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■M hd Clero Siiif Porfuouez
*»ttc«,e88or da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerlgo d'ordens sscras. que deselar allstar-se n'cte Monte

K>. deve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dos Santos moradoi
- Avenlda Fontes Perefra de Melio. 41. Llsboa. os seguintcs docu-

oitos:
— '.• CertldSo d'edade. devldamente reconheclda por notîirio.

-2.' Ools artest-dos, ou declaracôcs medlca* '-radas e reconbeciias

îor nttario, em como nSo sotfre d> molestla ct al, ou habltual (on-

>vhj textuaes*.—3.' Attestado, ou declarai,.- o lurada, do secretarfo

S» Camara Ecclesiastlca respectiva, ou do Vigario da V"ra, Arcl-
■

fîite, ou Ouvldor. em como está no legitlmo exerclclo das suas or-

íeas. exerce o cargo de...e nåo eatá Incurso em processo algum
C^esiastico ou clvil.

Os documento* podem ser *>m papel commum
Se o clerlgo resldir na Archldlocese de Braga. prlndpalmente

•0 concelho dc Braga, dcve dirigir-se ao Rev. Padrc Arnaldo Carlos

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

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

Larsnjelra, Monsâo, se residlr no concclho de MoncAo; ao Rev. Pa-

dre Domingos Aflonso do Paco. capetlâo da Misericordia de Via-

aa do Caslello, se residir no concclho de Vianna do CastellO; ao

Kev. Padre Manuel do Costa Freitas Rcis, se resldir no conce-

iho Je Famalcåc ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos ĩu-
» or oar h > * b. Vicente de Aljubarrota. se rcsidir i.o conielho

de Alcobncn.

ctc
'
s ' evs. Padres sâo soclos correspondcnles do

Moite-Pio; pr ftam todos os esclarecimcntos, faciiilam as admis-

iôef, recebcm *s quotar.pagam subsidios. etc.
Este con de suosiuio na doenca. suspensão e falta de colloca-

,:o paga visi . s. medxas aos socios rcsidcntes em Llsboa e nas ter-

ras em que re < irem^X) socios;dálO escudos para operasôes cirur-

'lî'l. ou ccn cnlas medlcas e 10 escudos para auxilio das Qespe-

îaj, eom-proc so ecclesiastlcos ou civls; todospodem celelrar r.a

ta-ulla Co jat ■ o a to na rua rumno 3, do cemiteno do A.to de S,

oto; f ĸu ta a .ivraria aos socios, quc a Uesejarem consuiu.i; t.m<

JSrelto a cjmprar oira sl e para as suas íamilias mtdĸíii itn cs ■ •

'irr s e ccm aba i nento de 20 p. c. nas pharmac'as mutua ista m J
J

Llma; toijs tetu Uirelto a ser sepultados ou aeposiaios.no resdo
1 |a.g.--c.

c. n.eCe j subsidio de vlnte e clnco esc,udos e mort'ha para o

ron < a| dos tociot res dcncs em Ll&boa. e o de vinte escudo par
mera dos sccics leaidintcs lora de Llsboa.

6^5

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

6asa do Caijtitjijc

Uargo de S.Joâo do Soufo

BV(ĩ\6Pl

Esîaûeleciraenfo mais anfigo
e acredifado n'esfe generc

ÍVa
^øa Q) (7) G <s> <s>

=□

Fundado em 1896

ÎHftECTOtt

Padre Itael Joaqalm Peixoto Braga
Admitte alumnôs interaos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial •
ínstruccão Primaria..

Vago

PH3TQQ3t|PHlA ALmNyft

4*. Prdc;ci AlexanrJrc tierculdno. 45

BRAGA



Revisfa lirferaria semanal de informacio grash.cv.

==ono=—

Proprletarlo. Joaqnlm å. Perelra Ytllela. Director. Dr. F. de Soon Gomii Ttîttso

anĩTon ■ AntfnttftTTtipna

Clementfl de Campos A, Pelxoto.

Sragi, 22 de jQoho de 1918
REDACQAO, AnMINISTRAQAO P. TYPOORAPHIA

83, R. ttos Martyres da Republica, 91 Numero 260—Anno V



POR J. DETARIA[MACHADO.

~1

O Messianismo.

(M dos grandes males da nossa

terra é o messiânismo. Os por-

tugueses confiam demasiado no

esforco alheio e nada esperam

do esfor^o proprio. Nas suas horas de crise,

nos seus instantes d'angustia, de convulsão,

esperam sempre o salvador e não pensam,

que esse homem que se impoz á sua admira-

cão por qualquer habilidade de meneur, por

qualquer demonstracão de
'

~'ir, por um

heroismo d'acaso até. irá buscar o remedio

és suas mãos. Bem sei que sem um chefe

que dirija, que discipline, que congregue as

energias, nada poderá fazer a multidão he-

roica, mesmo a mais devotada em coragem e

em sacrificio.

