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H .ii dB cibpo s_nii.r Portuauez
Saciessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerigo d'ordens sacras, que desefc_r alistar_e n'ete Monte

Plo, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dos Santos morador

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

neato.:

—I.' CertldSo d'edade, devldamente reconhecida por notario.

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

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

da Camara Eccĩesiastlca respectiva, ou do Vigario da Vara, Ard-

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

dens. exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo algum
ccdeslastlc. ou dvil.

Os documentoe podem ser em papel commum
Se o clerigo residlr na Archidlocese 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-

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

Laranjeira, Moncão, se residir no concelho de Mon<_âo; ao Rev. Pa-

dre Domingos ABonso do Pa<_o, capellão da Misericordia de Via-

na do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castelio; ao

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

Iho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nlor, parochú de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i.o concelho

de AcrbaSa.
OS -.leri-iDs i evs. Padres sâo soclos correspondentes do

Monte-Plo; pr stam todos os esclaredmentos, facilltam as admis-

soc8, recebem ,s quotas, pagam subsidios, etc.
Este con :. de subsidio na doen^a, suspensão e falta de colloca-

t*o; paga vislt.s medlcas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

raa ejn que reifirem 20 sodos; dá 10 escudos para operacôes drur-

C-Cas, ou canfeienclas medicas e 10 escudos para auxllio das despe
iM com proce..OB ecclesiastlcos ou dvis; todos poderr celebrar na

ttnella do ja..|,o slto na rua numero 5, do cemiterio uo Alto de S.

Joåo; faculta a Uvrarla aos socios, que a desejarem consultar; tem

direito a comprar para sl e para as suas familias medlcamentos me-
Ibores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Urboa ; todos têm dlrelto a ser sepultados ou deposltados no referl-
do laziĸo, etc.

Concede o subsidio de vinte e dnco escudos e mortalha para o

foi
_. i| dos sodos residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

■_• ral dos socios residentes fôra de Lisboa
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CHRONICA

r_l!_^*_F- ^ a'as um am'S0' apaixonado admira-

v B^-Í-L) °'"r ^0 K°naParte (l,ie agora de véras

\Bfj$BV_ apoia Sidonio Pae.s, aproximou-se de

Vj^___^/ — Felicito-te eom inveja: não me

prniiuz nem me propuzeram deputa.lo, nĸ.s -tinha

um interesse intellectual muito intenso em- o .er.

— Intere-se intelectual'. ! vnlvi eu.

—Snn... Vamos . travessar uma c-pnca por-

ventura dis mais euriosas, como experimentacân

politica, da nns-a hist.nrÍH...

E clcM'nvolveu depnis largamente os funda-

mentos d'esta sua cui'i. si.ÍH.it- inteDectual. Sog'.n-

do clle, tracta-se par.'i os republicanos de saber se

pô.le h-iver n'fsle paiz uma republica honesta,
i nnu'iai' nlora, realisando a funccão governativa
coni peno exito e satisfaefio das reclarnacnos popu-

lares, e trarta-s
■

i or nutni lado de verilicar se o

paiz, dada a hyjiothi se d'uma l'alleneia il'esta ten-

t tiva, e const it.ii'la ja a absoluta necos.idade dc

impedir um retorno radicaleiro e demagogic.n, tem

a i -pacidaile reagente para cnrrigir o largo dcsvin

operado na ronducta da sua vida e retomaramar-

cha iiitciicptada pela invasão liberal de .'ií-.

Entendo que o meu amigo poz bem o proble-
ma c se em minha mão c> tivera, eeder-llip.-hia de

boavonti e a eadeira que ine marcaram na casa

de espei tacu os, conteiitoiido-uie com um recanto

nos .iegraus das galeria>.
Siiíooi'i Paes foi ha dias [iroclamado presiden-

te da republica. 0 povc de I.i>boa, garante-ino em

carta u:i: jornabsta que sabe observar, acclamou-o.

Eu creio ter jiri'scrutado a rasâo fundamental d'es-

sas acclainacôes da multiilão, que não são méro

roiiltado de urn vicio invetirado de acclamar o

primeiro borrabotas que subiu victorioso sobre os

máis concorrcntes sem esrrupulos, abnrdoado ao

injailo da auda.ia solérte dos meneurs afortunados.

Nao. Ao rabo .le scte annos .le balburdia, aqui co-

mo na Hespanba e na Franga d'outros tempos,
uma claieira se ahriu na mente popular e uma

instante e apellativa sympathia pel* fnrca essen-

cial á Ordem veio _occup_-la. Essa forca, sabem-no

toilos, é o exercito, é a tropa, cuja consc.iencia

de-pertaiia por um brio de vietoria, vá de dizer-se,

parece ter-se porsua vez, dobrado sobre si mtsma,

fazendo um exame do crime de ajiathia vergonho-
sa em que hibernou o seu caracter, e convencen-

ilo-sc Mf ni da missão irrevogavel que lhe cabe.

