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0 juramento na Sala do Jogo da Pella, por Luiz David, no Museu de Versailles.

Este quadro que o grande pintor não pôde concluir, foi, por fim, terminado por Luc-Olher

Merson, do Instituto de Franca.
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D@>fls PrâD&GũOS

TRAJA hoje galas a Igreja Catolica em

Portugal.
Ha vinte seculos, o seu Fundador di-

vino, numa tarde esmaecida primaveril, de-

pois num meio dia de trtunfo esplendido
enviou os seus discipulos atravez do mun-

do : Como o Pai me enviou, eu vos envio. . .

Ide, ensinai todas as gentes.
E seguindo a voz do Mestre os discipu-

los espalharam-se pela Terra, revelando o

misterio da adopgão divina, e cumprindo a

pelo batismo.

Mas o mais longevo dos apostolos
tombava no sepulcro ao despontar o segun-

do seculo cristão. Todavia a sua missão

D. José da Cruz Moreira Pinto,

Bispo de Vizeu

não podia restringir se a esses Principes do

Apostolado. Ela devia cumprir-se até ao

fim dos tempos.
Numa cadeia ininterrupta, geragôes e

geragckjs de bispos tem se orostrado junto
ao altar : ascendidos do laicado, da cleresia,

do presbiterado, os Apostolos poseram as

mãos sobre as suas cabec,as, invocando os

carismas paracleticos, e com esse rito tem

transmitido os poderes que de Cristo rece-

beram... Como o Pai me enviou vos en-

vio..- Ide ensinai todas as gentes.

Hoje como ha vinte seculos, a Igreja
condus aos pés dos Apostolos e dos suces-

sores dos Apostolos, os que ela elegeu pa-

ra o esplscopado, e hoje como ha vinte se-

culos os sucessores dos Apostolos consa-

gram e transmitem aos ordenados o poder
recebido.

A Igreja de Portugal, vonturosa hoje

por um Episcopado distinto e glorioso, que
nos ultimos tempos se mostrou como nunca

portador dos distintivos que indicam as

epistolas pacelinas como qualidades epis-

copais, a Igreja de Portugal exulta natural-

mente pela elevagão ao solio, quasi simul-

tanea, de dois Prelados ilustres. E' um o

sr. D. José da Cruz Moreira Pinto, Bispo
de Vizeu, o outro o sr. D. Manuel Gon<;al-
ves Cerejeira, Arcebispo de Mitilene.

D. Manuel Gongalves Cerejeira,

Arcebispo de Mitilene

D. José Moreira Pinto, revelou-se por
sua piedade, desde os primeiros anos do

Seminario um notavel clerigo, e; ordenado,
um padre virtuoso. Ido para a Belgica cur-

sou com muita distingão a universidade de

Lovaina, e regressado dali, no seminario de

Evora manifestou altas qualidades que a

Igreja acaba de consagrar, erguendo-o ao

solio episcopal viziense.
D. Manuel Gon^alves Cerejeira, esse

é um filho nobilissimo desta provincia do
Minho. Estudante do Seminario de Guima-

râes, depois aluno da Universidade de

Coimbra, tomou-se distinto no saber, tanto
como era na piedade que cultivava e no

i
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2elo que exercia entre as geracôes academi-
cas do Renascimento Cristâo. O «Impar-
ciaU, depois os «Estudos», contaram-no en-

tre os mais distintos colaboradores : o C.
A. D. C. o teve entre os seus mais argutos
dirigentes.

Conquistou o Iogar de Iente universi-
tario: conquistou esse logar com merecida
distincão. Catedratico, continuou o seu zelo
e sua a accão, e ás cadeiras do ensino, á co-

laboracão da imprensa, e á accão associati-
va o foi buscar a Igreja para elevar a

«juis da fé» entregando-lhe o pastoreio titu-

fi lar da desgarrada Mitilene e á coadjuvacåo
do patriarcado de Lisboa.

Sobe da vida universitaria â prelati-
cia, para dentro em breve enobrecer de por-
pura a vida universitaria, onde a Providen-
cia tiver determinado, quem sabe se em

Coimbra que agora momentaneamente aban-
dona? Já não deve ser segredo para ninguem
que o sr. dr. Cerejeira, arcebispo de Mitilene
está escolhido para primeiro reitor da uni-
versidade catolica.

A nossa llustragão direge, aos dois
novos Prelados, os seus filiais cumprimen-
tos : — Ad nmltos annos!

=6883=

ASILO «C0STA G0MES»
Em S. Jeronimo de Reai

Nos fins do mez passado,
foi, solenemente inaugurado es-
te Asilo, uma pequena instituí-

Cão agora existente na visinha

freguesia de S. Jeronimo de

Real, e cuja iniciativa se de-

ve a uma piedosa senhora— D.
Maria das Dôres Costa Gomes,
falecida em 1917.