A Brefenha trrcomulsêo, gritava.des-
fraldando a sua bandeira, un chef et de la

poudre e, no entanto, o que poderia fazer um

chefe sem esse bando epico d'heroes, sem

essa abnegacão, sem esse heroismo, sem

essa fé invencivel de luctar e de morrer,

Em Portugal ninguem se olha, ninguem se

avalia, e, na obra do homem que dirije, os

portuguezes obstinam-se em não ver a expres-

são do seu esforco commum, a repercussão

das suas energias mas tão sômente a ener-

gia, o esforco do chefe. Esse homem proce-

de por si proprio e, para elles, sô esse ho-

mem, que a sua pht >ia divinisa, que a

sua passividade cobre de lenda e de mys-

terio, o pode salvar.

Mas, como esse homem não apparece,

porque é uma lenda, como não surje, porque
é um mytho, o portuguez encolhe os hombros e

deixa-se rolar inconscientemente no abysmo.
E esse homern não apparece porque sô nôs

o podemos fazer surgir, porque sô o nosso

esfor^o Ihe pode dar for?a, porque sô nôs o

podemos crear. E, se o accaso algum dia o

revelou, nada pode fazer porque a nossa

inconsciencia o abandonou, porque confian"

do demaziado n'elle, o deixamos ao desam-

paro, porque nenhura de nôs, na medidadas

suas forgas. Ihe facilitou os meios do trium-

pho. Vimos epenas a victoria nas suas mãos,

quando a vicloria estava nas nossas mãos.

Franco não venceu e, com elle, uma obra

honesla e redemptora, que tanta desgrafa
teria evitado, porque confiamos demasiado

n'elle; Couceiro não triumphou e, com elle, a

causa da patria, porque todos suppuzemos

que elle sôzinho, com os seus bravos, poderia
fazer o que todos nôs deveriamos fazer.

E, porque? Não acreditava o pais na since-

ridade d'esses homens? Acreditava, confiava

demais. Via-os como envencionados messiani-

cos d'uma obra de salvacão e, confíado, cego

n'um deslumbramento, sô d'elles esperava a

victoria e por isso se encolheu. São restos

de sebastianismo corroendo ainda toda a

energia d'uma raca é ainda o pitloresco

Bandarra cantando a uma nacão inteira as

lôas perigosas d'uma passividade fatal. Um

dia, um caricaturista d'espiriío, querendo
marcar a epocha polilica—estava a democra-

cia em furor pleno de banditismo—pintou o

povo portugues como um velho leão exten-

dido passivamente á beira d'uma torre medie-

va,- symbolo d'idas glorias, indolente, inerte,
sem querer sacudir um moscardo verde rubro,

que lhe massacrava as orelhas . . . E, como

legenda, esta fraze eloquente e admiravel de

symbolo. c5e te meches* . . . Mas o leão

não se mechia. Um simples esfremecão ma-

taria o inimigo, mas elle, n'uma mollesa pro-

funda, esperava, resignadamente, que alguem
Ih'o viesse sacudir. A pagina fez successo

mas ninguem a entendeu, e nenhum de nôs sen"

tiu esse cruel acicate de ferro, que nos lanca vam

ao dorso da nossa indolencia. E ninguem se

mecheu, como ninguem se meche . . . Espe-
ramos, esperamos sempre, a revelacão do

homem messianico, que nos venha amarrar

ao atoleiro. De nôs proprios é que nada

esperamos nem devemos esperar. porque não

nos entendemos nem queremos entender. e

porque esse homem sô viré quando nôs

quisermos, quando o soubermos crear.
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CHRONICA

j^êkjfaa^Ty E'O V. d*s mnr(jr*ns do Limn lé ribis do

VI /m^A?i ^r'° as'"',i,'r P' 'a "• z P' imeira a um Con-

If/Ê^T^Êf gresso dfl Juvenfude Cetholica Porfugue-

Wfr^W/°§\ Z0, e n^° f'C°u i»érfe a sua alma de

Í& Caî/ ^w crrnfe ao confaclo da novidede que enlre

os co^tumcs rofineiros, verborrhri.os nocicnaes reprc-

senfa, ha cinco annos já. o tr.ib.ilho prafico dVs^es m'. ■

Ihares de npazes cefhol'cos que vorrr m para um canfo

os frôpoî íituos das discurseiras efernas e para o outro

o parlidarismo esfreilo e cainho que afé aos comc^os

d'esta erranceda enlhusiaslica dos novos engaiolnva (o
Bivar dis«e-o bem n'aquelle brinde do pequeno prHiiri
do palacêfe) a abnegada dedicecão dos jincros e illu-

di los. recrufados pelos cenfrcs e chnfaricos dos varios

homens nohveis e esladislas emincnle* que déram com

a palria quasi em vosebarrís, como se vê.