E-ta conviccão traduziu-se ha poucos dias no gar-

bo do desfile na parada militar da Avenida que

soergueu o povo n'um orgulho n'um lampejo n'um

appl.iusu unido, vibrante e caloroso ! E vendo na

i.iais alta magistratura da nagão um militar, com

quitidailes de mando, de energia, que ha dezenas

de annos elle não vira exorn..ndo os reis mane

quins que o ronstitucionalismo amoldou á sua

imagem e semelhanea, elle. é levado a suppôr que
a vida publica vae entrar nos gonzos, que a ordem,

mantida d'alto a baixo, n'um gesto acutilante,

energico de espadas, encontrou linalmente uma

garantia e uma representacão condigna, efficaz.
Perante tudo isto, perante o desejo freinente

de vêr repôsta em todas as partes da coisa publica,
não já a grandexa, raas a ordem, o jiovo secunda-

risou, em massa o problema do regimen. Queria

546 ILLUSTRA^AO

DA SEMANA

Na encruzilhada

liberdade. I). u-lli'a Sidonio Paes e os seus bravos:

o jiovii acclamou-o- Faz com mão de ferro umas

eleicôcs livres, em jdena athmosphei'a de anio.a-

cas, gar nte a ordem. O povo acclamou-o. Paz in-

terior- eis o prngramrna. Hê-lhe Sidonio Paes a

certeza dc ter jião á meza quotidi.ma, e pera-lh'a
em troca a dictadura, que o povo dar-lh'a-ha de

olbos frcbailos, coiutanto que uma rasoira nivela-

dora, em nome da egualdade, achate de encontro

aos hah ôcs, essa aristoeracia de fornereilnres hou-

veaux riches <• acambarcatT-ies vorazes, que o de-

iiui .i'atisino deitou, coino os curandeiros deitarn

bichas, as holsas do povo Soberano ilepois de 0

fazer sovar pelos s.us barnlos.

Este eslado ce esjiirito collectivo é caractcris-

tico de U'das as epocbas de transieão, d'uma tyran-
nia barulhenta e. anan hica para um legniien de

peifcila legalidadc assegurada. l'nde acontecer que

esta não se atlinja, i,ue tudo volva a uma dcsor-

dein, outra vez, embora menos assolavancad.i, e

inais limpa, mas eu: todo o caso a uma desordeno.

Todavia, o eitagio de um mantenedoi' da niilein

no jioder, logo ajioz ás tyrannias, e dos livros, e 0

povo, quc nunrii olba ao dia d'amanhã, tal como

os individuos ein apuros que em primeiro logar
anceiam por achar-se livres d'elles, contenta-se

coin isso, sem mais nada.

IJuando o doniinador sabe venrêr-se a si rnes-

íno, á presjiicaz, é honuin de largas vi.-tas sobre o

plainu do futuro, comprehende a lôgica que presi-
de a toda a serie de acontecimentos uma ve.z ini-

ciada, — é esse estagio para as nae.oes a epocha
mais feliz, a despeito de todos os esforcos dos des-

contentes e exasperados entre os quaes se estabe-

lece ao mesmo tempo uma conveniencia e uma

eoneorrencia de ambÍQÍJes. Então nada de jiarla-
mentos, n.ola de eleieôes nein de consultas. Todo

o poder concentrado, e todo o . uidado no cicatri-

sar das chagas publicas, no arnparo do abotoar

d'ess a impressão de renovamento, d'essa doeura

de reviver que todos senteni. A niujão dividida

profundainenle é, imjiellida a acceitar a grande ar-

bitragem do homme qui a venu para os si us diffe-

rendos, do homem que cbegou para governar.
Elle não faz eleieôes, não acnguméla parla-

mento á sua ilhárga. Funda em redor de si conse-

Ihos de technicos para os diversos ramos da admi-

nistr.'.eão publica que estudam os problemas, escu-
tain as vozes que reclamam, e os resolvem. N'es-

ses conselhos não ha pobticos, ha competencias a

que o chefe sujiremo empiesta a mão forte que im-

pũe e executa. Então as roldagens do Estado co-

mecain de funccionar regularrnente e o relogio da

nacionalidade i\up accorda, deixa de ser coino

aquelles das velhas torres ou dos pacos fidalgos a

morrer, que batem as horas com uma lentidr.o de

quem parece já nio cier no temjio nem na_i pri-
mavéras que florescem. ..

... E agora pode ver «. le 'or por r>te náco de

psycoloj-ia politica que achando-nos n'um perioilj
de transji;ão, tanto podemos ir dar a porto e salva

mento 'ú velho.s marinbeiros da minha terra, di-

rei lá para cima com i os barcos se salvam nas to'-

mentas!) ou a jiantana, que t'' |ieitissimo.

CATHOLICA
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POR J. DE FARIA MACHADO.

,A dias, caminho do Porto, dizia-

me o incomparavel Dr. . . . um

bello espirito danotador dentro

de quarenta annos de clinica e

d'experiencia : Eu não medíco doencas, me-

díco doentes ; é preciso attender sobretudo

aos symptomas quc a enfermidade apresente,
dada a resistencia ou fraqueza do enfermo.

Emquanto o comboio arquejava celere, na

veiga larga deGavião eu pensava, repensava,

que se d'aquella verdade, se possnissem to-

dos os doutos ministradores de drogas, quan-
los e quantos homensinhos de Deus se sal-

variam da cura. O comboio parou e logo
entraram dois endomingados. pacificos, via-

jantes, muito palradorrs, que mal acomoda-

dos nos logares recomecaram o ameno ca-

vaquear. Discutiam uma recente reforma de

ensino. que viera pôr em desordem comple-
ta a instruccão elementar. Pelo calor com

que discutiam deduzi logo que estava ouvin-

do dois mestres de meninos, nada famelicos

como os pintam nas comedias, mas gordo-
tes, engravatados. de boa saude e bom ar.

