas, é portuguezes, que dá provas de patriotismo
sincera e bem sincera essa atmosphera, de pa- inexcedivel, quando chora os seus soldados

voroso acabrunhamento, que se desenha nitida mortos, mostra se pusilame e servjl, quando
em cada olhar, que se ergue em lagrimas se entranha na onda torva dos boatos e re-

em cada alma ferida. E' que ninguem sabe ceosa. serve inconscientemente os manejos
a intima parcella de dôr que a cada um vae dos inimigos.
tocar, como consequencia tragica d'essa ho- O seu receio é injusto, é criminoso, por-
ra altiva de heroismo e de bravura. E' que que sômente serve para o jogo já descober

em cada alma ha um presentimento, uma nu- to dos adversarios. O que elles pretendem
vem negra em cada lar, para todos o mes- é precisamente manter esfa apparente situa-

mo horisonte d'ameaca. que mal se pode cão de desordem, é conseguir, que o paiz
saber, se o irmão, o filho, o noivo, que por appareca aos olhos cupidos do extrangeiro,
lá se perdeu na peleja, é o nosso filho, o como estado ingovernavel, sedicioso, que

nosso noivo, o nosso irmãol... não pode viver por si; tão perturbado está

Por isso a dôr a todos abraca e a todos faz nas suas intimas raizes. por uma anarchia

amargamente solidarios. no desespero da ho- feroz. E é isso que o boateiro ajuda a fazer,

ra presente. E se no coracão d'alguns existe é para isso a final, que o ingenuo e receoso

ainda parcella de sentimento, se o odio secta- propalador d'atoardas. trabalha sem cons-

rio e desvairador, Ihes não embotou de todo, ciencia, deixando-se manejar pelos seus ini-

a affectividade e o amor, para alguns tambem migos. Indignados clamam contra, os que

tambem, o momento será d'amargo e deses- provocam a intervencão e não comprehen-

perado remorder... E' que verão em cada dem que são elles proprios com esse coxi-

um d'esses mortos heroicos, d'esses bra- xar constante. pelos cafés e pelos clubs,

vos martyres queridos. as victimas da sua pelos theatros e pelas ruas, os principaes

ambicão desvairada, do seu interesse des- agentes d'essa quadrilha de renegados. O

medido. E para o seu remorso não haverá boato é a melhor arma do demagogismo e

piedade porque as mães que perderam os são os conservadores. seus inimigos naturaes,

filhos. as noivas que perderanTos noivos. as com o seu receio e com o seu medo, aquel-
irmãs que perderam os irmãos, virão tam- les que melhor a sabem brandir. Era assim

bem, no desespero da sua dôr, desfilar ante que eu ha pouco dizia, que a alma portu-

os seus olhos, n'um côro de maldigôes. Que gueza se confrange n'uma dôr legitima e

as benîãos de todos cubram as campas ra- n'um injusto receio. E' por isso que eu mais

zas. ignoradas, dos que morrendo pelo de- uma vez fulminarei com o desprezo que me-

ver, nemao menos Ihes é permittido o canto recem, esses inconscientes palradores.

amigo da sua terra para dormirem eterna- Não regateemos lagrimas e louvores, pa-

mente. E' d'esta dôr, d'esta viva commocão. . ra os que morreram luctando, mas não pou-

que a sociedade portugueza palpita e soffre pêmos castigos para os que vivem palrando
n 'es.a quadra fatal. Dôr justa. quanto injus- atoardas e invencôes...

tificavel, repetimos, é o receio que a pertur- O boato filiou-se no democratismo. Até

ba. essa infantil e medrosa inquietacão d'uma mesmo por disciplina partidaria tem de se

intentona. Os inimigos do governo espalham abster... E tudo entrará em boa paz.

ILLUSTRA?AO CATHOLICA 501
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De Frey Gil da Soledade,
EQRESSO DA PALPERRA.

XXX

(Conclusão)

Supplicio do bacalhau

0 Porfeiro que publique

Å Senfenca já lan_ada

Sem embargo dos embargos

Que se não alende a nada.

