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E
stá hoje sobejamcnte demonstrado que

pela excellente qualidade das mate-

rias primas empregadas e meticuloso

cuidado no acabamento e ajustagem de to-

das as suas pe^as i
—

i ,

—

1 1
—

1 1
—

1 1 1 1 1 1 i

Ås i__ac_.l_.as âe costura

'Naumann,, sâo as melhores.
A sua fama estende-se a todo o mundo por

causa da sua elegancia, do seu trabaiho leve

e silencioso e da sua longa duragão. _Z_ _Z_

-Z-DEspeciaes para bordados artisticosD-Z_

□-Z-IZZItZZI A elevada cifra de I II II ll~_

Um miIMo e setecentas e cincoenta

mil macliinas de costnra

que pornôs teemsido fabricadas e vendidas,

quantidade que nenhuma fabrica da Europa
ainda conseguiu attingir, prova evidentemen-

te quanto tem sido li_><. ngeira a acceitagâo

quelZZC_Zl[__Z![ZZ[_-Z]lZZllZZ![__ZIZZ]Z_Z

Â machina de costura

"Naumann,,
em encontrado em todos os mercados' DIZZI

Quem adquirir a machina de costura «Nau-

mann» pode ficar certo de que ella Ihe pres-

ará proveitoso serviqo durante muitos annos. Dáo-se as mais amplas garantias

Deposito em Braga : Armazens da Caixa Penîiorista Bracarense
PRECOS SEM COMPETENCIA

Companhias de Seguros

La Onion y EI Ph?nii$ Espanol
DE MADRID

Uiiioii-Maritiiiie

DE PARIS

MANNHBIM
DE MANNHEIM

Seguros sobre a vida, incendio, explosão
de gaz, de máquinas, raio, rendas em caso de

incendio, maritimos. postais e transportes de

qualquer natureza.

bima Mayer $ C.a

59, R-u.a cLa ZEP-ca-ba. 59

X_is"boa

ucerna

d.r.iUm.tue éa tuí.

porte na domicilis

i, Irtnce 4«

Vestidos Blusas
de»'!_

Fr. 11.80 Fr. 3.95

.1 t

\*SM:
V

Vestidos para Criangai
deide Fr. 5.90

Do melhor bordado suisiu,
lobre cambr.ia, voile, crípon,
toile e sedas n07_d_.de.

Pecam a nosia collecfåo 82

de flguriiĸit novos com amos-

tras bordadas.

Os nos.ios bordados iåo por

faeer, mas remettemos os pa-
drôes cortados «m todas as

medidas a quem os requmtsr. ^

'jchoaĸrs: £r>
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Chronica da semana
XLVI

o
D

ooo

Oapaziguamento
em politica e como norma

governativa, ou é mascara de falta de es-

crupulos ou produz a esfagna<;ão dos pantanos.
A politica é e tem de ser, por sua natureza,

agitada, devendo constituir preoccupacão e si-

gnal de agifagão para o campo de trabalho,

união e progresso nacional, intensos e profi-
cuos.

Desgracadamente, não temos visto taes exem-

plos em Portugal, antes e depois do banho lus-

tral da proclamacão da republica, servindo-nos

de justificacão o consulado Ferreira do Amaral

em seguida ao regicidio e o consulado Bernar-

dino Machado, agora, em seguida a esse perio-
do de anarchia demente que foi presidido e sym-

bolisado pela dictadura legislativa do sr. dr.

Affonso Costa.

Perdoarão os leitores que entremos n'esfa

chronica com o sisudo ar d um fundo de orgão

politico, mas a annotacão despretenciosa dos fa-

ctos salientes da semana leva-nos a encadear

em semelhantes principios e origens, aquelles
que, durante esta, mais feriram as retinas dos

que observam a marcha zigzagueante das coi-

sas publicas portuguezas.
No caso Oliveira Coelho nôs contamos um

positivo. inilludivel e queira Deus que remedia-

vel fracasso diplomatico ; nos acontecimentos

vergonhosissimos do Porto por occasião do

encerramento do Congresso das Juventudes

Catholicas portuguezas, uma prova irrefragavel
de que a demagogia continúa a fruir os sorri-