1 — O edificio do Asilo Vieira Go-
mes.

2 — O sr. Governador Civil, tendo
á sua direita o sr. Comissario de

Policia e o sr. Bento Ferreira

Gomes, presidente da Direccão

do Asilo ; e á esquerda os mem-

bros da mesma direcøo srs. João
Miranda da Silva e José Antonio

Duarte ; e o sr. Oliveira Albu-

querque, oficial\do governo civil.

3 — Um grupo de internados do

Asilo ~<Costa Gomes».

iSHf'jt^),
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A' sua inauguracão assis-
tiu o Sr. Capitão José Ribeiro

Barbosa, Governador Civil des-
te districto, acompanhado dos

Srs. Capitão Lopes de Olivei-

ra, comissario da policia e José
de Oliveira Albuquerque, ofi-

cial do Governo Civil, e os

membros da imprensa de Braga.
A nova instituicão já tem

um pequeno numero de pobres
a quem sustenta e agasalha.
Se maiores fosssem os seus

recursos, maior seria o numero

de pobres a recolher e tantas

são as necessidades , . .
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î tristes daqueles que vão pelo mundo

Chorando e gemendo . . .

Descalgos, rotinhos, o olhar moribundo

Perdidos na vida, sozinhos no mundo

ao frio tremendo . . .

Aqueles que passam ? Ah ! são engeitados
espúrios do amor !

Farrapos humanos, ceguinhos mirrados

Sem pão e sem lume, retalha-os coitados

o acoite da Dor !

São vis andrajosos, talvez repelentes
na sua desgra^a !

São trôpegos, cegos, são orfãos, dementes

Mar negro, revolto de máguas ingentes
miséria que passa!

E coxos, gotosos
— destrocos ao vento! —

Lá vem, eu presinto-os:
o andar arrastado, o olhar nevoento

fantasmas, espectros, estranho convento

de monges famintos!

Nas bermas, cocando as pútridas chagas,
leprosos senis

suplicam, em vozes soturnas, presagas. . .

Ah ! porque os não beija o Cristo das fragas
o Anjo de Assis?

Meu Deus ! se os vira o meigo Rabim

o doce Jesus ?

A todos curava de mal tão ruim

aos coxos, leprosos, aos cegos e enfim,
vestiría os nus!

Mas êles aí andam os párias — horror ! —

batendo aos portais . . .

E todos desprezam seu triste clamor.

Teus filhos são êles, também, ah! Senhor!
não ouves seus ais ?

Escuta o seu chôro e, pois que na vida

suplicam em vão,
oh! Deus justo e santo, Ihes seja Guarida

do Teu Claro Seío, a Pátria querida,
a Eterna Mansão !

Mas vede : mendigos, lá vão pelo mundo,
pranteando, gemendo . . .

Tam pobres e tristes de olhar moribundo,
A Paz, o socêgo tranquilo, profundo,

tereis em morrendo !

E, puros como anjos. irmãos pobresinhos,
benditos de Deus,

Meu trono de gloria forrado de arminhos

Sereis coroados meus bons irmãosinhos

no Reino dos Céus !

(Dum livro inédito) — Arnaldo BezeRRA
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Exposicão de Quadros de José Gampas, No Salâo Sílva Porto

Ao comecar esta minha Nota, fe-

cho os olhos, encosto a testa á mão e

volto idealmente ao passado de uns

poucos de anos atraz, para me recordar

da primeira vez que vi José Campas.
Era ele um principiante eni pintura; um

rapasito atrigueirado, de

olhito vivo, ar insinuante

e garoto. Hoje está um

rapaz esbelto, de linha ai-

rosa, porte fino, e bem

falante, pintando com ele-

gancia e esmero.

Eis o personagem de

quem hoje vou escrever

a nota inpressionativa, no

meu caderno de aponta-
mentos de coisas de Arte.

Jo.sé Campas, que tem

na sua curta vida artistica

realisado o que muitos

dos velhos não consegui-
ram (porque não se teem

abalangado a percorrer

mundo com os seus traba-

lhos), vem hoje, mais uma

vez, apre-

sentar-nos

o que ul-

timamen -

te t e m

produsido
e, para is-

so, abriu

a sua ex-

po s ic ã o

no Salão

Silva Por-

to, p o r

onde, nes-

t e s ulti-

mos tem-

a

pos, tem

^v
#9

'

f

'•■'^r' ^M*aBfi*i

m 1
mtm

f-ĩif"'' ,,:■:.

My.

-ĩS

F
. As Amazonas — Quadro JosélCampas

em revista

muitos dos nossos melhores artistas.

Ha sete anos, creio eu que foi, já
ele demonstrou em uma exposigão rea-

lizada no Porto que inegavelmente ti-

nha valor. Hoje afirma que tem muito

valor.