Porteiro

Acordão, no Tribunal,

Que sentenceia estes Réos,

Relalor e seus adjuntos

Dos petiscos, e pitéos;

Que o Irisle Réo Bacalháo

Em cusligo de ofensas,-

D'aqui até á Pascoela

Não possa entrar nas despensas

Que onde estiverem os paios

Presuntos e salchichôes

Não se mela o Bacalhao

Nem os seus socios feijôes.

Mandam mais que o Bacalhéo

A quem todos Irazem d'olho,

Nas quinta-feiras é noite

Bole as barbas de remolho.

Que essts Galegos da Praja
0 esfaqueem, e o torrem

Para o Réo melhor saber

O mal de que os oulros morrem.

Que a toda a hora do dia

Por baixo de uma canada,

Crú como havia nascido

Lhe preguem muifa dentada.

Mandam que numa caldeira

Seu corpo em poslas meiido,

Coberto de agua boiando,

Ferva alé ficar cozido ;

Que depois de suportar

Etles lão penosos Iralos,

Seu espinhaco se veja

Nas bocas de cães, e gatos.

Mandam mais estes senhores

Desfe mesmo Tribunal

Que sofra as penas da lei

Um Judas porco animal.

Por ser amaldicoado,

Filho de uma frialeira,

Que a muitos da sua sucia

Quiz pôr o sal na molei'ra.

Por ser homem pequenino

E de feia caranfonha

Que nunca se vio no mundo

Figurinha mais medonha.

Com um sobr'olho sem pelo,

E o outro fodo pelado,

Cara de castanha velha,

Que (em o couro engelhado.

Não tem os olhos direifos,

Tem ambos os olhos lôrfos,

Que fará fugir os vivos,

E arrepiar os morfos.

Tem a fesfa guedelhuda,

Sem usar de cabeleira,

São as venlas o relralo

Dos lornos de uma padeira.

Tem \ÍH\a boca de arraia.

Com as faces amarelas

E as orelhas de capacho,

Cheias de caspa e bustelas,

Esfa figura eslrombolica

E' o Judas de que falo

E que mandem dois Juizes

C'o a sentenca apregoa-lo.

Mandam pois que esfemostrengo

Sofra de degredo a pena,

E que passe foda a vide

Na ilha de Sanfa Helena.

Que posfo longe de nos

Se vâ cocar, e morder,

Lá achará oulro Judas,

Com quem possa conviver.

Já li as duas senfencas

Sem refolho nem enfeile

Quem os gerou que os embale,

Que eu não sou ama de leife.

Exhorta .âo feita ao Padecente

Bacalhao

Meu f.lho, não arrebenfes

Co'a pena que por ti passa!

Já viésfe a Porlugal

Para tamanha desgracal

Ah Bacalháo, Bacalháol

Bem nascido e mal fadadol

Que vens das parfes do Norfe

Å ser aqui juslicado!

Não se vê bêbado algum

Que deixe de fe eslimarl

E agora posfo em trabalhos,

Nenhum fe vem consolar.

Ah Bacelháo da minha almal

Quem fe viu e quem vél

Os que de ti se serviranî

Te dão co'o bico do pé.

Acabou-se a Quarenfena,

Em que lan'o nos servisfe;

E os mesmos que le comeram

Te déram pago fão trisfel

Mas esfa é do mundo a ordem,

Sempre os bens males (ivéram,

Sempre por um beneGcio

Dois coices se receberaml

Fallem os bébados lodos,

Åcolifos do tonél,

Elevendo-lhe obriga.ôes,

Que não as leva um balel.

E digam se esle bom peixe

Merecia a grande peca

De lhe frazerem fão longe

Sempre o corpo da cabeca!

Sim, fieis, esfe infeliz

Co'a Velha que se serrou

Era casado, porém

Pobre, e viúva ficou.

As' vezes tinham ciúmes

Entre marido e mulher,

Elle acoufa-la queria,

Ella queria-o comer.

Reparai agora nelle,

Que alé hontem era delicia,

Hoje é rnagro, vclho, e sêco,

E já com côr de hifericia.

Lá virá o corlador

Que vingue os excessos vossos,

Dando por fêbra no acougue,

Nervos, péles, cêbo e ossos.

Aqui o fendes, irmãos,

Chorai tanfa desventura,

Não no prafo com azeite,

Porém posfo á dependura.

O' imorlal Bacalháol

Honra de lodos os peixesl

Por ti perdem a valia

Algarvios escabeches.

