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H.OI.-P.. .o Clerfl SíibIîp Porluiue.
Mĸxessor da Ventra-C) lrni_.nd_>oe

dos Clerigos Pobres de Ltaboa

O Clerlĸo d'ordens sacraa. que desejar alist-r-s. _':te Monte

Plo deveenvlar ao Rev. Padre Altredo Elviro dos Sjnto, morador

a» Xvenlda Fontes Pereira de Mello. 41. Lisboa. os seRu.ntes locu-

-acntos:
—1

•

Certidão d'edade, devtdarnente reconheclda por notario.

—2: Dois aUestados, ou declaracôes medlcas Juradas e r.conheadaí

sor notarto, em como nâo soflxe de molestia actual. ou habitual (p_-

iavras textuaes).-3.' Attestado, ou declaracão jurada do secretario

la Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vsra, Arci

j.este ou Ouvidor, em como está no legitimo exerciclo das suas cr-

lens. exerce o cargo de...e não eetá Incurso em processo aigum

ccieslasllco ou civil.

Os documentoĸ podem ser em papel commum

Se o derigo residir na Archidiocese de Braĸa. princtpalrncnte

.10 concelho de Br-ga, deve dingir-se ao fcev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Ôliveira residente na rua de 5 de Outubro, n. 80 ern bra-

ga ou ao Rev. PadreLeonel Aragâo Dantas dt _>oui>a, morador em

Laranj.ira Mon<_ão, se tesidir no concelhode Montjao, ao Kev. Pa-

dre Domingos Aflonso do Paco, capellâo da Misencordia de Via-

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

Rev. Padre Manuel do Costa freitas Reis, se residlr no conce-

Ibo de Famalicâo; ou ao Kev. Padre Jose Antonio de Campos Ju-

nior, parocho de S. Vicente de Aljubarroia. se residir 1.0 concelho

de Al b»-a.
.

_
.

oí
-

r_. evs. Padres sâo sodos corre-pondentes do

Moii.-Pio; pr >Xzm todos os esclarecimentos, iaciiuani as admis-

-Oes, recebem i s quotas, pagam subsidios, etc.

Este con . de subsidio na doens_, sudpeiisao e taita
de conoca-

,*o; paga visli _ medicas aos socios residentes em Lisboa .
nas ter

_a em que re . t Irem 20 soaos; dá 10 escudos para operas,oes
cirur

icas. ou conf encias medicas e 10 escudos para auxilio das despe

ae com proc _c» ecclesiasticos ou civis; todos podem ceie_rai n*

a*_iia do Ja o sito na rua numeiu >, do cemiteno do Aito de _

oâo. laculta a livraria aos socios, que a desejarem consuiiar; ten,

Irelto a comprai para si e para aa suas tamilia.
nieUicanienios me

røres e com abatimento de _0 p. c. nas pharmacias mutuaii-i-S
a<

j boa; todos lém direito a ser sepultados ou deposiado. no
>eier

O lazigo. etc.
Conccdc o subsldio de vinte e cinco escudos e mortaina ,

• >a

oi »r u dos socios resdentes em Lisboa, e o de vinte escudos p
ra

-

r.i» cal djs socios residentes iôra de Lisboa-
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CHRONICA DA SEMANA

VB^IfTEM se importou o tripeiro heroico com

nmJ*c&\ a gréve do pessoal dos electricos.

_&-F.__C_L. Zangou-se com a desfeita, fez-lhe um

frw^w\ rumor hostil em volta -Jas reclama-

\£t^£2) Qôes, como vinganøa. Mas nem por

isso se recusou a palmilhar ha oito dias a estrada

do Porto a Mattsinhos, em farandola, de manhã

muito frêsco e airoso, á tarde a cantarolar cheio

de pô, a suar achamboado da caminháda, com a

ossáda n'um feixe e a cabeca azoáda da taina e do

calor, isso é dos livros !

Romeiros, á moderna e em Portugal, são sem-

pre assim. 0 arraial é a grande funganáta. Vae-se

á egreja rezar ao Santo, e sahe se d'ella para a

merenda... vertiginosa, em honra do mesmo fes-

tejado. Qualquer coisa de pagão, que está a pedir
o descriptivo crú d'um Huysmans e o zarguncho
sangrento d'um Fialho, o primeiro para bem clas-

sificar, em comparacôes vivas, o espectaculoso
scenario dos templos onde o Santo paréce afoga-
do, secundarisado, lá ao fundo d'um nicho escon-

so, pelos arrebiques das rendas, dos franjados, das

luzes, das plantas, das bandmras ; o segundo <para
narrar a algazarra atordoante do arraîal, á torreira

inclemente, que as fatias de rôsca e o verdásco,
mal deixam aguentar. . .

0 sermão e a musica sSo o ctou. Este anno «

sermão, do P.* Farinha, fol magistral, e teria du-

plicado em grandeza, no efeito, se fôra proferido
do alto do pulpito d'uma cathedral romanica, reli-

cario de tradicôes bem portuguezas, sem outros

atavios que as nervuras architetcnicas do estylo,
sem outra Iuz que a coáda atrarez das torsôes ar-

dentes dos vitraes, a sombra a tecer contra as mu-

ralhas largas teias d'aranha, deante d'um d'esses

velhos Christos de madeira, de amarello brunfdo,
bracos inteiricados, as rotulas o os ossos das per-
nas incurvados como varas, utn d'esses Christos

admiraveis para quem todas as multidôes se diri-

gem apellantes, e em cujo cadaver e cabeca incli-

nada parece resumir-se tude o que pode soffrer a

carne humana !

Mas o sermão foi magistral, — sera essas pro-
fanat.5es do divino, que certa escola ainda traz em

curso, mediante aquelles Coquelin d'église que no

Enronte o grande trapista revoltado p<_ d'escabé-

cbe, com todas as suas pedantarias refinadas, allu-
s5es mithologicas, essencias de theologia mlnimi-
»ada, sur,.ita de ideias, e um palavriado mdrbido

de seducrôes carnaes que a gente vae ao depoia
topar nas chronicas dns derrancados symbolistas
de cotés noctumos— uma praga ! 0 sermão foi

grande e como devia sêr. . .