V. não o occulfou em plena se:unda sessĩo do

Congresso e, agoro, recordo o bom humor minhôto com

que sugeria oo nosso bom e Inlenlo^o dr J*yme. o lci do

sêllo, comaprovn^ão do Alberlo Din;z da Fonseca, para

conferencias de circulos .. . de conlribuinfes!

E' que, como viu. a rijidez prngmélicn e conse-

Iheiral fugiu epnvorada, ha muifo. de breco dado com

o diabo (que não quér nsda com rnpe z-s* des nosses

reuniôes. Os essumpfos sérios são sériamenfe disrufid ^s

por nôs, com a íirmezn. de doutrina com que o Jjnquim
Diniz da Fonsêcn expoz. sob os eppleusos d-> gr. n ^e

Bispo de Porfelegre. e ?ua lhé*e odmirovel sobre a vida

religioso a refazer por nô«: mas nns di?cus5Ôrs a clare-

za e o repida concisão do que ê preciso dizer. sáem

muil-s vezes recorfades n'nm pinforesco de gr^C" e al •

lusão que abrilhentn o dcbafe e mnrcn inconíundivel-

menfe a mocidade das reuniôes que ccltbremos por esse

poiz emfôra, onnualmeníe.

A opreciecão de um facfo é feifa invnriavelmenfe

com o cafecisiro no môo e qunndo a uncluosa e ceri-

cafa avanlesma do contcmporisocoo fraicorira surg' em

zumbaias capcioses. decididameMe nôs corrêmol-a n cha-

cofa e ponfopé como umn excrescencia do carnevel hy-

procri'a em que o po«sedo se fornou nos sc-us ull mos

dias de fregi-n comédia. uma corêla que se fsmrra<;a

para o vasculho com o ponfa da brfa, um bêu-bt u gro-

lesco que revolfa n infeireza dos nosíos caractére s.

Nos ocfos religiosos. V. viu como os rapezes .

cebem a communhão, e eslrrmecem ao ouvir pnlovras
como as do Bispo de Porfalegre ou es do dr. José Cor-

reia nas sua ellocucôes admiraveisl

Em qualquer parfe fazemos um Congres'o : o

nnno pflssndo. por salas de hofris de Vizcu, esle anno

nos 3elôe< d'uma casa fidfllga, fi Jalgímenti- cedidn. R mo-

nos das violencia*, deprezemos as manhas inufeis dos

acaparadores do movimfnlo.caslig^mos rs vaies da ca-

nalhe, lamenfamos e esclsrecemcs os que frensvieram.

Snnfnrem. com os seuî enlhusios'as cadêles de

Nunalvares viu nos rezar sob es nervuras mnnuelnas da

cepells môr de Marvilla, curvnr-nos crenfes enfe a ma-

raviiho do Sarfo Milagre em S^nfo Esfevom. rememcrar

n epopein das descoberfas na Greca. onfe o fumulo de

Pedro Alvores Obrel e lenc,T os o'hos livres pela

plonura do locnl dos velhos p"CO« da Alcéc;ova. pascen

do-os no vn>fidão sem fermo dos horizontes onde o sol

é o grande rei I

H« uma grandeza frisfe em fodo oquelle velle. nêo

ho[? 5ocÃvem-se,a nossos pés osrepidos pcndcres do

DA SEMANA

A um companheiro de viagem

plnnalfo de cujo cimo os orahes despenhnvam os réus

de crimes nefando«, e depoi% além do rio. éo pliino im-

menso. o rnligo d.minio d-.s nl^áras moiriscas e das

incurs5,,s rhri«tâs de ATfonso Piime:ro, scfre o dôrso

lé"e dos fd'nos do venlo. como os enligos diziom ser os

cavnllos sanlerêncs ! . . . E' l^rcía n mnnchi pardi dos
olivêd^s sem lermo. salpicndi di 1 iiro brnnco dos Iri-

gaes cheios de sol ! E' o esfumado escuro dos hor;7onles

e ocipzenlo do eífutrio do Ttjo, lá pera boixo! Para o

n-rfe, á esquerda. o v«|le de S ínfarem rnsns nas cncoíles,

ep nhodas 'omo ?e íôram povoacôjs da bcira mar, e se

o mar fôri n seus pés,— e plnniiie; e no meio o rio cm

largos tôlvulos (orcendo já nos lancosda suj curva para

lésfe.

Sanforem é um dos grandes relicerios dn Prifrin.

Nôî. os rapiz?s que, primeiro que ninguem,
— ha dezoi-

fo nnnos! — á Palria devcff.mos es nossns vidas, senti-

mo-nos bem em união com fodes suos (redicôes. e rÔ3

os que descemos do norfe, m°u cero, 'emos efinal de re-

presnr o lamentecão do que nos cusfru de sncnficios

mtfrriaes oquella mnrcha horrenda de S horas de ccm-

hcn rm f mpo de ftlla de carvão, para rcmirar o que

mi rer nos foi dodo.