Todos os homens prudentes

Sempre te rogam mil bens,

Pédem ao Céo que não passes

De arratei a dois vintens.

Mas, ô lrisle, e desgracad • I

Quem ha, que de sentir deixe

Vêrem-le hoje em tal figura,

Que não és carne, nem peixel

Não basfa nas barraquinhas

Pôrem dentro de uma fôca,

Um cão, junto do diabo,

Com um Bacaiháo na boca?

Não basla o ir pelas lendas

A Corrcicão indagar;
E o Bacalháo, que se acha enfermo

Pregar com elle no mar?

Não basta num caldeirão

Por-se a ferver o coitado?

Albardarem-no depois,

E afé fazêl-o em picado?

Não basta andar em balan_as
De mão em mão por dinheiro,

E em poslas, numa gamella

Levarem-no ao Limoeiro?

E lanfas obriga.ôes

Pagamos com faes acinlesl

Chorai pela casa abaixo

Meus eslúpidos ouvinles.

Chorem lodos os fíels

A falfa do nosso Heroc.

Em quanlo a fome de palmo

A consciencia nos roe.

Chore o marujo na tasca,

No logar, a regafeira

O sapateiro na loja,

Chôre o vendilhão na feira.

Chore a mãe cheia de filhos,

Já de consola-los rouca,

Que com Bacalháo somenle

Podia fapar-lhe a boca.

Chore o prezo na cadeia,

Que do Bacalháo comia,

E ás vezes Ihe sobejava

Para mandar para a fia.

Cada vez que considéro

Que has de morrer, Bacalháo,

Sinfo fodo o coracão

Feifo em farinha dc páo.

Chore ludo o que fem olhos,

Esfa desgraca, este damno,

E dure esfa nossa mégoa

/.lc chegarmos ao anno.

Chorern os velhos, e os mocos,

Chorem amos e criados,

E encomendem-lhe a sua alma,

A' Roda dos Engeitados,

E fu Judas, malfeitor,

Do Bacalháo inimigo,

Tres estupores te rapem,

Carregue o démo comligo.

Sim, esse monsfro malvado,

Esse Laponio maráo,

Com fumos de ser valente,

Poz de espicha o Bacalháo.

Andarás por êsse mundo,

Ridiculo pobrefão,

Negando-fe toda a gente,

Agua, lume, sal e pão.

E no fím da fua vida

Por sêres um embusleiro,

Virás a ser enferrado,

No Caes de Manoel Ribeiro.

Tirae um exemplo disfo,

Espanlados caminhanfes;

Acabou-se esfa Tragédia,

Amiguinhos como danfes.
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Oulro aspecto do bodo-Esta grande obra de carid_de é devido ao illustre Commissario de Policio Sr. Tenenfe Sô Guiiarãe.
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Pela orovincia do Douro
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REGOA—No rio Corgo REGOA— Lavod iros do Douro
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li GUERBA EUROPEIA
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Trajos impremiaveis recommendados pelos yanquis

para o coso de naufrogio ou lorpedeamenfo.

O celebre troidor á Fron<;e, Bolo onfe o conselho

de guerro pelo qual foi senlenciodo á morte.

■-%%:

y ■> ■

■ '.¥'■■'

_S_-

A arlilharia servia em accão perfo de Monastir.
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Coridade com os feridos

Um soldedo porluguez

acendendo

um cigarro a um

ferido.

As tropas americanas descangando num allo da marcho

paro as frincheiras.

Um camion da cruz vermelha

conduzido por mulheres,
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<yi MULHER MAIS RlCfl QA ALLETĨldNHA-fV!

Friedlonder Fuld, e herdeiro mois rico da Allemonho

que ocobo de ser pedido em cesomenfo

pora Kuhlmann

Kuhlmann, mínistro dos Negocios extrangeiros
da Ållemonho

UVRO NOVOS

«0ras de silêncio*

por João Maria Ferreira.

Mais um trabalho d'esfe distincto poeta a

juntar aos muitos já publicados.
-Ores de Silencio* é um formoso feixe de

deliciosos encantadores e bellos versos cheios

de inspiracão, encanto, ternura e fé. onde o

poeta insigne e primoroso das c ĩrisíezas* , da

'Manhã* e 'Principe de Martirio* , diffundiu

a sua alma cheia de belleza artistica, e de ly-

rica harmonia.