Braz Burity cá fúra, incorrigivel, desatou o

novello de umas recordacSes de outros tempos.
Vá de contál-as para amenisnr, sem intuito d'irre-

Terencia, a chronica corrente, uma vez que a liber-
tacão dos presos politicos dando para artigo de

fundo, com citacôes cathedratieas do Le Bon e leu-

tas glosas ao dict.do quem o inimigo poupa nas

mûos the morre, não me daría ensanchas a pren-
der sem bocejarem, meia duzia de fieis leitores

d'estas anotacôes um tanto â la diable.

Foi ha annos, n'uma egreja d'além Tejo, sal-
vo erro, n'ura domingo de festa.

Na véspera á noite, Burity, o prégador e um

rapaz amigo d'ambos e ehamado Napoleão, joga-
vara uma bisca pacáta, ao fim da qual o homony-
mo do Corso havia ganho aos dois parceiros quan-
to tinbam.

Cahiu-lbe em cima o anáthema do elérigo e

Uma romaria e uma historia

tao vehemente que Burity preveniu logo o visado

de que se acautellasse, que o parceiro era capaz de

lhe pôr a vida ao'sol, no dia seguinte no sermío.

Isso sêria o mais facil, respondêra o prégador.
— Do que não és capaz é de la mettôres uma

phrase que eu escolha.

—Aposto. Cinco mil reis para os pobres e a

condicão de a phrase não ter nad de obscôno.

—Pois a vêr ! . . .

No dia seguinte Braz com Napoleão, iara a

subir para o côro, quando o sacristãe Ihe veio per-

guntar de mando do orador qual era a phrase.
Braz, que nem em tal pensára, sáe ao adro, vê

n'um muro fronteiro o cartaz de uma revista en-

tSo em voga, lê-lhe o titulo e responde ao com-

missionado :

— Diga-lhe lá que A phrase é : Talvez t'es-

creva I Foi-se o sacristão meio espantado, yoltando

logo depois para dizer'era nome do padre que

essa. . . cinco vezes I Eis que o prégador surge no

pulpito e debita d'este modo :

— Napoleão, esse Corso, esse bandido coroa-

do que ganha sempre no jogo de todas as bata-

lhas, que peleja e deixa sempre o adversario na

miseria...

E o sermão correu, eloquente e bello, por alli

fôra, vindo NapoleSo imperador a oonfessar a glo- _,

ria da Egreja.Jmquanto rosnando com a estocáda,

o Napoleão j'ogador dizia a Braz Burity :

— Já apanhei a minha coata 1 Falta a aposta.
Dentro em pouco o orador tracejava o quadro ..

do antigo Portugal levado pela mão da Fé aôs pá-
ramos do triumpho, para o cptejar com o Portu-

gal da decadencia, a alma deserta de esperan .a,

destruindo todas as ilIusOes. .

— Perde a aposta ! dizia Braz Burity. ■

Eís, porám, que o prégador endireitando o \
busto e fitando a imagem de Nossa Senhora das *,

Gra^as, exclama :

—Mas eu sou crente e portuguez I E parece-
- ;:

me vêr d'aqui a Virgem das Gragias vøltar-se para
a minha Patria e bradar-lhe : talvez te estriVU,

ialvezte escrêva... talvez te escrêval Tdtvezte

eserêva. Portugal, tatvez te escrêva novas paginaa ,:

de victoria e esplendor. . .

Buríty atdnito, mordendo o froixo de riao, êa-

hira de roídao pelas escadas do côro abaixoJQuan-
do pisava o ultimo degrau, ainda ouviu a voz do

padre :

Voltemo-nos para a Virgem das Gracas 1 Com

ella, se ganham apostas no taboleiro dos destínos

da nacionalidade !

A' porta, -Burity topa um companhetro, dft, .

apellido Penêdo, que, de genio irrequieto estivera

fazendo um barulho perturbador, nos humbraes do

guarda-vento. 0 prégador já o notára zangado*.
Penêdo ouvindo de Burity o que acabava de pas«

sar-se, ia a lancar-se por entre o povoléu, egreja
dentro.

- Detem te, penêdo I clama lá do cima o ora-

dor, e Penédo pára. Detem-te, penêdo de Jerusa-

lem, diz Isafas... E Penôdo voltou para traz cal-

lado, em bicos de pés. Eis feita a chronica„
0 leitor já sabe pelas gasêtas que Sidonio

•

Paes esteve no Porto, que no Palacio a alta roda

o ovacionou . . . Para quê rppetir-lhe que elle é

hoje o arbitro supremo, o rel millciano, como lhe
chamava ha poueo a Clarlnha, das cartas do or-

gão do sr. Ayres d'Ornellas que Homem Christo,
Filho, deixou ha pouco em estado comatoso, —

sob o ponto de vista politice seja dicto. . .
— F. V.
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POR ARTHUR BlVAR.

^^klrøCORDARAM os sabios denominar natu-

^L]m_J raes umas sciencias que desnciturum

IjĩyTft a natureza. A sciencia, nâo hesito em

jTwj)_K dizê-lo, é a grande inimiga do li<>-

^3ĸáK Vamos entendendo melhor a Biblia,

agora, depois de tanta surriada. dos encyclopedis-
tas enchumagados de orgulho &cientifico ! A arvo-

re do bem e do mal, plantada no paraizo, era a ar-
vore da sciencia. E nos ainda nãotinhamos enten-

dido bem aquella pagina sagrada. Comegamos
a lê-la melhor agora, _ luz dos arcos voltaicos,
commentando-a com os telegrammas da guerra

em que collaboram todas as sciencias na obra hu-

manitaria de matar, por grosso e a retalho, o mais

chimica e physicamente possivel.
Com os olhos postos na exposicjío derosas, que

fui visitar Domingo passado, ao Theatro Circo, dei-

xei errar a phantasia por alturas a que o introito

desta chronica parece quer icar os leitores ! Do

que os livra o velho Horacio, com o preceito da

observancia dos logares. Não é aqui logar proprio
para investigar por que fatal maldigão o genero
humano vae colhendo, da arvrre da sciencia, mais

o fructo amargo do mal do que o fructo saboroso

do bem . . .