A reforma copiada d'uma lei ingleza não

ser-ia para nos. Podia ser optima nas bru-

mas do norte mas trasladada para o azul

era a balburdia a confusão. Voltou-me en-

tão nitida á memoria a justa observacão do

Dr. . . . e logo conclui que os legisladores,
deveriam como os medicos, attender mais aos

doentes do que ás doencas. Seria a segura

maneira de pôr em ordem uma burocracia

cømplicada de leis, que lhe não ajustam, um

professorado naufragando n'um oceano de

decretos inuteis e o mais das vezes prejudi-
ciaes. E' que desgracadamente, os nossos

legisladores como os nossos medicos, vão

na corrente do fîgurino e d'ahi talharem a

esmo, leis e drogas, sem attencão do esto-

mago do pobre que as tem d'ingerir. do

dorso servil do escravo paciente, que as tem

de supportar. O nosso mal estar excluidas

rasôes d'ordem politica está precisamente
na abundancia das leis. O nosso politico
não tem aprendizagem. não tem preparagão.
Matriculado n'um partido cuida mais zelosa-

mente d'arrumar na bagagem, amisades, pro-

Em viagem,

messas. dependencias, que propriamente os

conhecimentos necessarios para o desempe-
nho cabal do logar que ambiciona. E d'ahi,

guindado pelo favoritismo á gerencia d'uma

pasta vã de legislar á tôa. sobre tudo e so-

bre todos ajustando-se mais ao figurino ex-

trangeiro do que ás necessidades e exigen-
cias da nacão. Legisla-se de côr. O Terrei-

ro do Paco olha o paiz pelo Terreiro do

Pcco; vê-o por si proprio, nas suas recla-

macôes' e nos seus desejos. e sô a si atten-

de, sô para si legisla afinal. Assim é des-

gracadamente em todos os ramos, em todos

os aspectos, desde as leis de fomento agri-
cola aos preceitos d'ensino escolar. Olha-se

a nacão pela mesma craveira e para o lado

ficam as caracteristicas especiaes de cada

região o aspecto intimo de cada problema.
Agora mesmo. com o pretenso presiden-

cialismo se vae commetter o mesmo erro

que se commetteu, e bem funesto. com o cons-

titucionalismo vintista, com o parlamentaris-
mo anarchico de 910.

Com a mesma inconsciencia, com a

mesma ignorancia se vae talhar o estatuto

fundamental d'uma nacão, attendendo sômen-

te aos fructos que deu no extrangeiro sem

curar saber se a semente germinará no solo

nacional. Mas quem pensa nos interesses

supremos d'uma nacão quando se pôe em

fôco os interesses minimos do Terreiro do

Paco?! O que é preciso é legislar, o que

é necessario é produzir. que os ministros já

agora avaliam-se pela somma de trapalhadas

que originam com a balburdia confusa das

suas leis. E assim vamos definhando no tre-

mendo cahos em que vivemos e viveremos se

a nacão inteira não abre os olhos e grita al-

to,aos ouvidos indifferentes dos dominaaores.

O povo pede pão e respondem-lhe
com um Jecreto. . . Que elle não responda
no mesmo theor porque as leis do povo são

menos complexas mas são mais efficazes po-

sitivamante. O meu Dr. ... é que tinha car-

radas de rasão. Mas ca fia clamar no deser-

to... Medicos e politicos são da mesma es-

pécie : afinal uns pedem leis. outros pedem

drogas e dá tudo certo e em droga no fim.

________________ÉM___ÉÉ
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De Frey Gil da Soledade.

EGRESSO DA FALPERRA.

Conselhos de um tio no seculo XVIII

"

ONTINUAM os conseihos de um fio a seu

sobrinho, que era o lilulo do serão pas-

sodo:

7.— Não seja e mulher rae-iina. nem velha, por-

que ume não é mulher e a oulra acaboa de o ser; não humilde nem

fidalga, porque a vileza não promefle^melhora e a fidalguia inculca

desprezos; e com viuva emnenhum caso, ainda que nella concorra

dote e edade....

Supprimimos aqui algumas consideracôes, por im-

proprias da revisfo, e para abreviar iremos respigando

nos outros conselhos, ainda sobre casamenfo:

9.— Å ser por amores, ou ser por dole, o successo approva

a eleicão; que em cada qual pode haver desconlo: no amor. fallan-

do o dole e no dole, falíundo a afleicão, mas Iralae vos da fa.en-

da, que a virtude do matrimonio traíará do amor, não vos fiando

de promessas. e muilo menos de escripluras, qne as dicta a cons-

cienc.a. Seja a escriptura a enlrega, e a promessa rccibo; porque

se enlão repararem, mal pagariam depois; e é chamar pelos barquei-
ros a lempo q_e vos possam acudir.

10.— Se tiverdes filhos nunc. os crieis fbra da cidade; que se

oppôe á natureza a forca da criacão, e são diamantes brutos que

sô com a companhia da gcnte urbana podcm ser bem polidoe. ...

Hoje, as nossas cidades, em ponlos de polidez são

o ideal para quem quizer aprender calão e obscenida-

des. Até nos clubs, nos cafés, nos pracas, deanle de se-

nhoros e creancas triumpha o torpe.

O nosso moralisfa aconselha depois que, a dar-lhe

estado, seja o de frade, porque têm o sustenlo garanlido

■sem o herdarem, nem ganharem» a esle remoque pode

relorquir-se que era falso ; fão pouco garantido estava,

que lhes roubaram tudo os leigos que nas desordens re-

iigiosas fazem volo de ganhar o sustenlo roubando o

dos frades e. . . o nosso. Deixamos matar de fome os

nlfimos frades, roubados por gente, que fendo devorado

o recheio monastíco, nos foi roubando a nôs.

Não quer o tio que o sobrinho faca os îlhos cleri-

gos «porque não chega a todos a venfura de conegos» !

Isso foi tempo ! Dos prégadores diz:

16.—Se ecclesiaslico, echegardesa Prégador, duas cousas estu-

dae: primeiro as accôes que haveis de fazer e as palavras que haveis

de calar, porque vejo muitos que primeiro que lancem a p-imeira
são (aes os momos. es carrancas. os concertos ou desconcerlos e

as visagens que fazem, que quando chegam a benzer-se se podéram
ot ouvintes benzer d'elles...»

17.—Se vos inclinardes ás armas não andareis bem, porque é

eleicãb para Gdalgos ou desamparados. ..