Ha n'este seu livro poesias que são ver-

dadeiramente belas. Assim. entre ellas. desta-

caremos o 'lnicio* , 'Sonetos* , duma explêndi-

da factura. 'hlegias* , repassados de agônica

tristeza, <Finis» e algumas das suas poesias

do ^capitulo
c Varias* . Neste capitulo ha uma

poesia «Realismos* que. confessamos, nos im-

pressiona mal, por a acharmos livre em demasia.

Aparte este senão o seu livro é lindo e por

elle felicitamos vivamente o Sr. João Maria

Ferreira, a quem agradecemos o exemplar, que

nos enviou.

Ha ainda a destacar a capa do livro: uma

primorosa marinha do Sr. Julio Mathias, um

bello amador photographico que, propositada-

mente, para esta obra tirou um effeito de luar

sobre as águas do rio Mondego, na Figueira

da Foz.

C. de Faría.

João Maria Ferreira.
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Kaledine, o

MgføK/S jornaes de 20 do passado fevereiro

[■c!_--_S\ mostravam esta laconica noticia : «0

U^^^J^I general Kaledine buicidou se._ Fôra

f^^^í^ lanrado o telegramma em Petrogrado
_s duas da tarde, dois dias antes, de envolta com a

chusma dos relatos concisos das prolongadas
rebelioes da plébe enfurecida, no delirio archidoi-

do da catastrophe anarchista.

0 nome de Kaledine andava quasi quotidia-
namente recordado como uma esperantja nos jor-
naes inglezes e francezes. Nos boulevards e nos

squares, umas vagas remembrangas de que .Montk

e Buonaparte haviam sido o desfecho logicamente
brutal de dois cabos de revolugôes ensanguenta-

das, levavam os patriotas desolados pelo cynico
esbarrondar das aliangas com a Russia, ks mãos

nervosas, oeg.is de Lenine e de Trotzky,— a apos-

tar sobre o sabre recurvo em crescente do chefe

dosossacos, o final do tumulto, para breve, n'u-

ma carga de esquadrôes sobre a canalha.

. . . Kaledine, o ataman dos cossacos, seu che-

fe superior desde que o herdeiro do throno largou.
com a gfraiquia palatina, o commando geral de

todas as sotnias, punha termo á vida.

0 que impellira a um tal gesto o gencral V

DeParis, de Londres lit. iva-se interrogativamen-
te o fio desanguedesdobado do craneo docadaver...

Talvez ao vêr afundar- . tod.ts as legendas
da sua" ratja e todos os prestí^ )s da sua instituÍQÊO'

perdida a esperanija derradeira de renovar as proe-

zas dos avôs, contemplando a desmembraQã- da

patria immensa e o progressiv) envilecimeutn dos

exercitos, não quizesse sobrevivdr ao pandemonio
da ruina !

Porque Kaledine era um soldado rle boa es-

trella, de fortuna, talhado á maneira d'aquelles
cossacos de Skobeleff que de gatas franquearam as

gargantas de Skippa e a bayonetadas arrojáram
das cristas os tun.os aguerridos. Todo o mundo se

resumia para elle em obedecer ; sonhava que os

seus cossacos eram os homens invenciveis d'outro

tempo, a nervura central e rija do exercito.

A guerra russo-japoneza não o convenceu;

atados os exercitos russos áquelle cordão umbili-

cal que outro não era a via-férrea transsiberiana,
não haviam podido manobrar; não fôra, essa a

guerra para os seus cossacos, amantes do campo

que se vence nas cargas loucas, em furacão, os

pequenos, velocissimos cavallos á redea solta, a

terra insulcada de trincheiras onde o jogo da langa
é livre e destro.

Kaledine era então muito novo e não perdeu
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cossaco

as illusôes de vir ainda a conquistar laureis. 0 en-

thusiosmo, a aureola de valentia, a sua mesma

estirjie de Cossaco audaz atiravam-no e prendiam-
no, comuma forcapossante de raizes seculares, ao

posto que era todo o seu orgulho.
Mas veio a grande guerra. Mostrou-lhe ella

que a bravura não hastava, quando faltava muito

mais. Muitas vezes o grão-duque Nicoláu, tambem
morto de desgosto á sombra das montanhas do

Cáucaso, durante a retirada de Brest-Litonsk, lhe
recommemlou conter o ininigo que fechava cada

vez mais as suas tenazes f.ara aprisionar os que

cediam. Kaledine sempre partiu a executar a sua

missão com a intelligencia filha do instincto da

guerra e a coragem que o salientava.