B^m sei. . . O P.e Areujo oindn crisparn os punhos
de ind tjnocão confrn o exanlhemelico foimr nlo dn pri-
meirn no te de hospedf.rie. V. eslá e recorder eqiĸlle

grilo ro péleo. (.|(ns ho'es. por ceusa da rrule que fu-

gin— atjorre a trú-ú úlal e qwe o poz e'érle. como á po-

pul(<c:o ^0 v^lusln Escelebi« os grilos dos edí-rves mci-

riscos quando o grande Åfíonso veio ha selfcenlcs e

sesserfa e ro»e enncs ^fêl-cs e ô do mez pess'-do) de

noile, a gplinhar mois os ?eus pelo sua celcadn de Afa

mô'm'— pouco mais ou mencs onde o grecio*isíima
charrelle. que o frc nsporlava do fsltícêo. f'ccu flrez das

nossas nêo menos carissimes cerripones. V. ^inde nptl-

pará cs rins n \cr s<* j.i comhuslecerem dos celores

emaveis dos fi" fos colcrô. s d'oquelle qiorfo inrxqueri-
vel, de cnjas j-'nílles. ?rm porhs inleri^i'es vimos. o Te-

jo n'umi lindo noilf de lu^r, e d'onde se e\isla\n o pe-

(eo. f. ilo aduar de j ricos, cerrrcns e rruerts. sobre cu-

jo chão dorrri n fn-olados nVquellns menln«. . . de re-

rão. que V. cbnrrova habilos da Ordem Trrcfirn de

Vionna. uns cnn-pinos de carepuce. quando nôs lá rm

cf-na ncs vingnvem-is em morna ecna c'o Lu^o. á fnlla

das fangprinedns diuréli-ns. esn'-cielidarle de Alfnnllos,

da aJustez hrul^l d'equrllos celmes que fornnvem os

lencoes insuporfaveis ao? nossos corpos de inveleredco

minhôlos, inexperienfes de ellhS lempcrefuras!

B.m sei. . . Mas fudo isso ficerô em srgundo pl-i-

no. O nosso dr. J-yme. mesmo d^ve-nos ler perdondo
lêl-o drixndo f cer o cnrlar no jftrdim de kt-rmrsse os

s. udades e grocos senfdrenps das quars tlle se d'sfor-

rou com usuro, pi l^ mnHrug«da nas ^lmofidns do su

comparfiment->; e o P.° Lamas já «e rt-frz do susfo que

o fez grifar om nosamenfe Aqui a'el-rey\

Toul passe I

Recordemos er.fes que o 5.° Congresso foi. sem du

vidn, um friumpho. e que de lá sehimosco.-n fé renovadn,

podendo bem clsmar como Mem \\oniz e Atfonso Pii-

meiro deonle da porfn de Al Cudie:

Coregem. rapazcs! Morrem os infieist Virgem Ala-

ria soccorrei os que ccmbalem por vás!

F. V.
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De Frey Gil da Soledade,

eokesso da; palperra.

rtV\T^-ONTIN'JANDO: -O sr Alfredo L'Amberf..

VMlîSsrv? (essim escrevia o seu nomeoheroedo ro-

I V'-fcárel2' rner":p- e nao iâ Lambtil, que ferie siJo

^^m?rQ!!j& demasiado vuljor), era o meis bri!li5nle

«E^^"^=i^ nolorio de Pens Um elfganle viveur, co-

mo agora se diz, essiduo na Opera e corlejador irrcsis-

fivt-1 do bello sexo. Um die, por uma queslão ceusoda

por uma bnilarinn pregou num elenfodo mencebo, eddido

á embaix^da da Tu-quia, um valenfe murro, que apanhou

desgracedamenle em pleno nariz o srquoz de Mohomet.

Murros agrodoveis não ha, mas um murro no na-

riz é, sem sombra de duvida, o rrw-is desegrndavel de

fodos. Não sei se algum philosopho furco descobrira já

esfe exioma; certo é que no romance de Abouf o joven

lurco, ferido no neriz, jura vingar-se no do sr. L'Amberf,

porque o Alcorão ordena expressomente: olho por olho,

dente por denle, nariz por nariz!

Segue-se, pois, um duello: os adversarios defron-

fam-se a sabre e, apoz breve rofeor dos ferros, o nariz

do desgrecado notorio foi morder o pô. Adeus prazeres

mundenos, edeus emores fugazes, odeus friumpho de

Adonis! Como os poderá saborear ainda um homen sem

nariz'?

Mes nêo esfá fudo perdido: o medico que essisfiu

ao duello cncenege-se de peger oulra vez o nariz com

uns ponfos. com fenfo que o nariz apparece; mas, ei I o

neriz desepporcceu; um gato que o viu cair, epanhou-o
de salfo e enguliu-o avidamenfe.