Nem as flôres, minhas senhoras, neai as flô-

res escaparam ! A sciencia que matou as nymphas
e os satyios, despovoando os bosques, as fontes,
os lagos, os montes, nem as flôres poupou! Os

sabios das taes sciencias naturaes fizeram ás flô-

res da terra o que outros sabios, chamadas gram-

maticos, fizeram ás flôres do espirito, ás obras pri-
mas da litteratura. Foram se a estas os gramma-
ticos e esquartejarair., dissecaram, annotaram,

numa verdadeira orgia de canibaes, para offerece-

rem aos nossos filhos, nas escolas, umas coisas

horriveis chamadas selectas, florilegios ou antho-

'logias—três palavras que apontam, já de per si, á

semelhanga com as violencias que o homem sem-

pre fez ás flôres. . .

A sciencia foi-se ás flôres e arrancou-lhes o

seu maior brazão de gloria, porque o homem não

se contentava com a barbaridade de as colher. As

flôres, h otando cada primavera da terra em cujo
seio todos repousaremos, pareciam pregoeiras de

ressurreicão e irnmortaîidade. Colhidas para toucar

nossas cabegas e ornar nossos altares, pareciam
destinadas pelo prévido Creador para despertar

pensamentos de jucunda esperanga, de grato amôr

A'quelle que para nôs as creara tão bellas na in-

ftoita variedade do seu colorido, tão eloquentes na

_pologia muda da sua contextura admiravel.

Masásciencia de um Linneu queentoava hym-
nos a Deus ao penetr_r fábrica maravilhosa das

flôres; que confessava vôr sempre por traz d'ellas

o dedo da Sabedoria infinita do seu Creador — a

essa seiencia succedeu outra que nos quer obrigar
a vêr nas flôres taboletas comroerciaes ! Aquellas

côres, aquellas petalas em tão admiraveis disposi-

o3es, aquelles perfumes
— n8o são obra amoravel

do Creador, sêo producto da inconsciente seleccdo

(l) Em sub-tit- .So do nosso querido amigo J. de Fana i

cbado, que está felizmente convalescendo jí ía doenca que o

comm.H.u, publicamos esla chronica do nosso amigo dr. Arfhur Bi'

Exposicão de rosas

natural: são réclames para atrair insectos ao mel ;

são taboletas, sã^ o ramo de loureiro que indica

aos insectos: aqui hamel, como os outros ao rei da

creacSo: aqui ha vinho !

Oigamos o horrivel sabio John Lubbock, no

horrivel livro scientifico British Miild Flowers in

Relation to insects expôr a horrivel theoria:

«A ellas (ás abelhas) somo- devedores da bel,-
leza dos nossos jardins, da garridice dos nosso_

campos. A ellas devem as flôres seus perfumes e

colorido; mais: devem-lhe a propria existe cia na

sua fôrma actual. A forma actual, as côres brilhan-

tes, o suave perfume e o mel das flôres, não eô se

desenvolveram gradm hmente atravez da incon-

sciente seleccåo naiural exercida pelos insecto6 ;

mas ;_ propria economia das côres, as faxas ciicu-

lares e as linhas radiadas, a fôrma, a grandeza, e

posigão das petalas, a situa|ão relativa do estame

e do pistilo, tudo isso é arranjado com vista ás vi-

sitas dos inseetos e por fôrma que s_ logre o gran-
de objectivo que essa_ visitas devem realizar.»

Deus, porém, desapparece, nesta admiravel

theoria ! 0 acaso, a inconsciente seleccão natural,
eis o que a sciencia nos dá, em vez do Creador.

Se algum floricultor objectar com os disvellos que
lhe custa obter uma variedade nova— resigne-se,
em obsequio á tal sciencia; essas simples varia-

gôes dentro dos limites das especies, variacôes que
tanto trabalho consciente Ihe custam, são um brin-

co a par dos resultados que obtiveram os insectos,

por esses seculos fára, por meio da seleccåo na-

tural inconsciente, arrancando da massa cosmica

uniforme, descolorida e inodora— tamanha varíe-

dade e pompa de férma, perfume e matiz. Flôres?

Nothing so much as signboards... advertising
business... Taboletas e nada mais !... 0 annuncio,
alma do negocio !... —

escreveu, commentando

aquella theoria absurda, outro naturalista inglês,
John Gerard...

Mas nSo foi êste o unico maleficio que as flô-

res receberc m da sciencia. A sciencia que inven-

tou o canhSo para matar a cento e quarenta kilo-

metros, inventou tambem liquidos mortiferos, ga-
zes asphixiantes que torturam e matam as flôres,
sob pretexto de nos onerecerem rosas azues, dá-

lias verdes ou lirios vermelhos ! E que inger.hosa
minucia nas receitas ! Uma fructeira ou um cartu-

cho de papel; volta-se com a campanula para bai-

xo; as flôres, présas pela haste ou a uma bola de

cêra, na fructeira; ou pelo canudo, no cartucho ;

sujeitem se assim as pobres florinhas, durante

quatro a cinco horas, aos vapôres combinados de

ether sulphurico e amoniaeo liquido. . . E as rosas

vermelhas, os heliotropios, os geranios, fazem-se

verdes ; as flôres que a natureza fîzera brancas fa-

zem-se amarellas—e todas, se as lavarem, durante

três ou quatro dias, voltam ácôr natural. .. como

muitas senhor.ts depois do baile.