sos do poder ; nas recentes discussôes parla-
mentares, ineditos quadros da desorganisacão
pavorosa dos governos, a illustrar a impressiva
definigão d um jornalista de valor, ha dias ex-

pressa no semanario coimbrão a Pafria Nova,

de que o Parlamento é na sua essencia uma

assembleia de parasitas, de politicos, de quan-

tos renegaram a sua profissão para viverem á

custa de todas as profissôes.
Leiam-se as respostas dos ministros ás in-

terpellacôes sobre os disturbios sangrentos do

Porto, todas ellas variando sobre o leif-mofif

sedico e suporifero de que no fempo da mo-

narchia fambem os houve, e teremos registado
a medida da capacidade governativa dos depo-
sitarios dos destinos incertissimos do paiz. E

para que a assembleia legislativa não desmere-

cesse das suas tradicôes nitidamente republica-
nas o ultimo governador civil de Lisboa e actual

membro do hilariante Senado, fez o elogio dos

quadrilheiros que á sombra da auctoridade,

martyrisaram nos ergastulos as consciencias

que se revoltaram muito justamente contra o

modo de governar dos homens do regimen e □

do proprio regimen. Por aqui se verá que de Q

alto a baixo, nos gabinefes e nas pra^as, nas

casas e nas ruas, o mesmo espirito demagogi-
co domina, o mesmo delirio treslouca e incen-

deia a attribulada alma da patria, e faz n'ella

o grande silencio das expectativas dos perigos

eminentes, apenas entrecortado pelo grasnido
dos corvos extrangeiros que descrevem no céo

o halo negro e fatidico da catastrophe.
E ha jornaes que alimentam a expansão do

mal; jornaes que usam o vocabulario que em-

porcalha os impuros labios da ralé; jornaes

que trocam o nome de um adversario por um

apodo deprimente; jornaes que plenamente evo-

cam a celebre phrase de Balzac : 5e a imprensa
não exisfisse, não era preciso invenfa-Ia.

Citamos Balzac, e este nome faz-nos abrir

ao acaso uma compilacão de pensamentos do

grande auctor da Comédie humaine, elaborada

por ess'outra figura de scintillanfe critico que

foi Barbey d'Aurevilly. O genio do romancista

teve como regulador um grande fundo doufri-

nal. tradiccionalisfa e catholico, mas, a par d el-

le, ha, n'aquelles pensamentos, uma maravilho-

sa precisão prophetica que o transcurso dos

tempos tem invariavelmente confirmado.

... Abrimos o livro ao acaso, e poisados os

olhos n'esta phrase :—Um /our I Europe ne croi-

ra p/us qu â celui la broiera sousses pieds — .

langamo-los quasi instincfivamente áquelle retra-

to de D. Carlos e Eduardo VII, publicado pelo
Dia, e... lembramo-nos de que o governo fez

acompanhar por offíciaes do nosso exercifo, a

commissão de engenheiros que parfiram a estu-

dar a explora^ão e conquista economica de An-

gola pela Allemanha!...

F. V.

__Di"vri_]sro

ooo

c^/morfalhei-me em longes de abandono

Cancado de viver o meu formenfo ;

Busquei a eferna paz do esquecimento
—Fui primavzra: agora sou oufomno...

Cerrei meus olhos avidos... o somno

E fentacão de olôr esparso... Affenfo

A vida é morfe c a morfe um sonho lento...

—Phanfasma do que fui me visionol

Ebrio de paz, em noife me sepulto,
O convulsão dos fôrmas em tumulto!

Vagas febris dc exfranha apparicâo!

Minh'alma asccnde em lucillanfe pairo.
Foi sombra vã, miserrimo desvairo,

Tocou-a Deus! E' paz ! E solidão!

