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(^fyrorjica da sei-qaija
"T?

Justipa !

leitor estacará deante d'esta palavra. Não

que ella o assuste ! Pelo contrario, o lei-

tor é pfessoa que so justiya desejî e pra-
tica. I.onge de rnim a má ideia de que o

leitor seja creatura avessa ao que como

justo se impôe.
NSo, o lcitor estacará deante d'esta palavra pela

razão de que lancjada assim para a cabega d>_ta chro-

nlca (admittido por hypothese, que a cabe<;a d'esta

nhronica esteja no principio lombra, não um apon-
toado levo de notas, mas um solemnissimo artigo de

fundo, de sobrecasa e lavaliere, a proposito de uma

das gnives i: sisúdas coisas sob.eque é costume escre-

vcr-se nm artigo de fundo. 0 titulo, sgora, pederia
servir t xcellenti.mente —Justtfa!

—

para fulmiũeas ti-

radas sohre a rlemora do julgamento dos presos poli-
ticos ou sobre as estupendas situaQôes i readas nas ca-

deias -a individuos totalraente isentos de culpa na

avenlura monarchica do N'orte. Ma^ isso scria n'uni

tempo em que pudessem vir a lume artigos de fundo.

i>s senliores sabem porqne foi preso ein (íuimarSes o

sr. conego José Maria (íomes. Sua rev.m" sahiu esfor-

■ado a combater contra as arbitrariedades tortuosas

d'urn tal Felguciras, que uma \ei me amostraram no

l'oural como el cacique-mayor vimaranense e de cu-

ja íigura me licou, devo dizel'o, a impressSo d'ura

d'estes apagados anuros que a onda politica, n'ura

lusco-fusco favoravel . cumplice, tem arrojado á praia
lu*a. O sr. Felgueiras, que nSo vale nada, manda cm

UuimarSes quc tem republicanos, e até seus correli-

gionarios que valem muito, ou pelo menos muito

mais do que elle. Aconteceu em GuImarSes o que
acontecou por toda a parte. Quem imaginava em 10li">

que dominaria hoje no poder o ministerio que ahi te-

rnos'?. . . [i'esta sorte, é evidente que o sr. Felguei-
ras, que já se r.'velara em tempos, havíam de honrar

as tradigôes— cujas victimas sSo precisamente todos

os vencidos, o que demonstra que o sr. Felgueiras
nSo sabe respeitar aquillo que toda a gente respeita,
nem descriminar o innocente do culpado. 0 sr. cone-

go invocou a sua filiaijSo partidadria de evolucionista

e puxou, por escripto, as orelhas do sr. Felgueiras.
Este, que deveria portar-se d gnamente, proccdi u da

seguinte forma:— mandou insultal-o por um escriba,
i' prendel-o por um sargento-musico do regiraento.

F.' como cjntam os jornaes, e eu pego desde já
desculpa aos leitores se por acaso; o sargento nSo era

musico, ou o musico nSo era sargento, porque não

tenho — juro-o! — a minima intenQão nem de injuriar
os bariscados instrumentos das fanfarras, bandas e

pliilarmonicas, nem de achincalhar a numerosa clas-

se dos sargentos. Já tive no brago as divisas de pri-
meiro sargento (guardo-as na gaveta, ao lado dos

meus lencinhos d assoar, embrulhadas em alvo pa-

pel de seda, para
as dar de prenda ao meu petiz quan-

do o seu infantil instincto guerreiro o atirar para a

garupa da vassoura da sopeira ou para uma das pa-
ternaes bengalas, e sei com que temor os galuchos as

fitavam, muito embora nunca suspeitassem, felizmen-
te, da rainha absoluta e refece incapacidade para dar

uma voz de commando (o Julio Gomes dos Santos é

que as entoava agrestes como nenhem de nás ás 6 e

8

D
O

meia de invernaes manhSs na ampla parada do quar-

tel da Torre da Marca,— que frio que eu sinto ainda,
meus senhores, ao evocar o frio que apanhei!) e de

que nunca recebi mais do que doze centavos miseros

de ordenado, em cinco mezes que por lá perdi e que
ainda choro, deante da imagem da minha doce Patria

aguerrida . . .