E o charuto, a cinza do oharuto, esse supple-
mento de sujidade interna e externa com que o«

selvagens da America se vingaram de quem os

descobriu? A sciencia aponta-vos o meio de obter

com .inza de charuto que o pelargonio apresen^e
nodoas de azul; o lirio branco e a rosa branca, de

amarello; a violeta, a pervenca e o geraniq, de

4
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ierde; e a»flôr de moranguiiro, nodoas pretas de

tnta cnmo um caderno de escola primaria. Que
bella descobprta para o homem sujar as flôres, co.
mo suja os dentes, os lenco. e as salas onde fal-

tam cinzHros !

Depois, a tremenda chimica, encerra no fras-

quinho de essencia Pivert, Houbigant ou Colgate,
meio decilitro de uma coisa que cheira a tudo me-

n s âs flôres de que foi feita— e essa coisa, desti-

nada a fazer pcrder a eabeca aos bomense ás mu-

lheres, fez perder a vida a dez mil, a cem mil flô-

res, que a industria colheu, sepultou em sêbo,

despojou da côr, do peifume, do succo. . .

— mais

barbara que os insectos !

Btm hHJam os promotores da exposicão de

rosas, que nos ofTereceram mais uma vez occasião
de ir ver o resultado dos exfnrcos de floricultores,
que enriquecem o reino vegetal sem martyrizar as
flôres... Bem hajam sobretudo pela sublime ideia

de nos recordarem, com o fim bemfazejo da recei-

ta obtida, que se as petalas d'aquellas rosas iam

alli ser vendidas, e murchar, lá na Créche da As-

sociagão Catholica rehrilhariam suas côres nas fi-

ces das creancinhas, pequeninas flôres descolori-

das pela rniseria. . .

Que symDathicas flôres ! Maltratadas pela
sciencia, vendidas pela industria, sacrificadas á

vaidade e ás paixôes, ainda assim cooperam com

a caridade, movida pela relÍRÍão, no cultivo de

mais bellas flôres para gloria do Creador : almas

puras de creani;as !

Eu louvo os promotores, louvo os expositores,
louvo as damas que acorreram á festa, louvo tudo

e todos, menos os sabins que maltratam as flôres.

Possa o mais perverso d'elles algum dia, colhen-

do alguma n'um ermo, para argumentar com ella,
em nome da sciencia contra o Creador, receber na

cabeca, do ceu sereno e limpido, em vez das ben-

cãos dêsse Deus em que nSo crê. . . uma lata de

gazolina !

SEEOES AMEITOS
XXXVII

De Frey Oil da Soledade,

EGRESSO DA FALPERRA.

Hl pora frez promeffi (rofar de narizes e não

sou homem que promelta e falle.

Å meteria. porém, é tão vasta que será

necessario frafô-lo não de uma vez, mas

os piiadas, expressão adequada ao as-

sunfo narizes.

Pora comecar dou a palavra ao meu já cifado col-

lega ifcilir.no. traduzindo lhe o capitulo I nssi: os narizes,

Depois irri dizeado eu, quanJo me aprouvér. Oi^amos
o meu collfgn:

"O grende nariz de Cyrano de Bergerac, sob're o

qual, por assim dizer como sobre um eixo, gira o afor-
lunado dramma de Rosfand. deu nova vitalídode a um

orgum. nlo por varios respeifos inferessanle. o dos na-

rizes; e visfo que parece orgumeifo desfinado a dar for-
luna o quem o trola, não quero deixar de me occupar
d'elle lainbrm.

O proprio Cu.dagnoli deveu fambem a sua fama

precisemenfe eo Nanz, poemefo que fez os delicias das
nossss avôs e do qual se esgoforam em poucos annos

n_it-s edi<;ôes. Mas embora o rumoroso exifo obfido o

rioja inc'uzido a pegar ao seu Nariz uma longa cauda,
pode dizer-se que openas focou ao de leve no assunfo,
lanfas são os oufrr s curiosidodes o esse respeito. não

cantadas em sexta rima pelo facefo poefa foscano.
E para proceder com olguma ordem. comefarei por

nofar que a propria palavra nariz (naso) offerece uma

parficularidade philelogice algorara, a saber: que é mais

°u menos senulhenfe em quasi todas es linguas.
Esfe app.ndice que nos enfeifa o ro^to chama-se

em sanscrito nasa, em grêgo nesos, em lafim nasus. em

ollemão nase, em inglez nose, em sueco nos, em francês

ne.z'.
e,C- VOC0'>u'o9 todos que se ligam ao sigmficado

originario. que era o de ilha, promonlorio, e. rheis pro-

priamenle amda. fudo o que emerge da superficie do
mar. O nariz. em relacão com os cosfumes e a legisla-
cão dos varios povos. forneceria ampla maferia de esfu-
do. Os varios modos de o adornar enconfram-se des-
crifos nos livros de efnografica. livros em q ue ae desco brc
outro-im que o nariz se empréga, nalgumas regiôes,
em usos dos maís singulares.

Assim, por exemplo, o esfrcgar nariz confro nariz,
enfre alguns povos ausfrolianos, subsfiluc as nossas

chapeladas e os apêrtos de mão.

_e nasut

(-) Em portuguê* naris de oorez difiere: mas temos aasal
sut. f

Sobre narizes

No jurisprudencio penal enconframos o corle do

nariz como pena oufrora muifo vulgar para varios crí-

mes, e Chassan, no seu Ensaio. sobre symbolismo do

direifo refere o onfigo cosfume que obrigava os celumnia-

dores, quando ceminhavem em publico, a levar aperfado
a ponfa do nariz, donde derivou o expressão "aperfa a

ponfa do nariz» que se dirige a quem procuro loncar as

suas culpas a oufrem.

Tambem na historia o nariz occupa um luger, não

sendo poucôs os personegen* cujo nariz foi de al.um

modo nofavel. Cromwell. por exemplo, era já celebre
anles das suas proezas, prlo seu nariz vermelho.