Cahiu o throno. Kaledine continuou luctando

com a esperam\i de o restaurur, restaurando a con-

dÍQão essencial. indispensavel da victoria.

Quebrou-se <>Mi cstilfiMs a disciplina militar, e
elle ainda soub- ronservir os csquatlrôes fieis, co-
mo a divisâo si'lvagi.m de Korniloff Mis pouco a

pouco o veneno revolucionario foi [ienetrando os

seus soldados. Quando da <• .pital a voz rouct dos

tráficos dummoiros te proclamou a reparticão das

terras, os cossacos cênderam; receosos de ficar,
cada um, sem aquella que cultivava em dias de

licenga, abandonáram em grande parte as fileiras.

Kaledine era rico, possuíaextenso- territorios;
um camarada onvidou-o a ir defendel'as.

— Que me importam as terras? respondeu elle.

Se conservarmos a patria, haverá tempo para que
nol'as devolvam, e se a perdermos, de que nos

servirão as nossas terras? . . .

E Kaledine continuou á frente de umas cente-

nas de cassacos fieís.

Com elles tentou libertar a Capital datyrannia
maimalista, mas o numero dos revolucionarios e

a fronxidão das proprias tropas, que o indisciplina
mais e mais contamina, complet.mente o derrotá-

ram.

0 resultado das negociaQôes germano-russas
devia ser o epilogo das suas illusôes.

Olhou em volta. A velha Russia desaparecia
no mãelstrom da revoIuQão.

E não querendo sobreviver-lhe o ultimo Cos-

saco partiu, levando comsigopara o tumulo, oecho
surdo e cava das grandes galopadas, nas cargas
ôpicas das soonias, e toda a simultaneamente féra
e melancolica poesiada estépe, interminavel como
a morte . . .

P d'Almeirim.
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Jj;e_Q(Io e releijdo
~i

iilBr[ESDE que principiei a lidar na

grande vida, um dos phenome-
nos que mais me impressionou
foi a galopinagem eleitoral, ape-

zar de conhecer que já era antiga
— da era

em que Caim, não podendo. por outro pro-

cesso, obter o logar de Abel, o malou. Foi-

se perfeicoando pelas edades fôra, como se

pode vêr nas patifarias narradas pelo Anti-

go Testamento, pelas mais pulvurulentas
chronicas dos povos e dos heroes, até ás

ultimas eleicôes parlamentares, reelizadas, ha
dias, pelo Marquez de Alhucemas.

A galopinagem palria era a que mais me

interessava, e fui-a seguindo desde a epoca

do snr. Affonso Costa alé D. Thereze. fa-

zendo quanto pôde para se impôr ao snr. D.

Affons* Anriques. Essa, e todas as oulras

de caracter real. resolviam,-se porém á espa-

dageda e a tiro.

Ao voto. pela arithmetica. é que eu a

queria escavar até aos alicerces, e pare,ce-

me tê-Ia encontrado no Minho, denlro dos

muros da. Thebaida de Tibães. entre os fi-

Ihos do patriarcha S. Bento.

Tibães tinha o privilegio de casa capitu-
lar da sua Ordem em Portugal, sendo os

D. Abbades senhores do respectivo couto,

com 10 a 1 1 kilometros de circumferencia,

capitães-máres, condes e ouvidores, nomean-

do juizes, decidindo appellacôes civeis e pro-

vendb todas as auctoridades do.seu dominio.

Além d'isso gozavam honras episcopaes.
Eram portanto um Estado dentro tto Estado.

Parece pois que ninguem lhes disputaria pri-
mazias mas appareceu.no convento a aspire-
cão regionalista, e, por ella. deu se entre os

reverendos padres uma série de Iuctas, de que
as chronicas nos legaram curio os exempl ,s.