Os seus trabalhos,
eram para serem inume-

rados um a um ; notando-

os e pondo-os em desta-

que, se nâo absolutamente

todos, pelo menos a maior

parte.
A atragão maxima, pa-

ra mim, desta exposigão
é indiscotivelme m te o

«Aristocrata Russa». Ado-

ravel mulher e primoroso
trabalho. Que aveludado

de pele e que maciesa

de peles. Que airosidade

de porte e que finura

de mãos. Que profunde-
za de olhar e que evola-

cão subtil de tumo, da

aromatica cigarrilha que

ela pren-

de amoro-

sam ente

entre o s

dedos em

fuso . . .

Mas, com

os demo-

nios . . .

H ão -d e

dizer que
eu estou

apaixona-
do p e 1 o

modelo do

quadro. . .

N ã o es-

tou. Mas,
QuadroJ. Campas seestives-

JOSÉ CAMPAS

Aristocrata Russa
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se^nâo era para admirar, porque se ela é

na realidade como na pintura, facilmen-

te um homem, mesmo que não seja o

meu particular amigo Cunha Raza, lhe

farîaum inspirado soneto. E, dito isto,

julgo ter dito o bastante, para que se

fique fazendo ideia do que será esse

trabalho.

Ha na exposicão outro quadro que

logo de entrada me prendeu a atencão

e em que ha dois rapazes apanhando

grilos. A gente está a ver um d'eles a

BRAGA — Parada militar de 28 de Maio. Pas

escarafunchar a zaroca onde deve estar

o grilo, com uma palheira. E' flagrante
de verdade e de movimento. Quanto
mais eu olhava para o quadro, mais

interesse lhe encontrava, pois antevia os

rapazelhos a levantarem-se a caminho

da tela em fora, com o produto da cac,a-

da seguro nas mãositas, a assobiar, ra-

diantes de felicidde.

«Bruges de Silencio» é muito bom.

Em paisagem é um dos que mais me

impressionou assim como a «Hora da

Missa» e «Margens do Zezjro», este

com boa agua e propriedade de tons,

de luz, e de cor, que a maior parte dos

visitantes não conhece, mas, que eu co-

nhego por ter passado n'aquela região

(Constacia), durante alguns anos, o ou-

tono.

Trez pequenos Corois, com o tique
d'aquele grande tnestre, mas feitos sem

ideia sequer de com ele se parecer,
cheios da individualidade Campas. (Ou-
tono — Parque de Versalhes — Rua

Antiga).
Um esboco para um grande quadro

decorativo, ha, na exposicão, que mui-

em continenUa ao Sr. General Craveiro Lopes

to sinto ver na sua execucão final. Um

fauno cheio de malicia tocando flauta

para seduzir duas nynfas esculturais e

tentadoras. Pelo modo como está esbo-

cado o quadro deverá ser uma verda-

deira obra de Arte.

São na verdade encantadoras as

Amazonas . . . Mas, mais nada. Pelo

que se lê desta minha nota desataviada

e sincera, já se fica sabendo que José
Campas é, sem discussão um pintorque
marca e tanto marca, que tendo ido

mundo em fora a mostrar ao mundo os

produtos do seu trabalho honesto e

conscencioso, tem quadros espalhados

55
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sando

8

55

55
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sando
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não sô nos nossos museus, mas ainda ®
sam pelas coisas d'arte portugueza ; e

nos museus brazileiros, e nas galerias
de varios amadores estrangeiros ; o

que, sendo uma gloria para ele, tam-

bem o é para os que amam e se interes-

as veom apreciadas pelos estrangeiros.
Porto, 23 de Maio de 1928.

S
Anlônio de Lemos (Alvaro).
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PALAVRAS
G—V-DE1

AO VENTO

^+^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 1111118]

Oandra, Casa do Retiro

14-IV-1928

]\ /Teu querido amigo :
— Tenho pena de ti.

■*- -*■
Eras uma alma boa, cheia de since-

ridade e de ardor.

Mas o veneno implacável do romantismo

anárquico e atrabiliário entrou-te na cabeca

e no cora^ão, derrancou-te 0 cérebro e 0

sangue.

V

C8 rTi . n 11 1 1 1 1 1 < 1 1 1 n n 1 1 1 1 11 1 1 1 < 1 < 1 »■ 1m 1 1 1 1 1 1 n n 1 1 1 1 n 1 1 1 ■ 1 1 1 1 1 » 1 1 1 n 1 1 1 mTĩV~t-^
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Mas Deus, que permiíiu 0 transvio do

teu espírito, quere agora 0 teu resgate,
E talvez a minha palavra, mesmo assim

descarnada e rude, seja Deus a tocar-te, 0

práprio Deus a convidar-te para recomegares

a Vida viva,

Tenho pena de ti, De ti, que és símbo-

D. SILVERIA CARDOSO

a grande alma apostôlica do Nortc, fundadora

da Creche de Passos de Ferreira e da Casa

dos Retiros espirituais em Gandra

E's um doente.