19.
—Se por desamparado fordes Medico: alegre para os

doenles, sisudo para os de casa... Nem inculqueis boticarios, que. é

lonar sobre vás o daatno de sua ignorancia ou malicia....

20.
—Para três caslas de gente vos armae de paciencia, a sa-

ber: para os que se elevam saindo do po da terra, não tendo de

gente mais que o spiraculum vilae... e para os que não chegando a

escudeiros se fazem fidalgos, e para os que scndo a mesma paz

morrem por valentes.

21.—Se falardes nas Majestades seja com respeito; nos fidal-

gos, com advertencia; nos Ministros, com lisonjas, pelo prímeiro
ser obrigacão o segundo conveniencia: o terceiro necessidade... .

23.—O jogar não passe de desenfado, nem a porha da ra-

zão; porque o jogo não ha de xr officio, mas entrelenimenlo, nem

a porlia teima, senão resposta.
24.—Não jurei. nunca, que c deaconfiai de nás mesmo...

_j._Se (iverdes demandas e nũo vos fôr possivel alrahn mui-

las lAntades. tralae s6 do escrivão; porque lem lanta forca a fe

que. quando bôa, salva a alma, e. quando má, conserva o c.rpo;

não digo que lodos a dão má, mas sei que poucos a doo boa, e

nem a diligenciu do advogado, nem a affcicôo do juiz, neni e* teme-

ridades das testemunhas, vos hão de dor a senlenca, senão a côr,

o geilo, a queda, o tempo, o favor do Escrivôo.

26.—Não vos lieis de criados, nem Ihe *cjeis devedor, porque

poucos são honrados e todos inimigos.
27.—Não presumais fôra do que mereceis. que sereis inimigo

de vos mesmo desenlerrando aos Avôs c descobnndo com _ pre-

sumpcão o que nelles encobriu o tempo. Contcntae-vos com o ser

de homem e de honrado...-

28.—Na cortezia o primeiro sempre; que c mercancia adquinr

os animos com o dispendio de um thapeu.
29.—Tende credilo com os mcrcadores e nũo Iho deis ao que

disserem, não porque não fallem verdade mas pelo seu cabedal ser a

menlire.

31.—Nâo fajais versos ainda que lenhaes cubedal ou lalenlo:...

sc louvais, avassalais-vos, sc reprehendeis malquistais-vos: se sâo

maus, sâo vossos; se são bons, furtados. .
. Fica melhor entendê-los

que compô-los.
32.— Sêde agradecido. que é degenerar de nobre o ser in-

grato
33.—Em ludo servi a El-Rei, mas não em officio de conlas;

que he fazer-vos reo anlcs que delinquais . . . Nenhumas conlassâo

boas senão as por que rezaes . . . Receber por addicôes e enlregar

por sommas aind.i nũo gaslando, é difficjlloso; lem o dinheiro a

a traca do Diabo, que facilila o caminho e far. esquecer o fim.„

34.—Fazei o que poderdes por não ser tulor, por mais abo-

nado que o orphão seja: que vi muilos fazer diligencia pelos ins-

Irumenlos de sua perdicão ....
36.—O ser fiador não ê para dcsejor . . . mas não fiqueis

(fiador) por mais de melade do que liverdes e possuirdes . . .'

37.—Não deis o que houverdes mislér, que a liberalidade ha-

de scr do que sobra . . . Dar o proprio para pedir o alheio, lirar

a vergonha e pô-la em mim, não agrada a Deus— e lalvez para

comprar um ingrato!
38.—Se visitardes doenles, não seja ao cair, nem depois de

levantado . . . Sêde alegre na pratica . . . é muito bom lambedor a

lisonja da melhora.

40.—Com os pobres muilo uffavel, que são soldados pagos da

conquista do ceu e vos depositario do que pedem . . . preferindo os

cegos sempre os uleijados, depois enlão os velhos ..."

42.—Nunca digaes lanto bem de uma pessoa, que vos nâo 6-

que lugar para dizcr mal d'ella quando o merecer; que os hom.ns

sô Deus os conhece c a occusião os moslra; nem vos fieis dos que

vos parecem bons, que ha muilos que o são porque não podem ser

ĸiaus; nem de homen que falla como mulher, ncm de mulher que

fala como homem . . .-

43.— Não vos fieis de homem que sempre ri, nem de mulher

que sempre chora, porque um perverle a nalurcza e a outra en-

gana com ella.

44.—Revcrenciai aos clerigos, porquc são ministros de Chris-

lo e será em vos ignorancia o esquecimenlo do seu estado.J
45. Não fa^ais jactancia de servir a Deus, porque vos cha-

marão hypocrita; nem sejais descuidado cm ser cafholico; porque

um é inculcar-vos santo e o outro, esquecer-vos de quem vos criou;

e assim melhor sero modesfamente agradar do que exccessivamenlí

dar que rocr ao mundo.

46.—Se tiverdes filhas . . . ídepois de novas observaîôea so-

bre romarias, beatas, mulhcres de suspcita, frades etc. aconselha)

que seré melhor em chegando á edade ou metê-las frciras, se po-

derdes quando não, casá-las, porque é fazenda que logo Ihe dí a

Iroca.

Com mais uns conselhos sobre impedir casamentos,

mculcor creados, efc. acaba o codigo morol de que opro-

veifamos o mais mleressanle.

De fôra posfos as ferroadas no clero regular e ir-

regular
—

que era desde a Renoscenco objecto de soljrros

e objurgalorios muifas vezes injuslas
—

os conselhos do

(io ao sobnnho visam a formar um homem de bem, acou-

(elodo e firme no cominho da vida eferna. Vomos ogoro

ver no proxirao serão o Regimtnto do jaaofa de nossos

dios. reduzido a artigos por mão de mesfre. .. Vemos

vingar os frades, 09 freiras e os conegos ! . . .