Novembro 913.
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Ballas e sorrisos...
ooo

iS grandes quadros
das Guerras teem

por vezes defalhes

em que a ferocidade de adver-

sarios volve em amistosa per-

muta de galanterias. de fine-

zas. E se no tracto quotidiano
ellas realcam a educa?ão, afi-

nam de delicadeza as rela-

côes, são emfim um nada que

completa a belleza, como n'um
salão o friso doirado, um bi-

be/ot, uma jarra artisticamen-

te torcida servindo de hastil

ao bocejo d'uma camelia ou

ao grito rubro d'um cravo ;

— alli, no terrivel scenario das

batalhas, onde o homem sur-

ge tigre, os senfimentos'se en-

crúam, os olhares despedem

--

a palavra patria tem accenfos raivosos de vin.

gan^a, elles fomam uma importancia mais viva,
cahem mais depressa sob a curiosidade do his_

toriador, e são como o oasís no deserto arido
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VIANNA DO CASTELLO—A familia Pereira Ribeiro. na sua

áscuas de colera, onde até propriedade de S. Anfonio, (aos Sobreiros, Bairro das Ursulinas)

VIANNA DO CASTELLO—Familia Pereira Ribeiro, na sua propríedade de

Santo Anfonio, (aos Sobreiros, Bairro das Ursulinas) por occasião da visifa paschal, em 12 de

d'Abríl do correnfe anno, acompanhada do rev. J. M. d'Abreu Junior (Príor)
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como a flôr que ergueu seu collo da fenda do

rochedo fruste e agresfe, um signal consolador

de que ha entre o\homem e a féra uma capital
differenca occupada pela superioridade da in-

Dr. Almiro de Vasconcel/os

(1." presidentc da Juventude Catholica de Penafiel)

telligencia e da consciencia sobre o instincto

rude e cego dos brutos.

Estas nofas de cortezia trocam-se umas ve-

zes entre os commandanfes em chefe, oufras en-

PENÅFIEL—Um aspecfo da ornamenfacão da

sala nobre da J. C. no dia da sessão so/emne

em homenagem ao sr. dr. Almiro de Vascon-

ce/Ios. primeiro presidenfe d aquella aggre-

miacão. Ao lado esquerdo da meza o sr. Fran-

cisco Gomes, vice-presidenfe,- do Iado direifo o

sr. Joaquim Pinfo da Silva, 2.° secrefario.

tre os humildes soldados. nos primeiros con-

factos dos postos avangados da vanguarda, e

até por entre as primeiras cutiladas ou tiros dos

destacamentos que são enviados em reconheci-

mento.

E' conhecida a celebre phrase de Aufero-

che na batalha de Fontenoy :
— Tirez les pre-

miers, messieurs les anglais!
Na vida milifar do duque de Welingfon ha

anedoctas curiosissimas, phrases de espirito,

Ave/ino da Cosfa Moreira Padrão

(crceiranisfa da Escola Medica do Porío ; preso, no

21 d'oufubro, loi fazer acto sahindo da prisão acom-

panhado de dois policias.

(Cliché de Serapliim Pereira da Silva).

lances galhardos que revelam a fina e amavel

educacão d'um gentleman.
Um dia, bafia-se elle com Junot; no dia se-

guinte mandou um emissario pedir noticias do

general francez, acompanhando a mensagem de

um presente de legumes que, segundo parece,
faltavam no acampamenfo inimigo. Maior pro-
va de cortezia deu elle para com o rei José

Bonaparte, cuja correspondencia muitas vezes

interceptára. As cartas da rainha eram retidas

por causa de'certas informagôes uteis que We-

lington julgava conveniente aproveitar. Comfu-
do, sempre que n'ellas se tractava das prince-
zas, cuja saude era delicada e inquiefante, o

duque invariavelmente mandava um parlamenla-
rio com estas breves palavras :

— 'Tende a

PAG. 724 l/lustragão Catho/ica ANNO I



bondade de dizer ao rei

que as princezas estão

melhor* .

Duranfe a bafalha de

Waterloo, um official, de

artilharia correu a infor-

ma-Io de que via Napo-
leão distincfamenfe, ao

alcance da sua bateria, e

que ordenára que apon-

tassem as pecas sobre

elle.
— Não; não. eu não

o permittirei, exclamou

Welington. Não é occu-

pacão nem proposifo de

generaes em chefes o ati-

rar uns sobre os outros!

E' inferessante a opi-
nião de Welington sobre

a campanha napoleonica
de 1015, refcrida pelo
defuncto Conde de Sfa-

nhopc n'uma obra, ha

poucos annos publicada,
sob o litulo de Propos de
fab/e du duc de We/in-

glon.