Desvairou-te não sei que perspectiva sa-

tânica, precisamente na hora em que mais

teus olhos deviam fixar-se em Deus.

A tua fé no século XIX fez-te perder tô-

da a Fé em Cristo, aquela Fé que já amaste

tanto nos tão desanuviados tempos da tua

infância.

D. CAROLINA CARDOSO

prinia da Sr.a D. Siívena Csrdoso e seu brago
direito na Obra

dos Retiros Espirituais

lo duma geracão anestesiada e corruta, deli-

rante e rebelde, prestes a dar 0 último sus-

pirO, num doloroso arranco melodramático.

Ah ! Abandona 0 teu sistematico indife-

rentismo e deixa crepitar dentro de ti 0 lume

salvador e exaltante que a Religião acende,

carinhosamente, em proveito de todos os que

® sofrem e batalham,
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Tens ouvido falar já, de certo, em Dona

Sílvia Cardoso.

Dona Sílvia Cardoso é uma grande alma

apostolica. de uma energia incomparável e

que produz maravilhas.

Pois deseja ela que todos visitem a Sua

Casa, esta linda casa de onde te escrevo e

onde se dão, duas ou três vezes por mês,

exercícios espirituais,

Vem tu também aqui meditar no teu

destino, na justi^a e na bondade eternas de

s

VELAZQUEZ

Retrato de Filipe IV, rei de Hespanha

Deus, em tudo que seja capaz de te levantar

e aproximar da Luz,

Vem readquirir a paz que perdeste na

loucura devassa dos teus sonhos, atrás do

brilho quimérico das tuas glorias, de que

apenas te restará um aéreo fumo sufocante,

Vem purificar-te das escorias que te

mancham. das velhas paixôes tumultuárias

que te trazem horrivelmente inquieto.

Vem tomar o Caminho da Fonte, lavar-

te e matar a sêde — essa sêde de ideal, que

te queima e atormenta a alma.

Vem escalar o Calvário de Oiro da Re-

núncia Crístã. Fora da renúncia, fora da

abnega^ão, não há virtudes heroicas nem es-

for?os dignificantes.

Vem esmagar o teu orgulho.
Vem matar o teu egocentrismo e receber

o novo baptismo da Graca, que transfigura e

alenta,

Vem atirar o teu cora^ão para o Alto,

num rasgo de piedade e de generosidade su-

premas.

Vem aprender a ser Apostolo,

BULGARIA — As ruas de Fitipopôlis

destruidas pelos tremores de terra

Ser Apostolo ! Qite belo !

Caminhar pelo mundo além, nos bracns

erguidos uma espada fulgurante, os olhos
'

cheios de visôes prodígiosas, uma claridade

insensa no rosto descoberto e franco, o Evan-

gelho todo a vibrar nos lábios ! . . .

Ser Apostolo ! Que sublime !

Levar Deus ås almas ! Levar as almas

a Deus ! Distribuir bêncãos ! Derramar con-
1

fôrtos ! Prégar ! Orar ! Sofrer ! Amar ! Ser

Apôstolo !

. . , E porque não ?

® MOREIRA DAS NEVES.

360 ILLUSTRAQAO CATH OLICA



Os novos conegos
da Sé de Braga

Sua Ex.a Rev,raa o Senhor Arce-

bispo Primaz, nomeou ultimamente
mais trez conegos para a sua Sé
Primacial.

A falta de capitulares na velha
Catedral de Braga, tornava os actos

solenes de Pontifical, de uma me-

nor pompa e muito inferiores aqueles
realisados noutros tempos. Foi isto a

nosso vêr que levou o ilusíre Prelado
a aumentar, com mais trez distintos

sacerdotes, a Corpora^ão Capitular
Bracarense,

A nomeacão recaiu nos seguin-
tes sacerdotes :

Mgr. José Augusto Fjrrũra,
antigo Prior de Vila do Conde, escri-
tor muito disrinto, e justamente con-

siderado em Braga, donde é n?.tural.
Tem publicado varias obres on-

de tîm conquistado a consideracão e

estimi de que goza. E' um estudioso
e um investigador muito profundo.

Mgr. Manuel Pjrjira Junior,
sacerdote muiío distincto, e que å
diocese de Braga, tem preslado va-

liosos servicos, como pregador, e co-

mo iniciador e cooperador de varias

instituicôes religiosas. E' tambem

um escritor que versa varios assum-

Conego Mgr. José Augusto Ferreira

tos com muita facilidade,
P.L Manuel d'Agaiar

Barreiros. E' um estudio-

so, um erudito, tendo pu-
blicado obras de muito me-

recimento, e entre o clero

da diocese, gosa duma jus-
ta consideracão,

E' professor de ar-

queologia no Seminario de

Braga,

Os nossos conegos en-

traram na posse dos seus

cargos no dia da Solenida-

de de Corpus Chrísti,

0 Senhor Arcebispo
Primaz, conferira, dias an-

tes, aos nomeados a respe
ctiva institui^ão canonica.