itesalvadas d'est'arte os meus inteatos, e explica-
do não s6 o motivo da prisSo do sr. conego José Ma-

ria (iomes, mas tambem a rasSo pela qual não _

actualmente possivel a redacc^lo d'um artigo de fundo

sob o titulo pomposo que enfeita esta chronica, como
vi.stnso paquife sobre o brunido d'um elmo— eu te-

nho de justificar a escolha que d'elle fiz. E' intuitivo.

E' poderosamente logico. Eu nĩo posso, evidentemen-

te, trajar fraque e por na cabega um barrete, de dor-

mir, dado que eu para dormir precise de barrete, que
nSo careco. Inversaraente, enfiando a sobredicta co-

bertura nocturna eu tenho o imperioso e honesto de-

ver de vestir a camisa com que durmo, e n'este caso

nSo saio á rua, mas vou para a cama.

Assim se verifica com a chronica. Puz-lhe a justi-
ra na cabeQa sou obrigado a respeitar no traje a cohe-

rencia 1o chapeu . . .

Verdade é que hoje não existe tal respeito. Cada

qual faz o que quer, a comeîar pelo sr. Felgueiras de

i.uimarães. 0 meu amigo dr. Julio Gomes dos Santos,
digno commissario geral de policia do Porto, já tem

soffrido as consequencias de semelhante liberdade

de pensar, a proposito de alguraas ordens uteis que
dá e nSo se cumprem

— com detrimento da Ordem . . .

Cada qual faz o que quer, e veste como quer. Ha me

nino que resolveu usar casacos de senbora, e ha se-

nhoras que decidiram cobrir a frisada trunfa com um

chapeu masculino.

E' por estas e por outras que no Porto de nossos

dias chamam a atteoQão os dois unicos, homens que
diariamente aparecem nas ruas, nos theatros, nos seus

escriptorios commerciaes — e um d'elles é guarda-li-
vros— de sobrecasaca e chapeu alto ; e ninguem re-

para no desconchavo de certos vestidos feraeninos, e

na curiosidade exotica de alguns fatos.

Hontem, no Café, contaram-me que o meu caro

esculptor X, casado ha pouco
— elle o bohemio ! —

com a viuva rica d'um jogador que se suicidou, sur-

giu ha dias ahi de pôs d'arroz nas morenas faees, e

tinta de carminado bâton nos labios, declarando que
vae viver para a Italia, abandonando Gaya, a terra-

natal dos seus parentes, em cuja galeria figura Soarei

dos Reis . . .

Os senhores vejam I

E já agora desculpem que pelo adeentado, nĩo
da hora (para que soem apeílar os presidentes de Ca-

maras e Senados) mas da chronica, eu não lhes expli-
quei o titulo ! As palavras sSo como as cerejas . . .

Estas chronicas, afinal, nSo passam das melhores
conversas que eu disfructo todas as semanas, e nin-

guem nota -

como seria ridiculo — se uma conversa

acaba bem ou nSo, com ldgica ou sem ldgica. Direl
até que as illogicas, as mais leves sSo as melhores . . .

F. V.
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SEEÔES -A._l-Æ_B_ISrOS
Dl Prey Gil da Soledaob.

huuo da Palh_u_a.

LXXI

ema amostra das anecdotas nasaes que hSo-

de formar um capitulo da futura encyclo-

pedia monumenta) do narii,

Comecemos por uina que se conta

de um frade— por mais que custe a frey
Gll confeesar que o dicto religioso nSo era de tiar em

interpretaîOes do Evangelho. Conta se, pois, que a

certo frade, vigoroso e de... pêlo na venta, deu Ihe

um maroto precisamente nas ventas um valente sôco.