"Napoleão nunca, co-

mo em Waferloo, teve

mais bello exercito, mas

commetteu um erro capi-
fal fomando a ofĩensiva.

Quatro exercitos se pre

paravam para invadir a

das ceifas e o paiz tinha ficado esgofado de

pois da ultima campanha. Os alliados senti-

PORTO-Exequias por aima do Ci

Luciano de Gastro

José

No dia 27 do passado mez realisaram-se. na egrc ;a da Trindade, solemnes exequias
suttragando a alma do saudoso esfadisfa Conselheiro Jc:<_ Luciano de Casfro.

Pres.diu as cerimonias religiosas o venerando pre!..tlo Snr. D. Antonio Barroso e fez
o elog.o tunebre o d.stincfo orador sagrado snr. Cone< o'. Bernardo Chouzal. A assisfencia
as exequias to. verdadeiramenfe extraordinaria vendo-:e alli pessoas de todas as classes
sociaes.

O senhor D. Anfonio Barroso apeando-se da sua carruagem
á porfa da egreja da Tríndade ■:-■

ranga. Era anfes n tencias. Já os Prus^ianos se achavam a brajos
com grandes difficddades. Quanto ao duque,

■-i-- esse sempre velára com o maior cuidado, æ por
riam, pois, dentro em pouco, a falta de subsis- E isso mesmo, pelo q.rovisionamento das fropas.

Assim. no parecer do feld-

marechal, Napoleão, de-

pois de guarnecer conve-

nienfemenfe as oufras fron-

leiras, teria podido to-

mar posicôes sobre o Mo-

sa com os seus 3C0.Ũ00

homens.

E quem, então, o im-

pediria de recomecar a

partida tão admiravelmen-
te jogada no anno prece-
denfc? (Porque o duque
considerava a campanha
de 1814 como a mais bri-

Ihanle dc lodas as de Na-

poleão). N'esta altura ma-

nobraria d um invasor pa-
ra outro e atacaria se-

paradamenfe cada um dos

exercitos. Era o que elle

fizera durante muito tem-

po, com optimo resultado

em 1014, mas alli perdeu

O senhor D. Anfonio, abengoando os assisfenfes, enfra

na egrej'a da Tríndade

ANNO I I/Iustragão Catholica PAG. 725



a paciencia e lancou-se na rectaguarda dos al-

liados, sendo certo. embora pareca bizarro, que

Wintzingerodde e os seus cossacos o envol-

veram. O facfo é que elle nunca teve a pa-

ciencia necessaria para uma campanha defen-

siva.»

Conta lord Malmesbury nas suas memorias

que encontrando-se em Roma, um antigo coro-

nel de dragôes Ihe narrou o seguinte : Um dia,

durante a guerra peninsular, ia elle em reco-

nhecimento com tres ou quatro cavalleiros quan-

do de repenfe se achou frente a frente de um

joven official inglez montado n'um soberbo pur-

sang. que no mesmo infuifo se occupava. O co-

ronel lancou-se em sua perseguicão com toda

a velocidade de que era capaz o seu cavallo.

Francis Doyle que a reproduz nas suas memo-

nas.

'Depois da batalha de Talavera, dizia o du-

que, desejava eu que as tropas hespanholas exe-

cutassem um cerfo movimenfo, e dirigi-me a

Cursfa, pedindo-lhe que desse as suas ordens

com esse fim. Esfe, como resposta, disse-me;
—Para honra da corôa de Hespanha, não

posso tomar em consideracão as insfruccôes do

general inglez, a não ser que o general se po-

nha de joelhos deante de mim e me supplique

que siga o meu conselho.

Eu tinha o maior empenho em que aquelle
movimento se realizasse^ e prompfamenfe; quan-
to a pôr-me de joelhos, pouco me importava.

□ Ajoelhei, pois. aos pés do hespanhol !...»
Eis alguns exemplos do que

um escriptor chama com gra-
ca as amenidades da guerra.