Carlos !, conde de Provei.za e rei da Åpulia foi

immortolizado por Danie sô por causa do seu grande
nariz;

Quel che par si mrmbrufo, e che s'accorda

Conlando, con colui dal maschio naso,

D'ogni valor porlo cinla la corda,

Purgat. VII, .v. 113.

E no mesmo canto Danfe recorda Philippe III, re

de Franco, notavel, oo invez. pela pequenez do seu noriz

E quel Naseflo che . . ■

Mori fuggendo e disfiorando dil giglio.

Francisco I, rei de Franca, era cognominado pelo
povo, Grand Nez e afé se conla, sobre êsfe soberono,
uma gosfosissima anedocta.

Andando um dia na coca, perdeuse na floresfa e

enfrou na cabana de um carvoeiro. Este, (omando-o por

um fidalgo do sequifo real, offereceu Ihe o jonfar, mas
sentou se no meihor logar da mesa, pedindo ao hospede
que o não levasse a mal, porque. conquonfo carvoeiro,
tinha (ambem a sua diviso : Charbonmer est mailre chez

soi. O rei, a quem egradoa o espirifo d 'aquelle homem,

socegou o, e o carvoeiro, por seu (urno, encantado -øm

a jovialidade do genfi-'homem, acabou por lhe servir

javalí, apanhado nafuralmente na topoda real. recemen-
dando-lhe, porem. que nãc dissesse nada ao GrandNez.

Pouco depois chegou o sequiio do rei. e o carvoei-

ro logo comprehendeu que o seu convidado era precisa-
menfe o Grand Nez em prssoa ! Imagine-se a confusio
do pobre diabo. O rei, porém. perdoou-lhe, e a divisa
do corvoeiro : Charbonnier esf maître chez soi acaboa

por se lornar um dos proverbíos mais populares da

Fron^o.» Piiada . . . e confinuaremos.
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Praias portuquezas
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Tres aspecfos da Praia de $. João do Por(o.

A HlUStraCâO CatflOlica querendo render uma ju.ta homenage oi aos soldados portuguezes
morlos, feridos, desaparecidos e prisioneiros nos campos de batalha d. Fran?a e Africa vem

por este meio rogar aos seus Ex.
"8

assignantes, collaboradores. correspondentes e leitores o

obsequio de conseguir das familias destes herois as suas fotografias para aqui serem publi
cadas em lugar proprio.

Restituem-se as fotografias apoz a sua publicacão.
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GUERRA EUROPEIA

ROMA —A benrSo das sacras e .aramenfos para os capellães mili'ares i(alianos.
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Ånfes da expedi(ão dos alfares am_.ul_nles para a linha

Sacras, calix e (odos os objecfos religiosos
que cada capellão ifaliano recebe

O (ranspor.e para os comboios milifares
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IÆNDO E REIÆNDO

As maravilhas de Braga em 1750

■nũrørøUANDO me sinto aborrecido, vou

FWp^Tj) á bibliotheca lér o Diccíonario

Cfi^ÍQ/ Chorographico de Porlugal. do

padre Luiz Cardoso — a parte

impressa, até á Ietra C. que o resto está

manuscripto na Torre do Tombo—e, peran-

te a sua bonhomia, simplicidade e crendice,

río-me e volta-me o bom humor.

Pôz lá tudo o que Ihe contaram, a res-

peito das localidades descriptas. sem a me-

nor critica nem reflexão. o que ainda tem

seu valor—conservar, em quanto a trac - não

roer aquelles volumes pouco consultados,

as velhas tradicôes e as isgenuas crendices

do povo.

O artigo Braga é dos mais curiosos, es-

criptos pelo padre, pelas phantasias, áparfe

o verdadeiro. ainda assim exagerada.

Das coisas nofaveis de enfão. faz exhul-

far na capital do Minho, as seguintes:

I. A agua milagrosn da fonfe, junfo ás

grades da egreia de S. Geraldo, que oufr'ora

fôra um femplo dedicado a Iris. S. Thíogo,

quando por alli passou, e a viu cercadn de

devofos. provou-lhes que não finha virfúde

alguma, a não ser que a bebessem, depois

de n ella se baptisarem. E assim fni. As vir-

fudes, que finha no fempo do culfo a Iris—

phanfasia de anfiquarios pouco imaginnfivos-

—

passaram a ser oufras. ficando assim de-

sacredffada a velha divindade eoipcia. de

cabeca de vacca. e subsfi'uido o seu templo

por uma ermida a Nossa Senhora,

II. A fonte da quinta dos frades Agosti-

nhos, em Semêlhe. cuja agoa era fão fria.

que ninguem lá pod.a mergulhar o mão, o

fempo d'um crédo. Outra virfude. ou defeito.

finha -- me.endo-se-lhe denfro uma garrafa

dc bom vinho. passados alguns minufos sa-

hia optimo vinagre. Hoj'e. para fazer vinho

ha uma operacão muifo mais simples que

aquella; em vez de. deitar as garrafas á

agoa, basta deitar lhe a agoa dentro, ficando

logo converfida em vinho.

III. As velas de cêbo. Nada especiali_a
a esfe respeifo. mas felvez allumiassem tan-

to, como o gaz d'agora.
IV. O valeroso feifo d'aquelle arcebispo

D. Lourenco. heroe de Aljubarrofa. que. no

dia da batolha de Monfes-Clan_s. para fir

mar a nossa victoria, se Ievantcu da sua se-

pultura na Sé. e monfando um cavallo bran-

co. sahiu pela creusta fôra. a galope. para
acenfuar a derrofa dos castelhanos, volten-

do depois á paz do jazigo. a pé. Do caval-

Io nunca mais se soube.

V. As 12 racôes instif'iidas pelo bispo

D. Fernando Guerra, a oufras fanfas solfei-

ras ou viuvas. todos os annos. Cada ragão

constava de 50 alnueires de pão. 15 almu-

des de vinho e 2$500 reis em dinheiro. Na

verdade, ragôes assim farfas, são de memo-

rar, que nem o conde de Ferreira as insti-

tuiria fão abundantes.