0 aggredido nSo esperou segundo e retribuiu logo o

primeiro apresentando duas nSo menos valentes bofe-

tadas no aggressor.

Alguem que presemiava a scena observou ao fra-

de : — Enrtão, Reverendo, é assim que se observa o

que diz o Evangelho : Quando te derem uma bofetada

n'uma face offerece logo a outra.

E o frade sem se perturbar com a ohservacSo :— 0

que o Evangelho não declara é o que devemos fazer

quando nos derem um sôco no nariz. N'ão temos outro!

Corre pelo Norte uma que se attribue tambem a

um doutissimo ecclesiastico, professor ofTicial de ins

trucgSo secundaria, ainda vivo.

Nuin exame— ainda no tempo do antigo regime
coube ao dicto Reverendo examinar a certo alumno

em doutrina christS. 0 examinando ia pouco visto no

catecismo. Preguntou-lhe o examinador: — Quantos

sSo os sentidos corporaes?
Como o rapaz desse mostras de aftlicto, outro dos

examinadores quiz suggerir-lhe discretamente a res

posta por mimica, abrindo a mSo e levando o indica-

dor a um dos olhos. E logo o rapaz : — SSo cinco. 0

primeiro . . . éôlho'. — 0 misericordioso ponto, pros-

seguindo na mimica, levou o dedo a um ouvido, ges-

to que o mancebo interpretou afoito: — 0 segundo. . .

é OW-ido ! 0 padre examinador, já azougado, conteve-

se e esperou. 0 seu eolleg& suggeriu ainda o olfacto

levando o dedo ao nariz. E o examinando, sem me-

lhorar a interpretagSo continuou: — 0 terceiro... é

nariz.

— Olhe — diz-lhe, perdendo a paciencia, o padre
examinador— metta o terctiro no prlmeiro . . . e vá-

se emboral

Outra, que mostra uma das serventias do nariz.

0 papá, zangado, para o menino :

Já te tenho dicto que nSo quero que mettas os de-

dos no nariz.

0 pequeno, amofinado:

—Uf! A mamS nSo quer que en metta os dedos

no porte-monnaie; a cozinheira nSo quer que eu met-

a os dedos na ca?arola ; o avô nSo quer que eu met-

s

D
O

Anecdotas nasaes,

ta os dedos na caixa do rapé ; o papá não quer que eu

metta os dedos no nariz. EntSo ondequer que os metta?

Como o leitor está vendo, este verbo metter anda

frequentes vezes alliado a assumptos nasaes e muitas

anecdotas se podiam contar aqui, se obvios motivos o

não vedassem.

Outra, de origera ingleza. Pelo menos encontro-a

num methodo de inglez, donde a traduzo :

Vm sujeito, tendo-se-lhe apagado por qualquer
motivo uma vela, e nSo tendo phosphoros, chamou o

criado para que lh'a accendesse outra vez na cozinha,

acrescentado :

— Mas toma cuidado, Thiago, uão dês alguma

cabegada ás escuras !

0 creado, tomando em conta o aviso, estendeu

para a frente ambos os bragos, mas, infelizmente,

uma porta que estava meia aberta passou por entre os

dois bragos e Thiago apanhou uma vatente pancada
no nariz.

— Santo Deus ! — exclamou, quando abrandou a

dôr. -Sempre ouvi dizer que tinha um nariz muito

grande, mas juro que nuoca suppús que o tivesse

raais que os braijos !

*

Est'outra ouvi-a contar em Hespanha. A esquina

de uma rua em Sevilha estava encostado um indivi-

duo possuidor d'um nariz phenomenal. Uma costurei-

rita que vinha a dobrar a esquina, ao ver a magni-

tude d'aquelle nariz, estacou deante do homem e pre-

gantoulhe com um sorriso de gaiata:
—

/ Hombren Se puede pasar ?