Como a séde da Ordem era em pleao
cenlro do Minho, os frades quizeram ter

sempre na suprema dignidade um abbade

minhoto, e para isso ttatou-se de impedir a

escolha dos que fossem naturaes de oulras

provincias. Esta hoslilidade principiou a ac-

centuar-se no seculo XVII. para ficarem. sob

o seu dominio, não sô o Abbade geral, mas

todas as prelazias dos mosteiros da Ordem.

dependentes da escôlha d'aquelle.
Esta reaccão tornou-se mais intensa com

a eleicão do fr Sebastiãode S. Placido abade

Antepassado dos galopins

do mosteiro de Coimbra em 1737. o qual
apesar de natural da Povoa de Lanhoso. era
contrario aos seus patricios. Para aniquilar
os seus ©onfrades do Minho, pintou-os ao

nuncio como relaxados, rebeldes e varios

outros defeitos, que muito os -offendêram.

Para desafronta, por seu lado articularam,
tambem ao nuncio, que fr. Sebaslião era

usurario, comprando no Alenfejo trigo barato
e vendendo-o caro, assim como porcos, etc,

Que mandara fazer pra tos pequenos

para diminuir as racôes, assim como as

canecas do vinho, e muitas oufras nefandas

patifarias, que não exponho, para não avivar

alvitres, ainda não lembrados por administra-

dôres de instituicôes, aonde se fazem equi-
librios de chaufage com comes e bebes. Mas

apesar d isso, ainda venceu no triennio

seguinfe.
Em 1771 deu-se edentica scena, com fr.

João de Guadalupe (ascendenfe do bispo do

Porto D. Jeronymo R-bello), que, alem vde

galopim. era orador e fazia meetings.
aonde as dizia bôas c bonifas, como se vê

d'esfes frechos: Dizem que nôs. os do Mr

nho, íodos somos mal nascidos, de pais

plebeus e mechanicos ; e que esSes poucos,

que há illustres íodos teem fama de judeus,
Não ficou por aqui, e acrescenlou: O' blas

iemol dá cá essa lingua, que a quero ar-

rancar do iniimo d'essas entranhas para

enlre as furías ser a pregoeira do Averno!

E terminou ,• Que ê isto? esfamos entre

caiholicos ou na cafraria?

Quando a persuassão por confidencias, e

a eloquencia não davem resultado, recorria-

se a argumenfos extremos, como transferir,
d'uns para outros conventos. os rinifentes,

e afé a mefel-os no tronco, durante os dias

eleitoraes, quando havia ensejo de os casti-

gar por qualquer delicto!
Tal qual na epoca contemporanea, em

que se apella para os oradôres palavrosas
e causticos, transferencias de funcionarios

e até para a prisão de algum eleitor demaus

figados.
Muito mais poderia dizer. mas não quero

massar os leitores. nem que os politicos
saibam coisas ocultas pelo pô dos archivos.

Gil Vaz.
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A mais forte

A côrte do Rei Dario discutiam os

fidalgos persas qual era a coisa

mais forte que havia no mundo.

O rei interveio:

—A pessoa que resolver essa questão
em oito dias será revestida de purpura, be-

berá por uma taca doiro e dormirá em um

leito de seda.

Lancaram-se ao problema os meuores

sabios da Persia e ao fim de oito dias tres

homens se apresentaram peranfe o rei.

O primeiro disse:
—Å coisa mais forte é o vinho.

O segundo:
—E' o rei Dario.

O terceiro, que se chamava Zorobabel,

era principe hebreo e estava captivo. disse :

—As mulheres são mais fortes que o

vinho e que Dario, pois já vi uma das es-

poras de Dario arrancar ao rei a corva que

elle tinha na cabeca e po-la na sua sem que

o monarca ousasse impedi lo. Mas mais for--

te que a mulher é a Verdade.

Toda a assembleia aplaudiu o principe,

que recebeu as recompensas prometidas

pelo rei.

Pĩincipe perfeito

Na Relacão de Lisboa corria uma cau

sa em que era parte D. João II. mas em

que a justica não estava da sua parfe. Um

dos juizes era o vigario de Thomar. que vo-

tou contra o rei. Soube-o D. João II e man-

dou chamar o vigario, que apareceu transido

de medo. O rei disse Ihe risonho :

—

Vigario, eu vos tive sempre em mui-

to boa conta, e agora vos tenho em muito

melhor por serdes o primeiro que votastes

contra mim, que os bôns e virtuosos assim o'

devem fazer quando eu não tiver justica; e

para verdes quanto eu com isso folgo. vo lo

agradeco, ide falar com Antão de Faria e

elle vos dará dozentos cruzados de que vos

faco por isso mercê para ajuda de vossa

despeza.
Todos medicos

Gonelli era na côrte do duque de Fer-

rara o homem mais espirituoso e inventivo.