F. d'Almeirim.

Um aspecfo das ornamentacôes da egreja e farima

0 inglez deixava-o approximar e depois. subi-

tamente. atirava-lhe um beijo com a mão e lo-

go se collocava a enorme distancia dizendo. e

apontando com o dedo para o corsel do offi-

cial francez :

—Cavallo normando, senhor !

O coronel confinuava a galope, ameacando

o fugitivo de disparar sobre elle, se não se ren-

desse.

O gatilho, porém, falhou.

E o official inglez largou uma forte garga-

Ihada :

—Fabrica de Versalhes, meu coronel !

E dando larga redea ao seu pur-sang des-

appareceu n um abrir e fechar de olhos. O co-

ronel declarava a lord Malmesbury que se exas-

perara, mas confessava tambem que nunca ha-

via enconfrado, e até ficára contente por não

ver matado um tão bravo frocisfa.

E já que estamos fallando da guerra da Pe-

ninsula, oucamos, para terminar, esta anedocta

contada pelo proprio duque de Welington a sir Q

\?ida intensa
(PAGINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)

000

ARA quem vive lon-

ge da pafria e sente

as suas desgracas
e as suas alegrias, atravez a

saudade viva que o tortura e

consola nenhum sentimento agi-
fa mais intensamente a alma

inquieta, que aquelle que repro-

duz e encerra o sentimento col-

lectivo.

O rev. conego Bernardo Chouzal depois de

fazer o elogio funebre

PAG. 726 l/lustragão Catho/ica ANNO I



O senhor D. Antomo Barroso, despedindo-se, depois de termmaaas as exequias

A numerosa assisfencia sahindo da egreja da Tríndade

(Cliches de J. d'Azevedo, phot. da «111. Cath»)
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Tudo quanto apunhale o coracão da patria,
nos apunhala e nos fere. Lá denlro, uma dôr

ou uma alegria, podem passar despercebidas
mas transposta a fronteira, as suas glorias ou

as suas miserias, são mais nossas, sentem-se

mais. Em Portugal, sentimos menos nosso o

que sô a nás pertence. falvez e com rasão, por-

que a fempestade demagogica que varreu esse

O
D

ũ
O

RIO TINTO-Uma linda festa

mocratica, legaram a esse desventurado palz.
A sua desgraca augmenfa precisamente aos

nossos olhos e fere dolorosamente. porque vem

ate nôs alravez da indifferenca ironica do mun-

do que nos olha sem piedade mas com o na-

tural desprendimenfo de quem vê o visinho afun-

dar-se sô por desvarios e loucuras.

A indifferenca é geral, excepcão feitajpara
os gananciosos a quem

os erros da republica
acularam os apetifes e

querem na derrocada fi-

nal poder aproveitar do

espolio. Para esses,

extraordinaria.

Devido aos esfor^os de alguns catholicos d'aquella freguezia realisou-se ulfimamenfe alli

uma Jinda fesfa religiosa, a primeira depois da exfinc,ão da celebre culfual que duranle tres

annos opprimiu a consciencia dos verdadeiros crentes.

Depois da commovenfe ceremonia da primeira communhão a um grande numero de crean- aquillo vae caminhan-

cas d'ambos os sexos, organisou-se uma benVdisposfa procissão que aftrahiu uma concorrencia _q optimamente e por

isso até cerfo appoio,
sonhar vagas d'applau-
so vem deslumbrar e

incifar a cabeca airada

da adminisfracão repu-

blicana. Mas para que

não se illudam fambem,

para quc não vejam so-

lidariedade no que é

simplesmenfe interesse,

não perdem occasião de

Ihes fazer sentir amar-

gamcnte, a nenhuma af-

tencão que dispensam
a esse desgracado paiz.