Mas o dono do nariz, longe de sentir n'elle tnos-

tarda, achou grma á pergunta, e, respondeu, sem se

decompôr, dando de lado uma palmada no nariz, co-

mo para o afastar :

—

I Pase ustedi

Esta anecdota,. porém, já é muito antiga, pois me

"lembro de a ter lido, em latim, num livro, que tem

pelo menos uns duzentos annos e por signal que attri-

buido o dicto, na mesma obra, a duas personagens

diferentes. Não posso, agora, longe dos meus livros,

tirar isto a lirapo.

Para terminar, um epigramma inglez solire o na-

riz de certo doutor que era torto dos olhos :

The reason wliy doctor Dash squints, I suppose

Is Wecause his two eyes are afraid of his nose.

que appareceu assim em tradu?ão de Fernandes Cos-

ta no Almanach Bertrand.

De Braz os olhos tortos,— alguem diz—

São taes por terera medo do nariz !

_■
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0 cacador feroz
(Traduzido do allemão por Berger)

(Continuacão da pag. 384)

Ora dos que por diante,

Ora dos que de traz vão,

Um ou outro arrebcntado

Fica no meio do chão.

E o conde:— *ceem?— No inferno

Baquear podesseis vôs I —

Os que desalentam fiquem :

Sem elles bem vamos nôs,-

N'uma seara, guarida
O pobre cervo buscou;
Então o dono do campo

Triste ao conde se chegou:

«Meu bom senhor, clamou elle,

Compaixão. meu bom senhorl

Ah poupae mesquinhos fructos

De um abundante suor.>

Da direita o cavalleiro

O conde admoestou então:

Cortezes eram seus díctos,
Cortezes e de razão.

Mas o da esquerda atiĩando-o
A maldade perpetrar,
Despresou o da direita

Para o da esquerda o enredar.

«Fora cão I — ao camponez
Grita o conde esbravejando—

Quando não, com mil diabos,
Soltar-te a matilha mando.

'A'lerta, sociosl— o acoute

Pelas orelhas chegai-lhe;
E que sou fiel ás juras
Dessa maneira provae-lhe»

Dicto e feito. —O conde salta

Por cima os valles fronfeiros ;

E alraz d'elle estrepitando
Homens, cavallos, balseiros.

Q O tropel com grita horrenda

! Pisa e destroe a seara;
—

Que ninguem do lavrador

Dorido chôro escutara.

Pelo estridor acossado—

Que já bem perto o sentia —

O cervo os crueis intentos,

Veloz fugindo, illudia.

Atravez de montes, valles,

Perseguido e não tomado,

Manhoso se foi metter

Entre um rebanho de gado.

Entrando do campo ao bosque,
Saindo do bosque ao claro,

Seguiram-no os cães, e em breve

Lhe acharam da pista o faro.

Cheio de angustia o pastor,
Por seu rebanho temendo,

Por terra se aremessou

Aos pés do conde tremendo.

■Deixae meu pobre rebanho,

Senhor lende dô de mim:

De muitas tristes viuvas

l O gado relouca aqui.

Cada qual das pobresinhas
'

Tem das rezes uma sô

Eis toda a sua riqueza :

Senhor, tende d'ellas dá.«

Da direita o cavalleiro

O conde amoestou então:

Cortezes eram seus dictos,

Cortezes e de razão :

Mas a maldade do conde

Sernpre aticava o da esquerda,
E do bom rindo do aviso

O Corría á ultima perda.