VI. O Sonfo Anfonio Esquecido. a sua

imagem. como a de oufros collegis. ou por

vclha. ou por pouco querida do povo. foram

refiradas dos seus allares, em S. João de

Souto. e arrumadas n'uma caøella escirsa

e escura, do mesmo templo. O Sanfo. ven-

do-se ass«m menos-presado, principiou a

fazer milagres em barda, o que se descobriu

por, duranfe uma longa temporada. sô se

realisarem os que lhe pediam e não os con-

fiados á intervenqão dos outros collegas. O

povo exalfou-o, dando-Ihe a invocacão de

Esquecido.
VII. O formoso agcugue. em que se

cortava a carne de vacn. carnéiro e boi. e

quando fôr a Braga hei de ver se Ihe en-

confro os verfigios, para indagar em que con-

sistia a sua belleza.

VIII. A abundancia de agua. na cidade,

especialisando a maravilhosa archifecfura

das fonfes da porfa de Soufo e de S. Se-
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basfiâo. Havia, alem d'estas, mais 700. mo-

destas. e 800 pocos. Felizes bracarensts
de

seculo XVIII'.

IX. 'A confraria do Saíitissimo Sacra-

mento da Sé, que o festeja com aquelle lu-

zimento que a todo o mundo é notorio.* 5ão

palavras do auctor. cuja veracidade não pos-

so avaliar por falta de elementos. Mas de-

viam ser um porlento para as admirar todo

o mundo'-

X. O melhor pão de milho, que se co-

chece. Pois agora. meu bom padre Luiz,

deixa muito a desejar, talvez por os'padei-

ros o amassarem á pressa, para lerem as

gazetas, coisas que n'esse tempo não havia,

nem circulava, em Braga.

XI. A festa de S! João lcom muitas

curiosidades pastoris, em que muito lustram

os engenhos da cidade.»

Q pregão
•A'lerta, alcrla I

A vida é curta,

A morle - cerla !•

Enfre duas rajadas gementes do vento sul, que impelia

confra as vidracas grossas cordas de agua, ouviu-se um gri-

lo, ao longe, nos confins da aldeia. Era quase meia noife e

os sinos dobravam o finodos, comefnorando _ dio de Fieis-

Defunfos.

Donde parfira esse grifo ? Quem fôra a alma aflifo que

o solfaro?—Estas perguntas fazia-os a si mesmo Eduardo,

passeando no quarfo com as mãos friorentas no bolso do

jaquetão.
—Grifo de socorro ! Quem sabe? Lá baixo a es-

frada é erma: zig-zagueia por enfre sombrias boucas de

pinheiros. Por mais que uma vez os ladrôes alí sairam a

incautos viajanfes. E aquelo cruz negra junfo ás Alminhas

tía Reguenga, comemora um assassinio cruel.— o esquar-

lejamenfo dum homem, por uma malta de ladrôes, numa

noite como esta, ha-de haver vinte anos feifos . . .

E Eduardo, alma sempre generosa, formot fengôes de

ir por'li fôra, prestar socorro, na ônsia febril de ser útil.

Abriu uma frincha da vidrago : o ceu duma negridão lúgu-

bre continuava a peneiror sobre a terra uma chuva glacial e

abundante. Nas azas da venfanio veio mais distinto o sono-

ro (anger dos sinos, por essas aldeias alem, numa misfura

de sons que se casavara trisfemenfe com o zunir do ven(o e

o glu-glu das enxurradas que desciam do monte.

Eduardo impressionou-se muito com o toque gemenle

do bronze e senfiu-se invedĩdo por uma (risieza avassaladô-

ra. Lerrtbrou-se então cora pungenle saudode dos seus mor-

fos querídos :
—

a mãe que perdera Iogo aos sefe anos; o

360 ILLUSTRACÂO

De todas as maravilhas. é a unica. que

ainda podemos admirar, assim, com o enge-

nho dos mordomos, a que se deve atribuir

talvez á virtude das frigideiras, então certa-

mente desconhedidas dos gastrônomos pois,

de contrario, o padre Luiz não as esque-

ceria I

O leitor talvez ainda ignorasse estas coi-

sas maravilhosas, que escabichei e arroléi,

nas paginas do citado livro. Por isso deve

ficar-me agradecido. e reeortar estes apon-

tamentos, mandando-o á Sociedade Pro-

paganda de Porfugal, a fim de os en-

cluir nos seus Bedaekers, para gaudio dos

touristes estranjeiros e dos infegralistas lo-

caes.

Gil Vaz.

das ^lrqas

pae que o deixara orfoo aos quinze, e aos ovôa, santos ve-

lhinhos, que apenos sobreviveram escassos meses . . . E»sa

noife lúgubre e trisfe de 1 de novembro, avivou-Ihe o mer

môria, rememorou-lhe episôdios do infãncie—casos ocor-

ridos por esso vido fôra, a(é áqueles trinla onos de olribu-

lodo existêncio.

Quonfo fempa esfeve êle imerso em seus pensamenfos?

Nem ele o sabia. Sen(ado agora, os cotovêlos apoiades

sobre a mesa e o mento enfre as palmas, fifava vagamenfe

a estonte pejada de livros com o pensnmento a divagar pelo

Passado . . .

De longe tornejondo os monfes, e coando em sonorida-

des covos pelos quebradas e pelos vales, o trisfe foque dos

sinos tornavo o noite mais féfrica. E nos seus ouvidos esse

Miserere dos campanarios (inha o extranha sonância duma

marcho-.unebre, execufada por defuntos, levendo a frente

Mozart morcendo os compossos do seu Requiem. Logo

alraz Liszt, correndo os dedoa ágeis no teclodo dum carrilhãa

formidável, enchio o espaco de nofas (risfes, de frisfes har*

monias, ao som das quais as Wíllis boémias dan^avam o se»

cosfigo perpéluo . . .