Conego Mgr. Manuel Pereira Junior Conego Manuel d'Aguiar Barreiros
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POS A

Torre inclinada

Segundo dizem os jornais italianos,
a torre inclinada de Pisa parece estar

em más condicôes de estabilidade. A

Garisenda, de Bolonha, constriuda em

1 1 10, e a Ghirlandina, de Modena, edi-

ficada de 1224 a 13 19, tambem não

apresentam a desejavel solidez.

Sabe-se que a torre de Pisa, de 54

m. 50 de altura, tem uma forte inclina-

£ão de 4 m 50, relativamente á verti-

cal. Essa inclinar-âo é acentuada da ba-

se até ao meio da altura.
<s

15 ultimos anos, deslocando assim o centro

de gravidade.
Ha indicios mais inquietadores.

Os quadrados de marmore que formam

as portas e as janelas nos varios andares

da torre, apresentam fendas ; os de-

gráos da escada estão rachados em di-

versos pontos.
O facto de estar a torre situada

n'um terreno permeavel e friavel torna

mais grave o perigo. Nas tres fontes

mais aparentes das abundantes aguas do

subsôlo fizeram-se pequenos pocos, nos

quaes se têm recolhido materias solidas,

acarretadas, manifestamente, por uma

forte corrente subterranea

Concluem os especialistas que sob

os alicerces existem consideraveis va-

cuos ; e aos engenheiros impressiona a

circunstancia do aumento continuo, des-

de 1859, da inclinacão da torre.

Uma comissão nomeada para estu-

dar o a^sumpto julga que não ha um

perigo imediato ; opina, porém, que

cumpre remediar sem demora o tnal, a

fim de ser evitnda uma catastrophe.
A torre Garisenda, de Bolonha,

tem 49 m. 60 de altura, com uma incli-

nagão de 3 m 04.

A torre Ghirlandinn, rle Modena, é

talvez a mais alta da Italia. Mede 102

metros e é levemente inclinada.

A's correntes subterraneas, nos ca-

sos de Pisa, de Modena e de Bolonha,

junta-se, como clemento contrario, 0

vento dp norte, que sopra com violen-

cia e exerce uma pressão de dez kilo-

gramas por centimetro quadrado.

PISA — Torre inclinada

N'este ultimo ponto a construccão
®

está modificada e tende a retomar a per-

pendicular. Isso faz crer que os cons-

tructores, notando que a base cedia,
procuraram determinar a linha vertical

da origem.
[ ^ Mas a inclinagâo tem aumentado

depois de 1817, e especialmente n'estes

=6§â3=

0 Ålmanach Chinez

Se a China precedeu, de muitôs

anos, a Europa na publicacão do jor-
nal quotidiano, é certo que, muito antes

de ser conhecido nos paizes europeus, 0

almanach já era vulgar no Celeste Im-

perio.
As doutrinas de ordem astronomi-

ca e astrologica, professadas na China,

são de origem chaldaica : os chinezes
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as receberam, provavelmente, por inter-
medio da Persia.

Do mesmo modo que na Chaldéa,
os habitantes da imensa região asiatica

acreditam na existencia de certas e mys-

teriosas relacôes entre os cinco planetas,
o sol e a lua, que constituem, conjun-
ctamente, os sete reguladores do universo.

Sabe-se aliás, que os chinezes con-

tam o tempo por semanas, baseando-se

nos planetas.
Os ceiestiaes conhecem, desde a

antiguidade mais remota, os signos do

Zodiaco, que, na imaginagão do povo,

são vastos e luxuosos palaoios : a repre-

sentacão graphica e symbolxn d'esses

signos é feita, porém, por

meio de animaes.

Esses mesmos animaes

servem tambem para a de-

nominacão dos anos. Assirr,

se a um chinez é pergunta-
da a sua edade, ele respon-

derá que nasceu no ano do

macaco ou no ano do rato e é,

então, necessario fazer men-

talmente um calculo, para

se avaliar a resposta.

q ano chinez é lunar,

porém o seu principio é re-

gulado pelo sol O primeiro
dia do ano coincide com a

primeira Iua nova depois de

ter o sol entrado no signo do Aquario.
Publica-se anualrnente na China

um almanach oficial, editado por uma

casa cormercial de Tu-Kien, á qual o

governo conferiu, para tal fim, um pri-

vilegio.
E' justo, entretanto, acrescentar

que na China circulam varios outros

almanachs; são, porém, de origem clan-

destina.

O de Tu-Kien, isto é o oficial, que

merece, por isso, mais credito e tern in-

discutivel auctoridade, encerra certo

numero de quadros astrologicos, suma-

mente curiosos.