O

D

o

_

(Continúa). \s>
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UM ENCOINTRO
^ M,

Por Frangois de Vaux

verdade é que por vezes, embora an- 2 sageiros levava nas c.rruagens da classe em

demos, lado a lado da vida, toda a que costumo viajar, talvez a mais cara, com

sua crueza nos escapa, como se fô- m cerfeza a mais scregada, a mais commoda e

\2/v£/ ramos cegos, e que nos espanfa- livre de palradores que fumem, de importunos

mos depois quando ella se nos patenteia em i, que resonam, de malcreados que nos dão en-

seu horrores repugrvantes ou em suas delicio- q contrôes. Sô quem nunca viajou, não compre-

hendcrá o valor da com-

modidade em caminho

de ferro. N'aquella ma-

nhã tinhaa eu, felizmen-

le, garantida pars as

bôas tres horas da jor-

nada que desejava fazer.

Quasi á hora da par-

lidn, uma menina muito

aceiada. vestida ao ri-

gor da season. veio as-

scntar-se eo outro can-

lo do comparlirrento, de

pois de se despedir de

um velhofe. a marchar

já para os sessenta e

cinco, typo de endinhei-

rado que lhe fallou com

familiaridade algo den-

gosa demais para a sua

edade . . .

Eramos osunicos passageiros d'aquelle com.

partimento, e decorridas duas estacôes, para o

que pouco tempo foi preciso, já não sei por-

quê nem a que proposito, como em gerel acon-

tece, achamonos primeiro a trocar umas pala-

vras sobre o estado do tempo, de prolongada

sas sedu?ôes perversas.

Um acaso nos colloca

á beira d'um abysmo :

um pequeno pormenor

que se descobre, nos

elucida. Um encontro

fortuito, o desonevelar

d'uma conversa nos des-

cerram revelaîôes. E'por

isfo mesmo que os ex-

perienles da vida nunca

(eem desculpa dos er-

ros que comettem, e que

elles nos dão orienta-

•jôes á primeira vista

tortuosas mas finalmen-

te acerfadas nos resulla-

dos, e admissiveis quan-

do a moral não se offen-

de, e os meios não re-

pugnam aos fins.

Deixo ao leitor o desenvolvimento d'estas g
consideracôes de baixo preco philosophico, ape-

nas adduzidas como introito á quasi narrativa

ou melhor ao rapido escorco de conto, com

que vou descarregar-me do compromisso to-

mado de preencher umas paginas

Eu sahira de Paris para umo cidade do nor

.____
' *« •>

'

ĩ'^
Wj&J'ĩítí&K ^i*!*:-;

'úm

Lisboa — Arco da Rua Augusto.

invernia. em seguida a communicarmo-nos os

te, ainda manhãsinha. O comboio poucos pas- q nomes, os logares que habitavamos, os pontos
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de destino e finalmente entabolendo uma con-

versa entre futil e interessante. leve e curiosa,

assaz propria para matar a magada das horas

do percurso que os progressos dos serviîos

ferro-viarios em Franc;a ainda não conseguiram

destruir.

Eu percebera logo de principio que espe-

cic dc rclatôes mantinham aquelln menina e o

velho de quem se despedira. Durante as phra-

ses do adeus na gare, o alambicado do velho

fizera-me rir. Ella olhara-me então e sorria.

Talvez por isto mesmo logo comprehendesse.. .

que não havia já segre-

dos para mim I Bonita,

eleganfe, direi me3mo

attrahente. com perdão

das senhoras bonitas,

elegantes e não attra-

hentes que me lerem,

não deixou aquelle fa-

cto de me levar a pro-

curar com a curiosida-

de que elle pôde mere-

cer a um homem de qua-

renta annos que viaja

frequentemente. um es

clarecimento a seu res-

peito. O que não espe-

rava era que a minha

companheira de viagem

viesse assentar-se dean-

te de mim, muito acon-

chegada nas suas pel-

li?as caras e ás duas por tres comecasse uma

especie de confissôes da propria vida abrindo-

me a sua psycologia
—

o leitor já adivinhou —

de mondame qui sait de son affaire . . .