Depois outra nuvem de broncos especfros passou nf

sua mente íebril : era ogoro Boch espalhancho as mclodia*

pafélicas das suos Missas e Orelonos. tendo como acolilos

Beethoven. Wegner e Meyerbeer, com umo muUidão de ou-

fros músicos modesfos; formando cauda. E egradava-lhe
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foda esM música triete, porque a Dor e a Tristeza lhe eram

|á em excesso familiares.

.Deixara quase de chover. Os ainos, por momentos,

imudeceram e sô, ao longe, parecia que umo sineta dobra-

vs aínda. Da janela aberfa Eduardo confemplava agora o

ce« carregado de nuvens escuras : era a Nofureza a asso-

eiar-se á Dor do Homem, envergondo o sua capa de luto I

O beiral do (elhado esfili^ava gotas compossadas. Ali perto

pressenlia-se uma mossa negra rumorejando : eram as arvo-

res do cempo proximo e os pinheiros e os eucalitos das

(omadias de alêm.

Ao longe, para lá do monte, o ressôo formidando do

■ar casava-se ex(ranhamen(e com o dobre a fínados num

campanário longinquo, e o rumorejo do arvoredo agora sa-

cudido por uma rajada de sudoésle.

E o grifo. ao longe, nos confins da aldeia ?

Manuel BoaVentura

O grito? O espirifo de Eduardo preocupa-se einda

com isso, quando súbifo, ali mesmo, no largo da aldeia,

soou uma campainha. Estremeceu de pavor I . . . Donde vi-

nha tal som ? Quem era o esfranho eampanulário que, a

horas morfai perlurbava o silêncio da aldeia ?

Algum doido ?—Mas logo uma voz lúgubre, uma voz

que parecia vir - do outro mundo, gemeu numa toada friafo-

nha, prolongada e a rrasfada :

.A'lerf.. élerfa I

A »i_- é curla,

A aorfe é eerfa !„

Não se pressenf iu uma folha a mover-se, nío rangeu

umsopafo, nemitrabucou um femanco nas solfas pedras do

caminho I Sonharia ele ? Não ? Que era então aquilo ?—Ao

Ionge os sinos recomecaram dobrando, agora num campa-

nário. logo noufro. Soava ainda o mar; venfava com menos

violência.

Não f i_ha I ainda (empo de refleclir. quando ouf_a voi

eanoride. num lamurienfo (om de mendigo, suplicou:
— 'Lembraivos das bendilas almas que penam no fo-

go do PurgafáríitU

E logo a voz lúgubre do que grifára o Åierta, pediu

dolenfe:

— 'Resai por elasl-

E fudo silenciou como por encanto: nem o vento zunia,

nem ressoava o mar, nem os sinos dobravam . . .

Fiaf luxl Subitamente fez-se )uz no espirifo surprêso de

Eduardo A tranquihdade volfou. De novo, nos seus ouvidos,

ecoaram os úlfimos gemidos do bronze; de novo ouviu o

ressôo do mar e o zunir do venfo. Eduardo lembrava-se:

eram os pregoeiros das Almas
—uns penifenfes que na noife

de finados percorrem a aldeia, incognitos, descalcps. com a

campainha da Confraria baladando nas encruzilhadas,
—

para

ocordar os vivos e recordar os morfosl

Quando crianca ouvira apavorado, no serão, á lareira*

falar da procissão dos defuntos e dos que apregoaram as

almas. Contaram que eram homens envolfos em len^oes, com

uma corda á cinfa—fenfesraes que vagueavam pelos cami-

nhos deserlos, á meia noite, campainhando, gritando Ålerfal

e pedindo padre-nossos pelas Ålmas. . .

E á memoria aflorou-lhe, um pouco diluido nas sombras

do passado, um caso ocorrido na mocidade de seu avô e

que ele confára, numa noite-de-finados, ha mais de vinfeonos.

Isso finha sido ho bons sessenfo, puxadinhos! Nesse

lempo, nôo se erguia ainda a bondeiro do Confroria-dos-AI-

mas, e, por isso a noite ero povoado de espectros, de duen-

des e de fontosmos de lodo o sorfe . . . Os espiritos doa

morfos peíravam sobre o ferro em silenciosas e apavoranfes

procissôes-de-defunlos. Em sua sabedoria a filosofîo popu-

lar dizia. num rifão, que, deade o toque de (rindadcs ás

Ave-marias, a noite era

para os mortos passearem

e os TÍvoS descancareiii

Agora não. Desde que se erigiram por (odas essas (er-

ras de Cris(o as confrarias, as almas-penadas descancam no

oufro mundo. em suaves colôquios com os sanfos e as al-

mas boas dos juslos que não penaram pela (erra, em noi(ea

de pavorosa tempesfade a sua agonia indizivel . . .

O caso que confou o evô de Eduardo passou-se na

encruzilhada dos Caminhos Fundos—um sitio ermo e som-

brio, á beira do monte, onde numa manhã de 2 de novembro

desse ano remoto, aparecera morfo o filho único do (i'João

Lisboo—um mo(0 robusto e sádio como um fouro barrozão.

Vinha da seroada de casa daquela que denfro de bre-

vre dias seria sua noiva, e passava ali com o credo na bo-

ca, receoso qae a procissão-dos defuntos o assombrassc

no caso de Ihe passar á direita. ou as feiticeiras Ihe bara-

Ihassem o juizo cora visôes infernais, ou Ihe (rocassem os

caminhos com eaganosas negacas.

De repenfe, quase á beira déle. soou uma campainha I

Eslremeceu de pavor I E o pavor augmenfou ao enxerger a

curfos passos um fantasma branco de elevada corpulência

que se aproximava silencioso e parecia não (ocar com os

pés no chão. . ■

Erigarara-se-lhe os cobelos, e, de susfo, o corecSo

parou.

ILLUSTRA^AO CATHOLICA 30 1



O pobre moco baqueou no chão charquenlo dos Cami-

■hos-Fundos e morreu assombredo pelo ebonfesmo bronco e

ailencioso . . .