550 ILLUSTRAQAO CATHOLICA



f. '«♦-»» ♦
- • __._

Umo visfa da praia de Vianna do Casfello. |j íj fî i '• "___■__. jL V.
,,//

; ,_^_-l>JL -j?*sr.' JHBr-

.

•_!

'•4'.

-

.

{:.*«..■> ^SF.'-
■ ...>_í'S_^:^ _'~>\" -^i >-• •■-"■v-': - i

1LLUSTRAQT.0 CATHOLICA 551



0 cruzador

S. Gabriel

4

No dia 28 do mez pes-

sado. este vaso de guerra

porluguez. íravou combalc

com um submarino a po

roeste da ilha da Madeiro,

á distancia de 12 milhas

da mesma i!ha. Crê-se que

o submarino foi efundedo.
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in'ernado-- o;. .'i.m.'ies.
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ta Paíholica do Norie (i^- v ■■> C<** >

—Porto) a fim de esta •> m... .i_.r par.i us

nossos soldados do «front».
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A HlllStraQãO CathOlioa querendo render uma justa homenagem aos soldados portuguezes,
mortos. feridos. desaparecidos e prisioneiros nos campos de batalha de Franca e Africa vem

por este meio rogar aos seus Ex.mos assignantes, collaboradores, correspondentes e leitores o

obsequio de conseguir das familias destes herois as suas fotografias para aqui serem publi
cadas n'uma pagina a isso sô destinada.

Restiluem-se as fotografias apoz a sua publicacão.

UVRO! NOVOS

Mario da Cunha Motta

HORTICULTOR

Pequeno Thesouro Espiritual

O nosso querido amigo e apreciado escri-

ptor Avelino Teixeira de Andrade, acaba de

publicar um pequeno volume com o titulo •—

Pequeno Thesouro F.spiritua! — diversas ora-

côes religiosas, a quema auctoridade ecclesias-

íica competente deu a sua aprovacão.

^ Agradecemos a oferta.

Recebemos o Catalogo Geral desta acre-

ditada casa portuense. que penhorados agra-

decemos.

Na coleccão de plantas de estufa. plantas

de ar livre, em suma em todas as coleccôes

encontramos as mais raras, as mais bellas e

as mais aromaticas flores.

^t ;'pS^'fd _/î)
As creangas

V,
( C' >

: ••'•

■:-AVti

-n'

rnú^jjV
S^rO i^r

DK. ELIAS D'AGUIAR

regenfe do orpiSeon .icmwniico de Comirirn

que no dia 4 e 5 . i'eî.l'- mrz sc !Vz ouvir no Coliseu

c!oa Recr.i.is em I.ím>.->.i.

e d'olli se diri..iu .1 Evore e f-iro. onde se fez

fambem cuvir em fesles de caridade.

V l\

— E' preciso acabares com essa macada de esfares

sempre a fazer preountas ao papá. Não vês que elle se

aborrece com isso?

— Não. mamã. O que o aborrece não são as pregun-

fes : são as resposfas que elle me não sabe dar !. . .



A GRANDE GUERRA

_

i'^SV—-*.*

O Marechal 1 ien.h i eccnltmerile nomeado logar
de Jorye V

O general Foch comandante tm chefe das Iropas aliadas

na Fran^a saindo do quorfel general

1.1
■*-

%-í

~\

General \\' l.un K..,,. 1 1- . n comandonle dos

forcns iiiclr.-i.-i' i.I.hiíis inglezas

"^ĩ

O general Diaz comandonfe dos exercifos ilalianos

Generol ni.-n.,... \\ .. „ , ., : 4 ,t ...gundo consfa

cornanJoiá a nova ofer.'iva dos ccnlraes
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1.—O obuz do 420

que bombarbeia Paris.

2.—O imperador Gui -

Iherme da Allemanha.

3.—A calhedral de

Reims que foi tofalmenle

orrazado.

4.—O que foi a arlis-

tica porta do Juizo Fine

5.—O inferior da ca

fhedra de Reims.
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fls ruinas de Angkor
A arte khmer

POR EDUARDO DE NORONHA.

ENHOR. perfo do sifio onde comeca a ter-

ra firme. ha ruinas de uma cidade. gran-

des palacios que dormem. Podes andar

oifo dias á sombra das grandes arvores

que enconfras sempre palacios.

A«sim se exprimia o guia do nafuralisla francez

Mouhof. que nas margens do vasfo lago Tonlê-Sap, no

Camboge, colhia planfas e animaes. O proprio lago

apresenta um caracler extranho e inconcebivel. Ha annos

navegava se duranfe dias e dias por meio de uma flores-

fa innundada, e das arvores, das mangue.ras forcidas

e escuras, dos «hiaos» de folhas mais claras, pendiaw
em vez de frucfos conchas. D. ora em quando o barco

parava, mas o remo merguihado para o desenrascar não

enconfrava fundo, nada : a quilha da embarcagão empo-

leiré-se apenas n um ramo, como uina ave, _ dez mefros

acima do nivel do solo. A-j aguas roiam o chão, cheira-

vam a Uma, a herva sêcca. ao tanino das cascas mace-

radas. a podridão e a vid_. A'é os peixs que lá se pes-

cavam eram seres qu . não deviam exislir ali. Eram lin-

guados. solhâs. que sô se enconlram no mir: abuTdavam

no enlanto no meio dessas ondas sem sal ■. e mesmo

divisava-se no seu coroo enlameado grandes jaclos de

vapor ou de poeira liquida que, quaes monstros mari-

nhos. e jaculavam aos repuxcs.