E com que mixto de pavor e compaixão

deixei repousar os meus nos seus olhos azues

que não esque?o, observando a serena expres-

são do seu rosto formosissimo, ao findar da

sua narrativa que, levado quigá pela avidez, eu

tinha ido alentando, sublinhando em certas pas-

sagens, lardeando de commentarios que muitas

D
O

Lisboa — Ruo Rodrigucs da Fons.ca

O

ũ

D
O

vezes faziam apparecer em riso a sua denta-

durn branca e perfeita. Com que mixto de pa-

vor c compaixão I

Não posso evidentemenfe desenrolar aqui o

drama vivo d'uma rapariga do campo que a

mãe viuva (veja-se deflagror do peste moral pe-

las aldeias) atirou oflicfa á monstruoso ganan-

cia d'um crédor com hypolheca sobre os uni-

cos bens da familia d'ella, supondo pelos me-

nos amansar-lhe as amea^as d'uma penhora,

para entreter a féra. como soe dizer-se dos pas-

lores que sacrificam uma rez á dentu?a do lo-

bo paro salvar o rea-

lo do rebonho. Abondo-

nada pelo agiota, eila

na voragem, como pé-

tolo rodopiando ao sa-

bordesencontrodo de fo-

das as venfanias. empol-

gada já pelo egoismo de

viver a sua vido, de co-

da vez mais conlemplon-

do tudo pelo lunêta cin-

zenta de um cynismo

sem escrupulos, devora-

da pelas lovorêdos das

ambicôes até sentir as

allucinacôes oltos do lu-

xo mois que fartamenle

pago por decrepilos de-

vassos atacados de se-

nilidades môrbidas. co-

mo o' Roi Soleil. quan-

do tentava ainda reconquistar as Pompadours

dos seus serralhos.

Havia pcrém, dentro de toda esta perversão

uma luzinha oindo bruxoleonte — on revient tou-

jours ...
—

o seu primeiro nomoro do aldeia

bretã, permanentemente fiel, seguindo-a sem-

pre, sempre a implorar-lhe o renuncia ás bai-

xezas e o gesto libertador do resgate. Confes-

sava ella que sô esta amizade humilde e espe-

rancada a consolava, mas o demonio que a

prendia, tornava-lhe impossivel ir mais além do
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reconhecimento d'este conforto espiritual que

debolde ha quatro annos batio á sua porta.

Accentuei, em curta interrupcão, a signifi-
cocoo d'oquelle omor estovel na lão in.tavel vi-

do d ello — voz que nunco deixoria de proferir
o seu nome e de Ihe recordor a salvacão.

O
D
ii

— Recorde oquelle omor que o ocompanho
no sua dcscida e que anda piedoso a repetir-

Ihe : ainda é fempo ! ainda é íempo! Conhece

acaso a devastacão que vae na alma do homem

brutal contra quem se revolla com justica ? Já

viu que algum criminoso triumphasse ? . . . Por-

Concordou. Percebia nervosa. Como em § que me diz que não ha Deus ?

E ouvindo-me. ficou co-

mo subitamente suspenso o

seu pensamenlo que ia par-

tir para as nevoas da mais

excruciante das duvidas que

podem aformentar a almn

de uma mulhcr que cahiu,

aqucll . que comega cxacta-

mente por cst^s palavras :

.se ha Deus .

Olhou-me por instanfes.

Dcpois (e pareci u-me então

muito mais linda I ) curvou

um pouco o rosto. Na linha

Funeral do dr. Sidonio Paes — Esperondo o orgonisocão do corlcjo das palpebras descidas vi

desespero, como a defen-

der-se deante da minha pro-

funda compaixôo recohiu em

lembrar a infancia que Ihe

quebrara a amphora cry .-

fallina do malbaretada juven-

lude :

— So me satisfaria o vêr

aquelle homem na desgra^a.

Então, havia de o procurar

paro que me visse bem de

frentc !

E logo depois :

— Deus, se é que ha

Deus . . .

Funeral do dr. Sidonio Paea — Presenceando o desfile dos morinheiros inglezes.