Aqui vem o fricmphoda sciencia. A rhinoplaslie, ou
erfe de reslaurer os nerizes complefemenfe perdidos, é

precisomenfe o maisrecrnte e gloriose conquisfeda scien-
cia. O svsfema que ella mais commummerle emprfga

consisfe em lom.T elguns cenfimelros qundredos de pel-
le vivn d'um brnc° de. elguem que se presle a i*so. Mas

o noriz, por esfe processo refrifo, soffre. (no romence, é

claro) lodes es vicissi'udes de quem o forneceu, vive a

vida do seu precedenfe possuHor.

Um pobre diabo de um carrejão cede por dois

mil francos a pelle precisa ao cirurgião pera rrfazer o

nariz ao sr. L' Amberf que, em breve curado, volla mais

bello e friumphante que onfes á suo vida de eleganfe
conquisfador. Um bello dia, porém, nofo com (errorque
o naiiz se Iie v?e fornando côr de ros?. depois verme-

Iho e. finalmenfe. fiz se puro escarlafe. Emollienfes, po
medns, fudo inulil. E' preciso remonfar á causa p^ra

fruncar o effeito e o causa não farda o serachada. O

desgracado carrejão, desde o dia em que se vira com

os dois mil francos, não fizéra senão embriegar-s'1! Eeis
o mfario. eo lado d'elle. a prégar-lhe, com celor de

aposfolo, moHerecão. Succede se um alternar de melho-

ras e recaides no nariz do ncfario, segundo a efficocia
das prédices. o que dá luger a verios episodios amenos,
efé que nm dia o carrejão morre dos excessos e o nariz

do sr. L'Åmberf murcha definilivemenfe.

O romence, que o tSo lergos frecos summoriei,
funda-se no perlicularid'de que fem o nariz de averme-

Iher quondo o dono se dá com demasiado zêlo ao culfo
de Baccho. Mas será verdode qtie sejem os bebedores os
unicos peccodores condemnados já nesto vida o levar um

esligma fão evidenfe do seu peccado?

áLMLEnsros

XL

Sobre narizes

Parece que sim, olhando ao j-jíjo commum de que

cosfumam ser echo os litferatos.

L'altro clie diclro vien con dolce riso,

Con qucl naso appunlalo rossc e sfrano,

Ha fallo anche del ber suo paradiso

diz Lorenzino de Medicis, no canfo 1. do scu poe-

ncfo J Beoni (03 b;b?rrôes\ que nelgumas edicôes se

cheme Simposio. Eu, porém, que pela menia de rebus-

car, consultei sobre o assumpfo varias hisforias e frefados

de medicina, convenci-me de que se o abuso do vinho

pode. de fũcto, causar muites vezes avermelhemenfo do

nariz, fal inconvenienfe pode em cerfos casos alfligir
fambem pessoos que não ebusam nada de bebides al-

coolicas, e vice-vrrsa: pode haver bebedos de forma nl-

gums edfigmnfiredos pelo classico colorido que se cos-

fuma aftribuir ao scu nariz.

Em fodo caso, par vir 0 proposifo, rccordarei 0

anecdofa d'aquelle chisfoso cevelheiro d'mdu fria que

publicou ne quarta pegina d'um jornol um oviso, promet-
(endo mander, medianfe esoorfula. uma receifa segtra

confra a vermelhidãodo narizcausada por beber demeis.

Aos bebedores. que, com o vole do correio Ihe menda-

vam pedir a infellivel receifa, respondia nesfes lermos:

Confinue a beber e o seu nariz perderá o côr vermelha:

ficará violefa !»

Supprimo aqui umes doze linhes que fraduzklos

perderiam a graca. Termino essim o cepitulo :

*E para ferminer <-> mois nasaimenle possivel, re-

produzirei um soneto esfrtmbolico e de monorrime, de-

\ido á p:nna de um infame poeta cujo nome sinto não

poder eponter á execracSo universal:

Quando rimiro, o maso, il voslro naso.

Parmi vedcre il rc di lulli i nasi,

Ché non 51 pjô vedcr fra gli allri nasi

Um naso lungo come il voslro naso.

II voslro naso é il piú polenfe naso

Chc si possa Irovar Ira lutli i nasi,

Ed hn una auforifá su gli allri nasi

Che fa abbassare a fulti i nasi il naso.

Ben si puô gloriar fra fanli nasi

II voslro naso adunquc, essendo un miso

Che fa cappello ed ombra a lulli i nasi

A fal che ognun chc mira il voslrj naso,

Oual di lunghczza passa futli i nasi,

Per slupor grida; o naso. o naso. o naso!

E c si non c'é naso,

Nasin. na o .
: seflo. nasonaccio,

Che non sia schiavo al vosfro gran nasaccio!