No monhã seguin.e, ao dealbar. um pasfor que guiava

o gado para o monte. fugiu espavorido ao deparar com dois

homrns estirados no .hâo: um envollo numa morfalha bron-

ca e oufro veslido com roupa de grosseiro serguilha da ferra.

Ao chamo do pasfor acudiu gente.

Suprema tragéd a ! O da morfalha era o fi'João

Lisboa—nesse ano pregoeiro das Almas, que, ao reconhe-

cer-se assassino involunlário do filho caiu por fcrra

sentidos e quose morria de dor . . .

Anos depois, morto já o desvenlurado da pai. alguea

ouviu, nas encruzilhadas dos Caminhos Fundos, uma alma-

penada que dizia em voz esmorida :

— «Ai! -ão posso enfrar no ceu, porque mafei uat

filho I . . .

(Excerto dura livro inédito.)

Manoel Boarentura,

(_o InsUhifo Hislôríco do Minho).

r^.fugium peccatorum

wo

O* Mãe amavel, doce Mario,
Sê nos.a guia, sê nossa luz;

E nossas preces ao Ihromno envia

Do leu Jesus.

Sen(enci_dos ao dur. exilio

Que nos ossisfos nôs imploramos.

E procurando volioso ouxilio

Por li themamos.

Trisfes vivendo na desvenfura,
N .-_._ lorlur.i bím m«Tecida

Nos torne olegre a minsão fufura

D_ cterna vida.

Que a fome cesse, cesse a ruina,

Pede a teu Filho que nos escufa;

E exlinga o peste e a carnificina

De tanfa lucle.

Sirvom de balsamo ás nossas dores,

Enfre os horrores d'este mo.ento.

Os teus conselhos, dtbelledores

Do sofTrimcnto.

Por (odo o mundo teu encanto eslende.

Todos abrigue teu coracão.

E da desdita sempre defende

Esta na(ão.

Elvira Neres flereira.

£± __k

*F^» EsP,pal><?a c (^a:idadc»..o
SONETILHO

A* Ercellentisíima Senhora

D. Maria das Dores Sci-as Toga.

Aurea esfrela. és Marîo

Flôr ridenfe e mimosa I . . .

Nos meus sonhos côr de rosa ,

E'a a *fé» que me irradie.

Teu meigo olher ecalenfa,

T- u sorríso é de endoiderl . .

E em infindo pensar.

E's e •esp'ranca* que me alente.

Mas não és e -ceridede- . . .

Pois em meu peifo. uma Trida

Não cures : Ohl que meldedel.

Teu coracão insofrido.

Nêo senle. na agra vida

O que eu (enho sentido . . .

Montão, 16-5.* 910.

Lacâo Momz.

=&
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IIVRARlrA QRUZ

BRA6A

TeJephcoe d.' 29 Telegramas:—CRUZ LIVRARIA

Casa fundada em IS3B

EDĨTORA das obras do celebre hidroterapiĸta Mgr. Kneipp.
EDIT0RA de muitos livroH adoptados no enHÍno primario, normal neoun-

dario, especinl e huperwr.
EDIT0RA e proprietária da Cole< ão SrJevcia e Tteliqiâo.
EDITORA delivro*. d** piedaile—Centelha* Eucati*tica*, tivro â* Oracôes, eto.

Coitipleto sorWlo de Paielaria objectos de ĸsci'trtrio—Ulensilios e mod.los

para desei.bo e pm'ura—Agencia de Publicapôes.

Q

OKFICINAS
DE—

€scu/pfura enj jVĩadeira
-pinsi TTJ_E______

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAGA

N'estas conhecidas officmas. execu»am-se com a maxima perfei^ão. imagens desde

a miniatura ao tamanho nalural. Esculpturas com magnifica pinturo. Tem sempre em de-

posito um variado sorhdo de imogens. bem como banquetas. douradas. belas automaticas,.

jarras. sacras, sanctuarios. crurifixos
e outros artigos religiosos. Encnrrtga-se em todo

opaizdealtares. tnbunas. dccorocôes
em qualquer eslylo. e de todos os trabalhos perten-

centes a este ramo d'arte.

Perfel^ão e» nltldez em tudo

precos njodícos •

Contro riacos oe guerra (erresfres

e manhmos. gréves, e tumu/tos em
mobilias

e ediGcios parfículares. segura a Companha

5Luzo-Brazileira
de Seguros ^^

^.0_=^__-lS
Séde — Lisboa Largo S. Ju ião ^^

ig_.2.»—Tel. Exp."« C. 2061. Tel. da Direecão:

C. 2657. Banqueiros: Pinto _* Sot-

fo-Moior.— Agente em Braga. Amares. Povoo

dc Unhoso. Terras de Bouro • Vieira

Øabriol Maia

Luneta de Øuro
Oticinas de esrulptura, Hncadernacãn e concer-

tos de im_g«*n8. br.tmas e vestes sarerdon"*

Aitigos r. ligiosos, imagens. paranĸ rtoe llar-

moniuns, oculos, pincpn*-, binoculos, cuMinria,

optica e artigos de phantasia.

fluieliomcr.íeiro&O
Hua *»• O<_vltfor, n.* 123

C-lxa poĸ:_l 1588 - RIO Ot JANEIRO

Tele'hone 5593. Norte

.lllustracão Catholica. vendese nesta ,__ca

I-ucoero avulso 300 ra. (moeda bcai h-')«

£.
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
_•__ DO

Padre "S? Ilela § Irmão
()oaquim Pereira Villela)

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

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
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, justifícacôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

psj Breves de reduccão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em relacão com

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

Vem aneæas aomesmo ecriptorio **ma typographia 1

m vapor, denominada dom <Kchondo lãinho, e offidnatr
de encademacão «>nde são eæecutadoê

quaesquer trabathoê, com maæima rapides, perfeipao,
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respecfivo escriptorio ao

V: Wlela $ Irmão

83-RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA-9I

(Antlø. Ru. d. .Rainh.)

= BRAG_
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