E porque me diz que pôde não haver û balbuciar lagrimas. Levou um len;osito perfu-
Deus ? interrompi eu.

Tornou dla a fitor-me, d'esta vez visivel-

mente admirado do minha pergunfa que recon-

duzia todo o seu espirito aos mois recuodos de-

graus da sua tragedia interior . . .

mado a enxugal-as e sacudiu-se em soIuqos,

apertando-me a mão nervosamenfe :

— Tem razão, meu bom amigo, tem razão !

. . . Sahi minutos depois. Vejo aindo o seu

5 pequeno gracioso gesto de adeus.
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Honlem á noite, no café — já lá vae mais Q outras ideios coladas nos telonios da deshon-

de mez e meio —

um jornalista, d'estes que sa- ra publico onde se tratom as minhas de pié-

bem da vida de toda a genfe, achegou-se ao
'

guices.

meu grupo (todos os frequenfadores de cafés Tive de responder azêdo ao jornalista que

teem os seus grupos : elles e os polilicos) e co- q sahiu a bramar para a redac?ão, sem o inevi-

favel calix do cognac com

que coslumava aziumar to-

das as noifes a figadeira

geiadora dos ortigos retum-

banfes no boulevard !

Rimo-nos todos ao vêl-o

fugir espavorido, e pude re-

petir então aos meus com-

panheiros aquelle dito feliz

d'um bispo nosso compa-

triota, ao causticar na Qua-

resma «a falsa delicadeza

e o pudor falso de um se-

culo tão promplo no con-

Funcral do dr. Sidonio Pjcs — Murinhtiros inglezes. sentimenfo de ludo. COmo

b

mo cumprindo um vclho ha-

bilo de noticiaiista :

— Enlão que ha?... Vo-

cês rccordam-se dEiquella

rapnriga quc Ihes ainosfrci

uma t; rdc 110 /5oi_ guiando

a partiha inglczo d. P. . ?

Pois casou ha quinze clias

com o seu primeiro e dizem

quc ur.ico nanicro iá n;i al-

dtia ! E' islo incniiî js, é ii-

to I P<_,ris despovoa-sc das

suas melhoics deusas ! Eu

prevejo uma crise de modê-

los de esc ilplura !

Alguns riam-se . . . Eu alrevi-me então :

— Pois ou?am lá !

E contei o meu encontro no comboio do

Funeral do dr. Sidonio Paes .Warinheiros inglezes.

O em ir ás do cabo por causa duma simples

palavra. .

E terminei a conclusão da scena

norfe, o que me valeu do plumitivo o apôdo um bock e dando por providencial o

de inimigo da belleza e de não sei que mais o
contro no comboio do norte !

pedindo

meu en-
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ft Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre Vilela $ Irmão

(JoaquimJPereira Villela)

,?i

i
•v\,

h

\jti._- aiitigo Escriptorio deNegociosEcclesiasticos
e Civis, encarrega-se de todos os negocios dependentes

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

respeetivos JBreves, licencas para casamentos
som procîamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

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

Breves de red!ic.;ão de iegados, sanatorias, em geral quaesquer^„J
l'rc ves •\posto__cos, e lambem dos negocios dependentes
ilas repav.i^oes civis, judiciaes e militares em reiacão com

os negocios ecciesiasticos, o (|ue tudo é tratado

com summa brevidade ^1 maxima economia.

■f

í
'fV*. ?<; anítejrfi-U (tJ> meu»--» ex .-»'-'$*torio _*tna tf/pogrupfeia
v ratwr, .:V.-.*iff **««?_» ríos tKchftx */«» _fMini-0> e offlcitta.

_íf et_c í<1e_"t.ue nt.de *«« ejceculudof-

tften.e*.f_,e>" e* -TÍtHÍhoH, c.tm a ■jitt.rittta rrtpif.ez. firt'feicão,
>r eron_>tnift..