Um d'eles indica, minuciosamente,

onde e como se pôdem encontrar as di-

vindades boas e más. De acôrdo com

os conselhos do almanach, quem tives-

*
se querido conhecer o deus da felicida-

de} deveria, no primeiro dia do ano

passado, ter caminhado no rumo do

oriente ou do ocidente. Quem seguisse,

n'aquela data, a direccão do norte,

afrontaria a colera dos deuses e sofre-

ria cruel punicão.
Outro quadro, muito consultado

pelas mulheres, designa os dias faustos

e os infaustos para a lavagem dos cabe-

los. Em determinada manhã, quem la-

var a cabeca, perde alguns anos de vi-

da, isto é, abrevia a existencia.

Em certas tardes, quem limpar os

cabehis, poderá 4esperar uma noticia

;)
venturosa. E assim por deante. Ha dias

em que esse cuidado proporcionará a

mulher solteira um bom marido, como

existem dias de tal modo nefastos que

os cabelos fatalmente cahirão, se fôrem

lavados.

Da mesma maneira, são indicados

pelo almanach oficial da China as epo-

cas, favoraveis ou não, para a visita

aos enfermos e para o côrte da roupa.

E se ha dias em que sô se deve penetrar

na habitacão de um doente pela porta

lateral, outros existem em que cumpre

pedir noticias d'ele, mas sem entar no

quarto. Todos os chinezes observam es-

crupulosamente as prescripgôes do al-

manach de Tu-Kien e têm em casa o

livro, que constitúe, aliás, um talisman,

capaz de afugentar os espiritos ma-

lignos.

VITORIA — Um momento de peri&o para os alaveses que se bateram

com os murciancs.

8

<S
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A MEDA

Os antigos conheciam a meia. Re-

presentam-se, no entanto, as mulheres

caminhando de pernas núas ; esse ana-

chronismo aparente é devido ao idealis-

mo artistico que essas epochas longin-

quas acatavam.

Nas excavacôes praticadas em

Dair-el-Dijk, poude-se obler a prova

de que os povos mais remotos se utili-
^

W\ >*;#"» .

>V*.**í>

i^

68

ESPANHA — Avião de bombardeamento.

0 infante D. Fernando inspeciona o aparelho

savam de meias. Assim, somos forca-
dos a reconhecer que a nossa adeanta-

da civilisacão é o resultado e o resumo

das descobertas de outras éras.

Foi no castelo de Madrid, situado
no bosque de Boulogne, que no seculo

XVII se estabeleceu, em Franca, a pri-
meira fabrica do objecto de que trata-

mos. A invencão parece provir da Es-

cosia, onde anteriormente já se fazia a

meia de lã ou de algodão.
Diz Voltaire que foi Louvois, mi-

nistro de Luiz XIV, quem adquiriu na

Inglaterra a primeira machina destinada
á fabricagão d'esse utensilio.

No comego do seculo XVIII, qua-
trocentos teares funcionavam em Or-

léans.

® Fabricas, mais ou menos impor-
tantes, foram depois instaladas em Sens,
Marselha, Beaulieu, Nimes, Dijon, Ca-

lais, etc.

Sabe-se que, no fim do seculo

XVI L a meia era bordada, sobre o pé,
de fios de prata e de ouro.

Na epoca da Regencia, a burgue-
zia parisiense é representada, nas es-

tampas da epoca, fazendo admirar as

finas meias de seda.

A meia so se tornou realmente

elastica no comeco do se-

culo XVIII ; e constituia

um objecto tão precioso

que a mulher mais elegan-
te não tinha mais de quatro

pares.

O luxo consistia mais

na qualidade do tecido do

que na delicadeza da fabri-

cacão. Um par custava 40

Jibras.

No reinado de Luiz XV foi grande
o luxo das meias, que eram brancas,

como os sapatos. A mulher elegante
possuia seis duzias de meias de lã, algo-
dâo e seda. Um par, de seda, podia va-

ler IOO libras.

As gravuras da epoca mostram-

nos sempre a meia muito simples : ma-

tizes eram suaves, predominando 0 azul

claro e o tom roseo.

Durante a Revolucão, as côres se

tornaram violentas*, e viam-se nas meias

grandes bordados, que representavam
uma lanca.

Como recordacão do primeiro Im-

perio francez, no tocante a este assum-

to, nota-se no museu de Cluny uma

meia de algodão da imperatriz Josefina,
ornada do seu monograma.

A primeira esposa de Napoleão
tinha cento e cincoenta e oito pares de

seda, brancos, bordados, cujo valor va-

riava entre 18 e 72 francos.

Ela dava preferencia ás meias

azues.

Maria-Luiza, a segunda imperatriz,
não se preocupava extraordinariamente

^ com questSes de toilete ; possuia, con-
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tudo, numôfôsôs pares de meias, finissi-
mas e bordadas.