Porque não conse-

guc o sr. Teixeira Go-

mcs, com o seu espiri-
lo blageur de chronista

ncrvoso, com fodos os

scus lencos de Peniche

(quc n'cste caso. são

desgracado paiz, o lorna

incompafivel com a nos-

sa tradiccão, com a nos-

sa crenca, com a nossa

convicgão politica. Mas

no exfrangeiro, vendo o

nosso querido Portugal
tal como o sentimos c

queremos, muilo acima

das miserias, dos desva-

rios. das infamias d 'uma

pequena minoria que o

vexa e o vão relegando
ao mais profundo e de-

sasfroso isolamento poli-
tico. não sei que exlra-

nha commocão accende o

nosso enthusiasmo, rea-

nima a nossa esperanca

perdida e nos faz sentir

duplamente a desgracada
situacão, que quatro an-

nos de mystificagão de-

1 —O povo em frenfe á egreja parochial esperando a procissão
2—Um aspecto do arraial

t_V
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E afinal o isolamenfo, a sôj

lidão, o abandono infernacional

que infelizmenfe, como se não

bastasse para aggravar o nos-

so esfado, vae agora converter-

se na mais forfe repulsão peran-
fe essa vergonha execravel que
a quasi offícial associacão do

Regisfo Civil vae perpefrar no

domingo proximo no cemilerio

dos Prazeres.

como os amigos) as
suas faian^as das

Caldas, ou o seu

leviano manifesfo

ao povo inglez,
verdadeira crean-

cice protocolar, as
boas gracas da

corte ingleza?
Porque será

que o sr. Sidonio

Paes anda triste,

isolado. desconhe-

cido pelas ruas de
Berlim, e raro pôe
os pés nos salôes

mesmo d'algum
collega? Que ex-

tranha rasão faz

em que os jornaes
de Paris, noficiando as fesfas em

lionra de Jorge V, fenham por lá

cslampado o nome de fodos os

plenipofenciaros das republicas in*-

sularcs d'America do Sul e lenham

csquccido—dando de barato que

assisfiu a ellas—o nome querido
clo sr. João Chagas? E fudo se

explicaria. amifor leigo, se fives-

scs jjá o conhecimenfo dos amar-

gos de bocca do sr. Navarro, em

Medrid ou dos pesadelos do sr.

Eusebio Leâo, plenipotenciario
acreditado junto d'Hofcl de San-

lo Anfonio, em Roma, que igno-
rado do corpo diplomatico e do

grande mundo, se enfretem vasan-

do na imprensa barata. muito ve-

neno e muita porcaria,

/— Um aspecfo da procissão.

2— J. Catholica de Rio Tinfo
com o seu esfandarte prece-
dida dos meninos que rece-

beram a prímeira communhão.

$— Grupo de meninas que com-

mungaram pela primeira vez.

(Clicliés de J. Azevedo, phot. da «111. Cath.»)

A noticia

do lan^amen-
to da primei-
ra pedra pa-

ra o monu-

mento de Bui-

ca. está pro-

duzindo na

Europa infei-

ra a mais viva

indigna^ão, e

a consummar-

se o facto, que
eu creio ain-

da que uns

restos de ver-

gonha sabe-

rão impedir,
a glorificagão
do crime se-

rá—para que
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nega-Io ?
—

o mais profundo golpe na infegrida- ~j.
de nacional. Já o diz abertamenfe a imprensa
de Madrid, de^Paris, entremeando o facto com l|
as ultimas selvagerias do Mexico. j |

Se ainda é tempo ]como porfuguezes que D

infelizmente sois, senhores do governo da re-

publica, tentae o impossivel para evifar essa

infamia que cobrirá a pafria de vergonha e que

a arrastará ninguem sabe até onde...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

PORTO—A ex.»><~ sr.« D. Carolina Palhares

com as suas discipulas que fomaram parfe
no ultimo concerto realisado no fheafro do

Jardim Passos Manuei

(Cliché de J. d'Azcvedo, phot. da «111. Calh.»)

Galeria elegante
000

D. Maria Amelia Costa Ferreira

Casada ha poucos mezes com o distincfo

sportman Alfredo Ferreira, a sympathica e jo-
n

ven vimaranense, é um espirifo genfillissimo,

exteriorisando-se elegantemenfe na sua conver-

sacão sempre animada e viva.

E uma das mais graciosas figuras da so-

ciedade de Guimarães cuja presenca em qual-

quer parte é do maior encanfo.

N'esfas condi^ôes a inclusão do retrafo da

snr.
'"

D. Maria Amelia Costa Ferreira, n'estd

galeria eleganfe, não é mais do que uma mere-

cidissima homenagem.
X.