Wo's Ionge nppsrecifi, um in.T.»ns3 plaino cob.rfo de

herva. Quíi.i qu _ se cedia á tenlav'ũo de passar a perna

porcimi da borda do cscaler e ir p.Sf-ear por ahi, se

os remadores indigenas, magros. ageis, n.gros. de ea-

bello duro que cre?ce erigado. não set.ur isse no brago
do imp udente para o d.ter. Ls.a herva não s_ ligava
ao iundo, flijcfiiav . sobre um enredado esponjoso de

uma especie de lurf.. massi movediga e moll- que se

fendia ao pa-sar. Um fal espectaculo. e íão vaslo. apre-

senta alvuma coisa de incompleto, de funebre. Afigura-
se que vcl'.jmos ás p-imeiras edades do munde. quando
não havia ainda homens na terra.

O nefur.lisfa Mouhof não ocredifou o seu guia.
Pensava que as ruinas em que faliva eram simples mas-

sas de pedra. vulgares no va!L de Mekong. e que, de

longe se assemelham o forlalezas e a vivendas desmoro-

nadas. Um di^. no enfanfo, os inJi'íenas conduzem o na-

furalista alé o l.^îar fantas vezes cilado por elles.

N'ão acredila no que vê.

Uma ponte, com um quorto de legua de compri-
menlo, alravessa um lago immenso coberfo de lôJ.Jos.

Os dragôes de pedra que guirdam a enfrada rolam por

cima do capim: mas as b_lausfradas monstruosas que o

olam, feitas do corpo de marmore de uma serpenfe com

multiplas cebegas humanas. coroadas famb.'m de serpen-
tes. mantem-se no seu logar -. e ao cabo d e-fa arferia

majestosa. ergue-se um palacio giíinfesco com a flores-

fa ao fundo.

E' o Angkor-Vaf.

Tres ordens d . galerias e sete cupulas cånicas. A

ultima lanca a suo parle superior tôo olfo que quasi .<>•

pefo com as nuvens. Tanques do fomonho de lagos; por-
fos friumphaes esculpidas com ornofos harmoniosos e

Duros; em mais de um milhor de possos, baixos relevos

que correm á sombro de porficos e figuram o gli-ria do

heroe de Roma e dos seus alliados chimpanzés; aposen-
tos sem numero de janellos gradeodos com bolaûsfres

de pedra. Toda esfo mosso sublime de pedro ozul cifi-

zento recebe ha seculos o assalfo das vegefacôes silves-

tres, Do olfo da escadorio obrupta e ferrivel que conduz

ô cûpulo supremo, parece que se vê, do fundo do hori-

zonfe, correrem os arvores e as suas vogos esborror e

desfazerem-se de encontro a estos orribos sublimes.

E como o mor lanc/a espuma ofé as eminencias que

não pode escalar, o floresfo ocobo por elcondorar no

alfo das muralhas froncos enormes, com dois metros de

espessura, que baixam es raizes sobre os pedros com

cincoenfa pés de comprimenfo. Nos fanques cresce uma

herva giganfesca, que abriga milhares de pequenas ser-

pentes verdes. e ao cahir da noite logo que se penefro
nas abobadas consfifuid.s por arcos de granifo ogru-

pados em socolco un-i sobre outros o maneiro das obo-

badas mycenias, inumeros morcegos nos bafem na cabe-

?a com as suas azas frias. Como ha seculos os seus ex-

cremenfos se accumulam nas lages, enchem o ar d'um fé-

tido simulfaneamenfe repugnante e almiscorodo... De oro

em quando os poucos bonzos que vivem nas chocas de

palha, junfo d essa vivenda sobrehumana, não ousando

habilá la, v3t buscar aquelle adubo e levam-n'o paro os

seu-i jardins. Eis a que esfiva. n'esse periodo, reduzido

Angkor-Vaf. o uma m.na de . . . guano.

Ao norfe esfende-se u.na verdadeira cidade, cerca-

da peia muralha de um recinfo formidavel, de quinze ki-

lomefros de exfensão. de cincoenla pés de Wgura. de

ogivas esculpluradas. encerrando oinda oulros palacios
e oufros femplos: Angkor-Thom, Bay-on, Pimeneakas-

diversos amphilheatros p.ra a . fesfas sacras. Caminham,
se horas e horas por meio de r.iinas e fopa se sempre
com outras cada vez m .is longí. Em Bay on, por exem

■

plo, a nalurezj vence. Locera os paredes, lango roizes

nas galerias que se ossemelh .m a colu.nnas forneadas,
arremessa com liames ás lorres oltissimas cono se fos-

sem cabos para o . demolir. Por baixo d'esfe pedesfol
gigontesco a bjfalhi dur.i ainda. Os forreôes fazem o

que podem para res slir, tanto mais semelhanfes a lucta-

dores solemnes qunnto são l.r-ninadas por cebegas hu-

manas m.nstruosas aos quaes o adelgagamenlo conico

da cúoula serve de chapéo. Esfas car^s de Brahma. en-
(alh-dos em enormes blocos, missigos. imberbes, placi-
dos, apresenfam no mf-io eU confusão medonha um ar

de desespero. Os cipôs, trepando pelas suas faces, ca-

vam-lhe ru^as. Afigura-se-nos que choram o desmoro-

namenfo d'esfe imperio, o fim d'esta civilissgão. Porecem
p;Jir que os solvem.

Estes m.numentos são obras primas da orfe indu.

Nôo volem mais os de Jova nem os do India. Pelo me-

nos assim affirma Pierre Mille.



Palestra de arte
IV

Uma excursão artistica a Santiago de Compostella.