Mas foi em 1839 que a meia co-

mecou a representar um papel impor-
tante, em consequencia dos vestidos

curtos que a moda então estabeleceu.

No tempo de Luiz Philipe, em que
a elegancia foi desdenhada, a meia

branca, de algodão ou de seda, era des-

tituida de ornatos.

A côr branca persistiu até ao fim

do segundo Imperio.

Depois da guerra, apareceram as

meias de côr. Sô então se viu a meia

preta.
A fabricagão desenvolveu-se. A

meia tornou-se um objecto ao alcance

de todas as bolsas. E o que foi um

privilegio da mulher rica, habituada ao

luxo e ao conforto, é hoje um elemento

do vestuario de qualquer operaria.

&

Cg§3-

D. Maria da Soledade Corrêa de

Oliveira Guimarães

Acaba de falecer na cidade do Por-

to, victima de uma tuberculose, a Se-

nhora Dona Maria da Soledade Corrca

de Oliveira Guimarães, - -

espirito gen-

tilissimo de Mulher e de Artista. Ilus-

tre pelos seus apelidos
—

que os Cor-

reias de Oliveira tem brazão nobilissi-

mo no Livro de Ouro da Intelectuali-

dade purtuguêsa
— a gentil Senhora que

Deus acaba de arrebatar ao amoroso

convivio dos Seus, possuia um raro e

fino temperamento de Artista.

— «Artista pela graga de Deus, ar-

tista pelo sangue
— dizia-nos alguem

que ocupa, no meio intelectual da nos-

sa terra, um logar eminente
— a Sole-

dade é uma grande intuitiva. A sua

ensina-a . . . Adivinha!»

Filha do ilustre publicista sr. Do-

mingos Guimarães — um dos ultimos

de uma brilhante geracão intelectual
—

;

sobrinha do grande Poeta Antonio Cor-

reia de Oliveira e do insigne dramatur-

go João Correia de Oliveira, e irmã es-

tremosa dos distintos cronistas do «No-

ticias Ilustrado > e nossos presados co-

laboradores srs. Claudio e Antonio Cor-

reia de Oliveira Guimarães, a Sr.a D.

Maria da Soledade dedicava-se â escul-

tura. Sem um mestre sem uma indica-

gão, obedecendo apenas å sua irresisti-

vel vocacão, realizara pequeninas mara-

vilhas — que arrancaram um brado de

admiragão a um dos nossos maiores ar-

tistas, o pintor Joaquim Lopes :

— < Admiravel ! Admavel !»
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D. Maria da Soledade Corrêa de

Oliveira Guimarães

Como artista era assim ; como Se-

nhora, possuia todas as encantadoras

virtudes que são apanagio da Mulher

Portuguêsa,
— desde a modestia since-

ra ao amoroso cuidado que lhe merecia

o Lar.

Nos fins do ano passado
— já

quando o mal lhe roera um dos pul-
môes — retirara da sua casa da Foz pa-

ra o Sanatorio Souza Martins (Guarda).
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Mas teve de repousar pouco depoîs : S compareceu tudo que o Pofto tem de

piorara. Deus queria-a para Si. E le

vou-a há dias, deixando os seus numa

tristesa infinita.

No seu funeral, que constituiu uma

grande e piedosa manifestagão de pesar, ® condolencias

mais distinto no meio intelectual e ar-

tístico.

A' ilustre familia enlutada, espe-

cialmente aos nossos queridos amigos
snrs. Claudio e Antonio Correia d'Oli-

veira Guimarães, as nossas senti las

PORTO — Fu-

neral de D. Ma-

ria da Soíe-

dade Correia de

Oíiveira

Guimarâes.

t.° Turno

(saindoda Cape-

la do Prado do

Repouso).

.'83

2."

Tumo.

3^E=83
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Scminário do Porto— Dltimo ano do Curso Teologico-1928

Primeiro plano : Agostinho Nunes, Albano de Paiva Alferes, Albino Leite, Albino Pinho, Alfredo

Alves da Silva, Antonio L. Balazeiro, Antonio M. Fernandes, Antonio 0. Cardoso.

Segundo plano: Antonio de Sousa, Armando Pereira, Augusto V. da Siiva, Domingos 0. Costa Maia,
Francisco da C. S. Moura, F. M. Pinho Nunes, F. Marques Couto, F. Moreira das Neves, João F. da Silva.

Terceiro plano : Joaquim da S. Monteiro, José A. de Pinho, Manuel A. do Rego, M. Francisco de

Oliveira, M.' M. Tavares Rebimbas, Miguel da Silva Henriques e Sebastião S. de Rezende,

QD

PENA DE TALiÃO POR LIQÃO
S

Havia em Lisboa, no reinado de D.