Se o visconde que no I acfo do Cyrano de Berqe-
rac apanhî do heroe primeiro uma furiosa e intermina-

vel díclamacSo sobre os narizes e depois uma espadei-
rade— lhe recifasse esfe sonefo, solva se, de cerfo, de
uma e oufra coisa !>

Aqui fermino o capifulo. Agora frey Gil convida os

seroeiros paro o que voe dizer sobre narizes I
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ana hypĩca no Campa de Bessa a Tavor djos trphosos

J

1—0 e'feres Armando Pinfo, n'um bello salfo. 2-0 capifáo Primo Sotfo-maior. salfando o maior obsfaculo. 3- O fenenfe

irlhur Barreto. prendendo a argolinha. 4—Miss Germings. vencedora do terceiro premio. 5-0 fenenfe Thomez Frogos0'

rjfxdbendojo proto corn o.bola. 6—0 Alferes Nuno A. do Espirito Sanfo. reccbendo o maco e dando o pralo.
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l—O sr. Anfonio Thorroz dos

Sanfos e seu genro comprando flcres.

2—0 cf;pi'ôo Prlmo Sotlo-meior

(omando o vinho.

3—Um especfo da ossisfencin.

4—O fencnte Atlhur Borrefo

acompenhendo a ex.TO" sr. D. Moria

do Cunho e Lime.

5—Grupo de vencedores; de e.«-

querdo pera o direite: Simplicio Go-

mes, Thomez Frogoso, E^pirito Sanfo.

Phol. t'e J. Azeved>,

-1

.?*

■

&>»■#*?:*>&"
'■rf.il-:

m-J-.-mV-iw rj'

■x'^Si'S^i'— ■ ■■■.'■•■'

v'\&&*~.A.
-

:■
■■■

. .'.;--j i>.

■
■ '>îte,

■ j4tetí%$fei":

ÔI2 iLLUSr.vA^Ao CAT.ivJi-lCA



; ,'.H Wi-,;. „
,
? f ■*:,'r-".VvA'-:'_ C'&;.;

'

V '<>_
- •--.'- .CJ^v-*^ÍJ*

|j ^^-cr xlJ^

Gynkana de auforaoYis

no Campo de Bessa

O «r. Palmo de Vilh.na, vencedor

do 1.° p emio
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O sr. João Belfencourff,

tomando o \inho

_e ■>

o

o
o

o

0

co

-° o

o->

o -> -O o.
o

o

o

0

°C3° O O Oor>0

o°-o °o o° o-°o
O O o 01 o c
> O o 1 o t

> o ... > o 0 0
0OO0DO oo
o °co° o o o- ,o o
O 0 0 o

°-oooo00° °°Oo, ooO°°

O sr. Antonio L<*pes, vencendo

um obstaculo

Piiota. de J. Azevedo.
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sr^&JT^

bancamenío fla nooa canhoreira "huan?a„
:
^J^XL^

O sr. Presidenfe do Republica na fribuna enfcs do lancamenfo

A novo canhoneira »Luanzc» ao enfrorna eguo

IIVRO^
«/tN.s

1

~:\

NÛVOS

Recebemos recenfemente o livro Problemãs

Economicos que o illustre financeiro e distincto

escriptor sr. José Domenech acaba de publicar

l|| n'um eleganfe opusculo de 24 paginas. onde tra-
I: ta, entre oulros problemas, do fomento da ri-

, queza nacional, baixas dos cambios; edas so-

i|| lucôes tendcntes aresoher cstes problemas. da

jj adapfecâo de novos cultivcs, dos Sindicatos

Agricolas, etc.

Agradecemos o exemplar offerecido felici-
tandoo auctor pelo seu optimo trabalho.
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Alferes de infanfario 1, Francisco Elisio

Fronco Memede, prisioneiro dos ollemães

em Bosfatt, granducado de Baden _^

Joaquim Åndré Gaspar, soldado
de infanfaria 31, nafural de

Sobrado, Vallongoãque faleceu no

Hospitel milifar de Goba

(Africa Orienfal) em Fevereiro de

onno de ÍQIÔ

Alferes Anfonio Emilio Cunha Sanfos,
de infanleria 2, prisioneiro dos ellemães

no combate do dia 9 de Åbril de 1910

Boovenfuro Nicolou Sanfos, soldado

de ortilharia 1 . prisioneiro
dos ollemães

^y*

Manuel B_rbo'a, l.bic° o de

infanfaria 29, prisioneiro
dos ollemães em Dulmen e

Westf

0°00°_,o o

O 0

o o

°« _,°
°o*°

Alferes de arfilhario 1, Domingos Go-n

gelves Paren'e Junior, f.ito prisio-
neiro em 9 de Abril de 1918
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Guerra Europeia
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O alpinos ifalienos em marcha para es linhes"

/__C_

^
_:__^ /£=&'

Ofoifc ifelicr.o'ncs Alpcs

Uma mulher inglezo tabncendo um morteiro

f:?$t-' .