LISBOA— O disfincfo orador sagrado
rev. Fernandes de Casfro pregando na Egrej'a

das Mercês

(Cliché do phot. am. sr. Pedro Sotto-Mnyor;.
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B^AGA-TOI^NEIO t)E
000

Na farde de 26 do mez passado iniciou-se em Braga, D
no pifforesco local de S. João da Ponfe, a epocha sporfiva
de firo aos pombos.

Uma numerosa assisfencia de damas da nossa mais

fina sociedade punha um tom alegre, cheio de enthusiasmo
e de vida n'essa festa encanfadora, que marcou o primeiro

(a pouco vulgar, são qualidades que explicam a prompfi-
dão da mira, a facilidade e a cerfeza dos seus firos. Ainda
ha pouco fempo, enfre os melhores afiradores, nacionaes e

exfrangeiros, que se f.zeram admirar na cidade do Porfo,

por occasião dos dois ultimos torneios alli realisados, esfe

nosso querido amigo soube honrar, com a correccão dos

Um aspecfo da assisfencia ao forneio de firo

concurso realisado esíe anno, no sland do

Club de Ca^adores d'esfa cidade. Nofava-

se em fodos os especfadores um vivo inte-

resse e lia-se em todos os olhares uma pal-
pifanfe anciedade. A pericia dos afiradores

era o assumpfo forcado de fodas as conver-

sas, qué muifas vezes ferminavam em ca-

lorosas discussôes ou avulfadas aposfas. A'

hora aprazada comecou o firofeio. Da morte

de cada pombo nascia um sorriso em cada

labio, de cada serie um friumpho e de cada

friumpho um premio. Os nossos concorren-

fes mosfraram o seu valor e Braga pode con-
finuar a dizer-se com orgulho um dos cen-

fros de mais adesfrados e primorosos afira-

dores. Na verdade será difficil, se não impos-
sivel, enconfrar em qualquer oufro club ad-

versarios que possam levar vanfagem aos ra-

pazes da nossa ferra.

Fazendo jusfi^a á pericia de fodos, não

podemos, comfudo, deixar de desfacar um,

que sempre se fem feifo disfinguir em fodos

os cerfamens do paiz
— é o senhor Adelino

Luiz da Silva Correia. Em fodos os concur-

sos em que apparece, o presidenfe do Club

de Cacadores de Braga é olhado com admi-

ra^ão e com respeifo por fodos os concor-

renfes. A sua serenidade, adquirida pela lon-

ga prafica que possue, e uma agudeza de vis-

TIRO AOS POMBOS—

Vencedores .• 1-Adelino

Corrêa (l.° premio)

2-José Daniel Pereira d AI-

meida (2." premio)

seus firos o club que represenfava, ficando
classificado em ambos elles.

Em Braga, no dia 26 d'abril p. p., con-

quisfou os primeiros premios, fanfo no firo

aos pombos como no firo ás espheras. No

domingo seguinfe, 3 de maio, fez manfer o va-

lor da sua arma ao lado dos melhores afira-
dores do Porfo, no concurso que consíifuiu
um dos numeros maiĩs inferessanfes dáffesfa
das Cruzes na linda villa de BarceHos. E
tal foi, enfão, a confianca que deposifôij em

si e a consciencia do seu valor que aposfou,
elle mesmo, sobre a sua arma confra as de
fodos os oufros. 0 resulfado, com praíer o

consignamos, foi o jury conferir-Ihe o pri-
meiro premio, que era de dez libras esterli-

nas. 0 Porfo, diga-se com verdade, fem fam-

bem afiradores disfincfos e de fão indiscufi-
vel merecimenfo que fem chegado, por ve-

zes, a disputar e a conseguir os melhores

premios nos concursos exfrangeiros. Mas

Braga fem em Adelino Correia um sporfman
que, em rauifos forneios, se fem desfacado
enfre fodos elles.

Amour.