João IV, um certo escrivão tão dado aos pra-

zeres da mesa, e tão apagado á cama, que

todo o tempo lhe parecia pouco para comer

e dormir. Com este procedimento sofriam

graves prejuizos as partes que demandavam

justica, esperando e desesperando por não

poderem falar ao escrivão sem grandes de-

ĩongas. Chegando ísto aos ouvidos do sobera-

no, mandou este recado ao desleuado em-

pregado para que fosse á sua presenca no

dia seguinte, pela manhã cedo. Foi pontual
o escrivão. Como sabia que el-rei era ma-

drugador, apresentou-se no paco pouco de-

pois de amanhecer.

Correram horas sobre horas, e o mo-

narcha não aperecia, nem o mandavam cha-

mar. Era ave-marias, e o escrivão, cheio de

fome e de impaciencia, julgando que el-rei

se tínha esquecido d'ele, scismava e deses- s

perava-se debalde, sem saber o qne havia de

fazer. N'isío abre-se de repente uma porta
da sala, onde o escrívão se achava passean-

do insofrindo, e aparece D. João IV.

Era dotado este soberano de agradavel

prese^a, e a natural seriedade do seu rosto

era suavisada com uma expressão de docura

e de benevolencia, que o fazia sympatico a

quantos o viam. Porém, d'esta vez, o sem-

blante real vinha serío e carregado.

El-rei, dirigindo-se ao escrivão, disse-lhe

com severidade : «Estaes enfastiado de espe-

rar um dia para me falar ? Pois que farão as

pobres partes a quem fazeis todos os dias es-

perar e desesperar ? Ide, cuidae no vosso ofi-

cio, se não quereis que vo-lo tire»,

Com uma tal advertencia é bem de

crer que se emendaria o escrivão. Mas que

trabalho teria el-rei D. João IV, se fosse hoje

vivo, e quizesse expurgar deste pecado não sô

os cartorios dos escrivães, mas a todas as

reparticôes do estado?
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Alexandre Soumet dizia do genro,

sabio linguista, porém pouco loquaz :

— E' um homem de grande meri-

to : sabe calar-se em sete linguas.

*

Conta-se que, no seu gabinete de

trabalho, o cardeal de Richelieu mos-

trava um dia a Voiture uma poesia que

fizéra :

— Qual é a sua opinião ? Que lhe

parecem os meus versos ?

Voiture, antes de responder, apro-
ximsu-se da janela e olhou para baixo.

E limitou-se a dizer :

— A sua janela é muito alta, exa-

gerando assim as consequencias possi-
veis da sua franqueza.

Quando os partidarios de Glũck e

os de Piccini, os dois compositores ri-

vaes, se iujuriavam, Arnaud, admirador

do primeiro, escreveu contra o critico

Marmontel, adepto do segundo, esta

quadra :

Ce Marmoniel si gras, si long, si lourd,

Qui ne déclamc pas, viais beugle,

Juge de pciĩiture en aveugle
Et dc musique comme un sotird.

Um amigo de Alexandre Dumas

Filho recebia o auctor de Francillon

n'uma vi/a que possuia nos arredores de

Paris. Detendo-se em frente a um di-

minuto tanque, em que se via um repu-

xo, disse ao dramaturgo :

— E' pequeno ; no entanto, um

homem já aqui se afogou.
— Era um lisonjeiro, definiu o es-

criptor.
*

O homem é mais fiel ao segredo
de outrem do que ao seu proprio ; a

mulher, ao contrario, guarda melhor o

seu segredo do que o alheio,

La Bruyêre.

3 No tempo em que fazia parte da

Assembléa, Lacépêde viu n'um jornal
o seu nome entre outros de uma lista

de scelerados que votavam contra o povo.

O jornalista jantava frequentemen-
te com Lacépêde, que, ao vêl-o, disse:

— Tratou-me duramente no
:
seu

jornal. Chamou-me scelerado.

— Isso não tem a menor impor-
tancia ; scelerado significa apenas que se

fala de um homem que, em determina-

do assunto, não pensa como nôs.

#

Os olhos sô vêm bem Deus através

das lagrimas.
Victor Hugo.

*

As mulheres são relogios que cons-

tantemente se atrazam a partir dos vin-

te e cinco anos.

C. Joliet.
*

Devemos escolher para esposa a

mulher que escolheriamos para amigo,
se ela fosse homem.

Joubert.
*

A mi-antropia é uma terrivel mo-

lestia : ela nos faz vêr as cousas como

elas são.

Mongautt.
*

Paris é, primeiramente, a cidade

do mundo e, em seguidd, quando ha lo-

gar, a cidade dos parisienses.
Léon Gozlan.

*

O preconceito é uma opinião sem

julgamento.
Voltaire.

*

O aparecimento do piano veiu au-

mentar consideravelmente o valor do si-

lencio.

P. Véron.
*

Ha uma edade em que a vida nos

carrega ; ha outra em que, em compen-

áâgão, nôs carregamos a vida.

« V. Cherbuliez.
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