£<._>»vf .V ,2,;

. -_.-&__; ..„-»•. A ,'í-.. >- . •••■ "-"

A vida dos soldodcs de ccncnVrc.o em Fron^a
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NÍO FATÃO
Murnura a folhegem. murroura a levada,

Myrmuram saudodes

Na paz do Fafão.

Alguem possa e canta m curva de estrade,

Bateram Trindades. . .

Murmuram saudades. . .

Murmura a ora^ão.
5)

Eu rezo convulso, de joelhos na alfombra,

E reze commigo

Quem tem cøtôcão. .. .

k noite vem vindo. O mysferio da sombre

Parece um jazigo

Que reza commigo,

Manando paixão.

Lá no allo o Solar rccorda ama egreja

De anligo convenlo ;

Parece-me então

Que, mais do que nunca, magnifîco alveja,
Qae fem senfimenfo,

Tem voz de convenfo,

De asylo christão.

Mas. n'isfo, oÍ£o um canfo, um gorgejø fão friste,

Que 0 e lme vibrou

De grande emo(ão. . .

E fez-se o si'encio. o silencio que exisle.

Quando elguem chorou,

Quando elguem vibrou

N'uma sohdão.

Que canto ! qne pranfo I que mágue pungenfe I

Ao passo que o esculo,

Sinfo a convulsão

Que »enfe quem ouve o rugir de (orrente . . ■

Não sei quê d'um lucfo,

Ao passo que escufo,

Me lembra um caixão.

E a voz vai gemendo :
— No seculo d'oiro,

No tempo de luz

Em que eslt Na<;ão

Do India arrancova um enorme the.oiro :

Em que a Espnda e a Cruz

r— Q' fempo de luz I —

Tinhøm lar irmão ;

N'easa era santa D. Paulo parfiu.

Pe eapoda brjlhante

E fulgido o/coo. . .

E foi equi mesmo que se despediu,

Gaĸboso c giganfe,

De espeda brilhente

E lindo gibão.

— Com glono virei, adorada seahoral

Ådeus I . . . O iafiel,

Rebelde e villão,

Ameeta esfa Pafria, assim seducfora,

De rosas e mel. . .

Adeus ! . . . O infiel

Levanfa o pendio I

Vai a vossa imagem e o vosso solar,

Ahl foda a Proence,

No meu cora^ão I

Que soudede immensa nio hei-de peruvr,

Apenas eu pense

Em vôs. em Proence,

Rosees, vinho e pão I

Ficai, porém, celma e fiel como aois,

Que, quando eu volfer,

Tode a gera^êo

Ventura e gloria ha-de dar-me. . . e depois,

Podemos emor ;

Quando, anjo, eu volfar,

Darme-heis vossa mão.

— D. Paulo I . . .
— Parfira. E correrem os dies,

E semenes, mezes,

E ennos de illusão I

E eu sempre e esfe hora a carpir agonias

Tantas, fantas vezes I

Semanes e mezes I . . .

Deus ! Que immeasidão I

Assim me fiz velha, tremenfe e geleda,
E elie sem volfar,

Ao menos ancião I

E assim expirei. sempre a olhar pere e esfroda,

Ao sol e ao luar I

E elle sem volter I . . .

Nem mesmo em viseo I

—Senhocal Quem sois? Vosso nome ? Dizei-o. . .

Mes o venfo n'isfo

Lembrou um frovão. . .

E celou-se a voz, o gemido, o gorgeio. . .

Talvez Jesus Cbrisfo

Ordenasse n'isto

Silencio ao Folão, . .

José Agostínbo.

V
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2)ifcs e pensamejjtos

Vinganga de muslco

'uarte III, rei de Inglalerra. despediu,
por ter má voz. um musico da sua

camara, que era um bom homem

e exemplar chcfe de familia.

O pobre homem. vendo-se lan^ado á mi-

seria. disse numa taberna:
—Está bem, o rei despediu-me, não le-

nho meios para viver; pois juro que islo

ha de custar a vida a muila genle.
Em poucos dias oa elvicareiros levaram

o desabafo do musico ao conhecimenlo do

rei que o mandou chamar immediatamentc.
—Dize-me quem são as pessoas a quem

ameacas de matar?

—Vossa magestade houve por bem des-

pedir-me do seu real servico, e porque te-

nho má voz não possb conlar com ella para

ganhar de que viver; porcm fenho luzes Ja

arte de cirurgia e para não morrer de fome

resolvi melter me a cirurgião. Ora primeiro

que chegue a adquirir pela pralica peifeilo
conhecimenfo d'es'a profissão por cerlo que

matarei muilos dos quc me cahirem nas mãos.

Boa troca

Disseram ao rei da Prussia. o grande
Frederico II, que um guapo cabo de esqua-

dra veidosamente trazia uma cadeia presa a

uma bala, a fingir de relogio. Quiz certifi-

car-se e, passando um dia revista ao regi-
mento, parou deante do cabo.