ARA vêr as grandes bcsilicas, e poder re-

crb.r todas as sensaqôcs que produz na

alino a conlemplagão dos edificios que

são verdadeir.im. nte grandiosos, é preci
so vi.M'a-los tnais de umti vez, a inlerval-

_■

Portico do Glorie, parfe inferior

g&*-:?ĩ.

los esfudar delidainenle os p.rmenores, e sobrefudo,

pela observegão das perles, bvnlier ^s drnensôt-s do con-

juncfo, d nifn.ôes que não se colculem á primeira visfa

se o edifi; io fôr bem pro-

porcionado. Assim fi_rm.._

corn e basilica composlella-
na. Esle (emplo, que é obra

mais notavel do esfiloroma-

nico primilivo na Hespanha,
cuja consfrucgão levou mais

de um seculo, pois fendo

cpme^ado cerca de 1078

ferminou openos em 1211,

tem a formo de cruz lofina.

Tem Ires naves, como são

fambem fres as do fronse-

pfo. O stu comprimento é

de 94 mefros ; o fransepfo
tem 63 ; a olíura da nave

cenfral é de 24 inetros, o

da cupula 33. Toda ella é

construido ein gronito.
Como dissemos ofraz

a fachada nova envolve a

priwitiva. Demoremo-nos na

suo confernplacão, examine-
raos esse Por_i.cc> da Gloria.

que é cerfomen'. a jria mais

precioso da archifectura re-

manice e ile. esculpturo do

seculo XI.

As duas photogrephias que ecompanham o erligo
darão ideio do seu valcr. E' elle conslifuido pc uma

porta dupla no cento, ladeada de oulros duas. Todas

ellos esfão adornadas de ricas esculpluras. Coda cntico

de eite as inferprefa a seu modo. Uns querem ver no

centro a eppari<;ão de Chrislo 5. N. no dia do juizo fi-

nal, oulros quizeram ver n'elle a representegSo da Glo-

ria, purgelono e inferno. O snr. Conego Lopes Ferreira,

apretenlou uma inte rprefacSo loda sua, original. Segun-
do ella o portico do Centro representoria a Egreja Ca-
iholice, á esquerda eslaria a Egreja dos Judeus, a sy-

nagoga, e á direita o dos irfleis.

Na columna que divide a porfa central está fina-

menle tsculpida a arvore genef logica de Chrislo. Sobre

o capilel assenta a estelua de Sentiogo, obra de notavel

valor erlislico pelo delicado da execugão. O oposlolo
íroz na mão o bordão de pereg.ino. Ha nesfa columna,

mais ou menos á olturo da mão cinco cavidades. cor-

respondendo aos cinco dedos, t berfas pelos peregnnos

que imaginavam que as suas oragô-s linham mais effica-

cia, quando feitos coir o môo collocado nessa ca\idede.

A' mesina alfuro do Aposlolo eslôo oulros eslaluas nos

pilaies lateraes, repr.senlando os pro-lĸfas: Moy>és,
Isaias, Danie I, Jeremias elc fodos os capileis são fit>u-

rados. Omiltemos o sua dtscripgão para fixarmos a at-

tengSo no fimpeno do porta centrol. E' elle o diamanfe

desta joia. No cenlro o figura me^est .;5d fJe Chritto,

moslrando as mão, os pés e o lado ftndc, figura impo-
nenfe de perlo de 4 metros de eltura, cujas roupagens

cohem com uma cerfu severidade e sobnedade quasi hie-

ratica. Em volla de Chrisfo os quatro evangelislas, com

os .-ymbolos que os disnnguem. Junlo da cabega dois

anjos com lunbulos. Outros oilo anjos, esfão de pé na

primeira linha, sustenlando os cmb < mes e inslrumtnfos

da Paixão; a columno. a cruz. a corôa de espinho?. os

crovos, a cana, ttc. De cada Imlo. por cima dos enjos,

eslSo 40 figuros ; são os eleifos. No arco estSo os 24

O fympano cenfral do Porfico
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anciSos do Ápocalypse, todos senfados e fendo nas mãos

algun. insfrumento musical.

E' verdadeiramente admiravel o conjuncfo d'esfa

loresfa de esfafuas. Å expressão do rosfo dos anjos,

anciãos, profefos, é do que ha de mais nalural e vorio-

do. O mesfre que executou esto obra colossal procurou

esfudar a nafureza e retrafá-la sobre a fria pedra. Tudo

falla. tudo diz alguma coisa, c cada personagem tem o

ei-pressão e gesfo que mais Ihe convem.

Examinámos mais de fres vezes esta admirovel com-

posigão e nunca nos fartamos de a confemplar. Coda

vez encontravemos n'ella novas sensagôes. cada vezdes-

cobriamos algum novo pormenor que eugmenfovo o seu

enconlo.

No piler central, junfo do bose, do lodo do alfar-

môr ha uma figura curiosa. Diz-se que é a do aucfor

do Porfico. Mesfre Mofheus, mos o povo chamo-lhe o

santo dos croqĸes ,- *Es el fovorifo de los muchachos,

que vienen a golpear sus cobegas confro los obultedos

rizos (mndeixas del Sanlo, poro odquirir memoria y fa-

lento* , diz ĸm ouctor moderno.

Os dois ercos laferaes (ombem epresenfom escul-

pfuras de grande valor e deveras curiosas. No da es-

querda apparecem as figuros de Adôp e Eva, e de ou-

fros personagens do antigo tesfomenfo. No da direita ha

monsfros horriveis que parecem symbolisar os peccn-

dos e vicios.

São 135 as figuras humanas que Mesfre Matheus

soube eombinar de modo tão voriados e originaes no

resfricfo espaco de que dispunha, e em vinfe annos fer-

minou a sua __ro prima. Tão aprecioda é ello pelos cul-

(ores da arte que o governo inglez, nôo duvidou gastar

2:300 libras esterlinas, para encarregar um arfista de

faier uma reproduccão, tirada o molde, d'este Portico.

Está ella no museu de Soufh Kensingfon. em Londres.

Muito heverio que dizer dos figuras animaes que

fornmra os boses dos pilas.ras e columnos, bem como

sobre uns restos de pinluro que opresenfom os esfatuos,

que originoriomente parece ferem sido ligeiromenfe co-

loridas.