Um dia o duque preguntou a uns fidalgos:
—De que arte. oficio ou faculdade ha na

cidade de Ferrara maior numero de pessoas?
Titubearam os interpellados e Gonelli

acudiu a responder:
—De medicos.
—Sô conheco quatro.
Retorquiu o duque.
—Pois. senhor, se V. A. quer aposlar

comigo algum dinheiro eu Ihe moslrarei

dentro em tres dias que tenho razâo.

O duque apostou. Gonelli apresenlou-se
no dia seguinte com os queixos empanados
e queixando se duma forte dôr de denles.

Todos o lamentaram profundamente. e o

duque foi dos primeiros. dando-lhe lodos um

remedio radical, que logo alliviava a dôr.

Elle foi ouvindo e assentando numa car-

feira os remedios com o nome da pessoa

que Ihos receitava, e ao terceiro dia opresen-
lou-se ao duque, dizendo:

—Senhor, ganhei a posla.
Mostrou a carteira que abria com o no-

me do duque e confinha o de mais de do-

zentos . . . medicos I

—Então você eslá convencido de que o fumar tem paro

si ulilidade?

—Convencidissimo! Minha sogro sae da sala logo que

me v. acender o charufo.. .
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HVRARIA QRUZ
BRAGA

Telephooe d.° 29 Telegramas:—CRUZ LIVRARIA

Casa fundada em 1888

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

dario, espeoial e superior.
EDITORA e proprietária da Cole<_ão Sciencia e Religião.
EDITORAdelivros de piedade—Centelhas Eucaristicas, livro de Qracôes, eto.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modelos

para desenho e pintura—Agencia de Publicacôes.

OFFICINAS
DE

_

€scufpiura enj jVíadeira
_PI_N TT_T_E_____

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAGA

N'estas 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 automaticas.

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

o paiz de altares. tribunas, decoracôes em qualquer estylo. e de todos os trabalhos perten-

centes a este ramo d'arte.

em tudo
.rfeiqao r.i_lci«

pre$os njodicos ê

Contra risCos e guerra ferresfres

e marítimos, gréves, tumultos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazileira

Soe
Seguros ^**>

aoreS
Séde— Lisboa. Largo S.'Julião ^^

1Qu2.°—Tel. C. 29)51 . Banqueiros: Pinto & Sot-

to-Maíor. — Agente em Braga. Amares. Povoa

dc Ltfnhoso, Terras de Bouro e Vieira

'oséjde Faria Machado

Rua do Souto 105J.- BR/H3A

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

tos de imagens, batinas e vestes sacerdotaes.

Artigos religiosos, imagens, paramentos Har-

moniuns, oculos, pincenez, binoculos, cutelaria,

optica e artigos de phantasia.

flurelioĩTlonteiro&Ca
Rua do 0-.wldor, n' I23

Calxa po_.al 1588- RIO DE JANEIRO

Telerhone 5593, Norte

-lllustragao Catholica» vende-se nesta casa,

L» Numeroavulso 300 rs. (moeda braz leira)
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Paclre ^?illelá $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

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

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
seuse de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras

respectivos Breves, licencás para casamentos
com proclamas ou sem elies, dispensas de parentesco em todos

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

Breves de reduccão de legados, sanatorias, etn geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos n.gocios dependentes
das repartÍQôes civis, judiciaes e militares etn reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e niaxima economia.

Vem aneæan aomenmo ecr$pl<*i%i<» «««nn tapoavaphia
a vapor, Uenominaiia Uoh -tdcHo* io l_F/_-tf« _.. e officina

Ue encaUevnacão onUe ttâo e.cecutaUoH

quaenquer tvabathon, com tiêavimtu rapiUez, perfeieãi

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo eacriptorio áo

P.e V.IIela $ Irmão
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(Antlga Rua.da|Rainha)
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