— Muito economico e cuidadoso deve

ser este cabo de esquadra. pois que lem

podido do seu modico soldo poupar com

que comprar um relogio '.

Respondeu o cabo:
—Senhor, lisongeio-me certamenfedeser

economico e cuidadoso, porém emquanto ao

meu retogio na verdade que vale elle bem

pouco.

O rei tirando o seu relogio d'ouro, conti-
nuou:

—No meu, são cinco horas, quantas no
teu?

O cabo, sem atarantar-se, puxou da bala

que trazia e disse:
—O meu relogio. senhor, não marca

nem cinco nem seis, porém serve de lem-

brar-me a todas as horas do dia e da noite

que devo eslar prompto o morrer por vossa

mageslade.
—Troquemos.
Disse apressadamente o rei. E dando o

seu relogio ao soldado recebeu d'elle a balle

de chun.bo. que guardou cuidadosamente.

Peor que a aranha

Estando o celebre cscriptor inglez Day
um dia de visita em casa do seu amigo sir

William Jones. csle. mexendo em alguns li-

vros, viu d'elles cair tma grande aranha e

exclamou ;

—Mata aquella aranha!
— Não, respondeu Day.
— Porque ?
— Que direito tenho para o fazer ? I Su-

pôe que viajas por uma montanha e um po-

der superior ao teu dizia : Mafô oquel/e ecf-

vogådu l Gostarias d'isso Jones ? ! Pois ollia

que os advogado são bem mais neíastos que
as aranhas.

ELLA:—A D/Adelaideraffirma que você

é uma pessoa de muito bom goslo.
r ELLE:—Não'admira. Ha dias disse-lhc

fque ella tinha um rosto formosissimo . . .
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[TVRABØ QRUZ
BRAGA

Telephcoe d.° 29 Telegramas:—CRUZ LIVKAEIÍ

Casa fundada em 1888

EDITORA das obras do celebre hidroterapista Ngr. Kneipp.
EDITORA de muitos livros adoptados no ensino primario, normal aeoun

dario, espeeial e superior.
EDITORA e proprietåria da CoIer,ão Soiencia e Religiâo.
EDÍTORAdelivros de piedade—Centelhas Eucariaticas, livro de Oracôes, eto.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modelof

e| para desenho e pintura—Agencia de Publicacdes.

OFFICINAS
DE

€sculpíura en\ jyíadeira
JPI_ĩsITTTJEl^

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAGA

N'estas conhecidas officinas. cxecutam-se com a maxima perfeicão, imagens desdc

a rniniatura ao tamanho natural. Esculpturas com magnifica p n ura. Tem scmpre em de

posito um varíado sortido de imagens. bem como banquetas, douradas, belas automaticas,

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

o paiz de altares, tribunas, decoracôes em qualquer eslylo, e de todos os ti abalhos perîtn

centes a este ramo d'arte.

Porfei^âo © nltidoz em tudo

precos m°d'cos

tf:

Contra riscos ae guerra íerresfres

e manfimvs, gréves, e tumulfos em mobilias

c ediBcios pãrticulares. segura a Companhta

5Luzo-Brazileira
de Seguros f+^

Séde — Lisboa, Largo S. Julião ^^

10-2. ••—Tel. Exp.,e C. 2551. Tel. da Direecão:

C. 2557. Banqueiros: Pinto & Sot-

to-Maior. — Agente em Bragv Amares. Povoa

de Lanhoso, Terras de Eburo e Vieira

Manusl da Conc3ie;_3 1_ocha

Lari> <b Bífã» ie S. Mjrtiaho— BRAGA. t_

Luneta de Øuro
Ofîcinas de esculptura, encadernagão e concer-

tos de imagens, batinas e vestes sacerdotaes.

Artigos religiosos, imagens, parameotcs Har-

moniuns, oculos, pincenez, binoculos, cutelaria,

optica e artigos de phantasia.

flurelio ITtanteiro & C.a
:.ua do Onvldoi*, n.* I2S

Calxa po_Ul 1583-RIO 0£ JAME1R0

Telenhoae 5593, Norte

clllastra?-} C_fho!ica» vnde-se nr.'i ,saca

Nu oaero _vulo î)J ra. (m>îi» brxz liifå) m^
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos

Paclre "^ille.a b) Irmão
Qoaquim Pereira Villela)

» »

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

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

respectivos Breves, licen^as para casamentos
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 estado livre.

Breves de reduc$ão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das repartieôes civis, judiciaes e militares em relacão com

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

__Vm ane.ca* uomenmo ec* iptvrio *«-_-*« íuuoaranhia
a rapor, ttenominaãa do* « Wvhtmrlo Minho. e offícina*

€ie encadernacão onde ttão eæecutudos
quaenquer frabaiho*, com maæimv rapidcz, perfeicão.

e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

P.e ^illela § Irmão

83-RUA OOS MARTYRES OA REPUBLICA-tt

(Antiga Rua da Ralnha)
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