Mas o leifor esfá cansodo, e nôs tombem. A con-

femplocôo demorodo dos obros de orte canso fanfo ou

mais que a confen^ão do esiudo.

(Confinéa)
Agnus.

dnecuolas n isloxicas

2)itos e pensameqtos

0 duque de Lerma

duque de Lerma, um dos maiorcs

esladistas espanhoes, gastava um

milháo de cruzados para pagar

a habeis espiôes que tinha em

lodas as grandes côrles europeias. Informa-

templo da Caridade diz a um sacerdote que

estavo á porta:
—Por piedade, dae uraa esmola ao pr>

bre velho.

O pontifice respondeu-lhe:
—Recebe a minha bencão e vae em paz.

0 filosofo chega á porta duma loja em

d,
,

v/ luimiiu cn.va a uuau uuiiiu ivjiii vn.

o do que secretamenle se passava nessas i *•.,____ i -._.««_,
. . . ,

r
que se vendiam enteites, onde uma elegante

cortes quando alguma guerra se preparava

elle com engenhosas intrigas logo desfazia a

meada. Ao seu rei dizia justificando o gasto
do milhão:

—Senhor, as coisas levadas por mal re-

bentam em guerras e levadas por bem flo-

rescem em paz. um anno de guerras ,gasta
muitos milhôes de cruzados. destroe muitas

fazendas de particulares e extingue muitas

vidas dos vassalos. _: a paz sustenla tudo

em pé, são e illeso.

E com um milhão qne se gasta cada

anno em pitas, compramos este bem tão

grande. e nos livramos dos gastcs de muitos
milhôes, e das inquieta<;ôes que traz corasi-

go a guerra.

Diogene. e o escravo

Dioge' ao _io i
■

• _cer i a sua

lantcrna e 'erco1
-

•■_ as ru. de .' ..enas em

procura dum hi. ,em. Passando junto do

mulher estava fazendo compras, e pede-lhe
esmola.

—Coitado, tenho dô da tua miseria. . to-

ma, vai comer.

E a dama atira-lhe com uma moeda de

cobre. dando seguidamente doze pecas de

prata por uma colleira bordada para o

seu cão.

Passava ao tempo o principe de Salo-

mina, e Diogenes corre a agarrar-se á sua

carruagem.
— Imagem dos deozes, socorrei-me!
—Retiro te. farrapilhas. ou le mondo cas-

tigar pelos mcus
'

caios.

lo o principe. Um escra-

>erigo de ser otropellado,
e lanca-Ihc no barrete

jbre.

achei um homem e ;e

ravo!

Diisse a bo

vq, que o ve

J~_via o carin

_ic as moedas i

—Finalmc

homem é um t

E at gou a sua lanterna.
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lĩVRARia QEUZ
BRA6A

TelephoDe _.." 29 Telegramas:—CRUZ LIVRARIJt

Casa fundada erm 1888

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

dario, espeoial e superior.
EDITORA e proprietária da Colegão Soiencia e Beligião.
EDITORA de livros de piedade—Centelhas Eucariaticas, livro de Oracôes, eto.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modelos

q. para desenho e pintura—Agencia de Publicacdes.

OFFICirsíAS
DE

Gscufpiura en\ jVĩcrc/eira
_PID_. _rTT________

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAôfl

N'estos conhecidas officinas. executam-se com a maxima perfeicão, imogens desde

a rainiatura 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 artigos religiosos. Encarrega-se em todo

opaizdealtares, tribunas, decoracôes em qualquer estylo. e de todos os trabalhos perten-

c.ntes a este ramo d 'arte.

Perfei^ão _» nitide-z em tudo

prefos modicos ê

Contra ríscos de guerra ferresfres

e manfimos, gréves, e fumultos em mobilias

f ^diBcios parficulares, segura a Companhia

__t
Luzo-Brazi/eira de Seguros ^__>

)AG_reS^ Séde — Lisboo. I -go S. Julião ^^

J-2.6—Tel. Exp.l« C. 2 \ Tel. da Direecão:

C. 2657. Banquei .: Pinto & Sot-

to-Maior. - - Agente era __-_go, Amares.
Povoa

de Laakoso. Terras de Bouro e Vieira

Øabnol Mai-

Lune.a de ©uro
Oficinas de esculptura, encadernaQão e coacer-

tos de imagens, batinas e vestes sacerdotaes.

Artigos religiosos, imagens, paramentos Har

moniuns, oculos, pincenez, binoculos, cutelar

optica e artigos de pbantasia.

flurelio TTÎonteiro & C'

__

Rua _5e Ouvidor, ■»* fr3

Catxa po-.-al 1588—RIO DE / _____

Telephonc 5593, Norit,

.1

illlustragão Catholica- vende-se nesta casa,
'

Numero avulso 300 rs. (moeda brazilelra) »j
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre Vllela^ Irmáo

(Joaquim Pereira Villela)

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

das reparti§5es ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
e de Roma, taes como processos de ordens inenores e sacras e seus

respectivos Breves, licencas para casameatos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

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

f\j Breves de reduccjío de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Ql Breves Apostolicos, e tambem dos n _gocios dependentes
1/3 das reparticôes civis, judiciaes e miiitares em relacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

Vem aneæa& aomeamo ecriptorio *«mn îypoyraphia
a vapor, denominada dos *iúcho»do .fåinho, e officina*

de encademacão onde ttão eæecutudon

quaesquer tvabathon, com maæima rapidez, perfeicão,
e economia.

Todo a correspondencia deve ser dirigida pora o respectivo escriptorio ao

P.6 ViIIela % Irmão

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(Anliui -

lua^daj} ■.-*..»-■»
■

BRAO-H.
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