; q^ Toiífl a co> -spnndcncia devc sei drigida jjsí'c o respechvo C->oipíor;c_ :o

/ , P.e
'

iieia $_ I.-tĸão

■_\\ , -"OSi *>ARTVRI-:S 3A REPUBLÎ-3.H ĩ!

«A

^r~<^'^g ^i^%^^^



hih-Pii Hd Ehro Smular PorfiiDiiez
Saccessor da Veneravcl Irtnandade

dos Clerigos Pobres de Llsboa

•9 clerigo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'esie Monte

Plo, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador
na Avenida Fontes Pereira de Mello, 41, Llsboa, os seguintes docu-
■entos:

— 1." Certldão de edade, devidamente reconhrcida por notario.

—2.* Dois attestados, ou declara;6es medicas juradas e reconhecidai
por notarío, em como nãe soffre de malestia actual, ou habitual fpa-
lavras textuaes).—3.' Attestado. ou declaracâo jurada, do secretario

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

Preste, ou Ouvldor, em como está no legitimo exercio das suas or-

den», exerce o cargo de .
■

. e não está incurso em processo algum
ecdeslastlco ou dvil.

Os documentos podem ser em papel commum.
Se o clerlgo residir na Archldiocese de Braga, principalmente

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Car-

los Lamas dw Olivelra, residente na Officina de S. José, em Bra-

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

Laranjeira, Moncão, se resldir no concelho de Mon;ão; ao Rev. Pa-
dre Domingos Affonso do Pa;o, capellão da Miser.cordia de Via-

na do Castello se residir no concelho de Vlanna do Castello; ao
Rev. Padre Mauuel da Costa Freitas Reis, se residlr no conce

Iho de FamalicSo; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior, parocho de S. Vicente de AAjubarrota, se residir no concelho

de Alcobaca.

Os referidos Revs. Padres fSo socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os efdaredmentos, faeilitam as admls-

•Oes, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.

Este, concede subsldio na doenca, suspensão e falta de colloca-

5S0; paga vlsitas medicas aos sodos residentes emLlsboa e nas ter-

ras em que residlrem 20 sodos; dá 10 escudos para operafOes cirur-
gicas, ou conferenclas medlcas e 10 escudos para auxilio das despe-
tas com processos eccleslasticos ou clvis; todos podem celebrar na

eapella do jazigo, sito na rua numero 5, do cemiterio do Alto de S.

Joâo: faculta a llvrarfa aos sodos. que a desejaram consultar; tcm

direlto a comprar para sl e para as suas familias medicamentos me-

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

Lijboa; todos têm dlreito a ser sepultados ou depositados no releri-

do jazigo, etc.
Concede o subsidlo de vinte e cinco escudos e mortalha para o

funeral dos socios resldentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

funeral dos soclos resldenles fora de Lisboa.

^C^W^ © © © G 0 G 1

PRIGIDEIRÅS E RESTÂURÅNTE

Gasa do Qaqtiqho

bargo de S. }oão do Soufo

BRAØA

E5îabeIe(in.eDfo mais anfigo
e acredifado n'esfe genero

3 i .. B

Collegw de S. Thomaz fApn
_BPl-^C3--^

Fundado em 1896

tMHEeTOI. j
Padre Maooel Joaqoim Peiioto Braga j
Admittealumnos inti'nnn. e.\ternoS]iaraocurso

dos Lyceus, t.ommercial, e In?4ruci;ão l'rimaria.
O - - T= ^TTrP

Colégio Académico
GUIMARÃES

Campo da Misericopdia

A casa de edu<.at;,-o e ensino mais

antiga desta cidade

Bons reeultados nos exarae.-i e sálida

educagão __o o seu réclame.

Pedidos aos directores

Dr. AlfredoPeixoto

Luiz Gonzaga Pereira
P.' JosiMaria dos Santos

PHOTOGRAPHIA ALLjANCA
44 Pra?a Alcxandre Herculano, 45

BRAGA


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