*^_î_mQC-^_m
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TIRO AOS POMBOS—O sr. Adelino Corrêa. vencedor do primeiro premio. esperando

o signal de desfechar

TIRO ÁS ESPHERAS—Vencedores- 1—Adelino Corrêa (f.° premio). 2—Joaquim Corrêa (2.°

premio). 3— fierculano Pereira d Andrade (3.° premio)

_z-
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P©RT© --Goncurso hyppico
Promovido pelo Centro Hyppico do Porto realisou-se ultimamente no Campo de Bessa uma

festa elegante que teve uma assistencia numerosa e disfincta.

£ Depois da prova para sargentos na qual coube o l.'J premio ao sargento Sergio disputou-se
o pøêtnio do. Centro Hyppico, um lindo par de jarras com incrusta^ôes e applicacôes de prata dou-

rada, Sendo classificado em primeiro logar o sr. tenenfe Moura Borges.
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O sr. fenenfe Pessoa Amorim salfando

um obstaculo

O sr. alferes Novaes n um bello

salto

0 sr. tenenfe Moura Borges n um

salfo de cancella

0 sr. alferes Joâo Sarmenfo n outro

salto de cancella

(Clichés de J. d'Azevedo phot. da «111. Cath.-)
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flUEIRO«E__eq(iias por alma do Conselheiro José Lticiano d? Casîro

o
D

Tiveram muita concorrencia as solemnes

exequias realizadas em Aveiro suffragando a al-

ma do saudoso estadista conselheiro José Lu-

ciano de Castro. O elogio funebre feito pelo

distincto orador sagrado rev. Fernandes de Cas-

tro agradou immenso bem como a musica reli-

giosa que foi desempenhada magistralmente pe-

lo grupo Santa Cecilia, do Porto.

Fastos do Catholicismo

ooo
0 tango

Em Biarritz estava recenfemente reunida em

um dos hoteis a sociedade mais distincta. Quan-

do a orchestra preludiou o tango, ninguem se

moveu ; segunda vez se ouviram as notas do

baile prohibido pelos senhores bispos, e pela □

segunda vez ficou indifferente a assistencia ; ain- O

da terceira vez se realizou o mesmo protesfo
mundo confra o baile immoral ; então a orches-

tra preludiou outras pecas musicaes, e logo a

A VEIRO— Egre/a da Misericordia onde

se reah'zaram as exequias
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A VEIRO— _7m aspecfo do inferior da egreja da

Misericordia. por occasião das exequias, com

decoracôes da acredifada casa Vieira Borges,
do Porfo.

A VEIRO—Commissão organisadora das

exequias

\.° plano (da esquerda para a direita) Conde de Agueda. rev,
Fernandes de Castro, que fez o elogio funebre e Gusfavo

Ferreira Pinto Basto.

2.° plano (idem) Drs. Cherubim Valle Guimarães e Joaquim
Simôes Peixinho.
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concorrencia tomou parte na di-

versão. Se assim se fizesse sem-

pre não '. mais se poriam em

scena espectaculos prohibidos.

Monuraento a S. Agostinho

A 16 de abril, monsenhor

Combes, arcebispo de Cartha-

go (Tunis), inaugurou solemne-

mente o monumento alli erigi-
do a S. Agostinho, e que é uma

bella estatua do immortal Bis-

po d'aquella antiga cidade afri-

cana. Depois da ceremonia, a

que assistiram varios sacerdo-

tes e uma immensa multidão

de pessoas de diversos paizes
e religiôes, o senhor arcebis-

po deu a ben?ão aos concor-

insano durante os fres mezes que du-

rou a epidemia. Comtudo quando
de manhã o medico percorria as

salas encontrava preenchidas as

fabellas de temperatura, todos os

remedios dados a seu tempo e sem

que faltasse uma sô particularida-
de das que suppôe o fratamento

de tantos enfermos, tudo com a

maior simplicidade e o sorriso nos

labios. Que enfermeira leiga seria

capaz de fazer oufro tanto ?

INDUSTRIA NACIONAL

Toalha arfisticamente manufacturada que
esteve exposfa na Camisaria Coelho, na rua
Sá da Bandeira, do Porfo. Na sua execu-

cão gasfaram-se seismezes, efoi vendidapor
500$000 reis. E' um primoroso frabalho

que muifo honra a indusfria porfugueza e

que lá fôra causou a maior admiracão pela
sua inexcedivel perfei^ão.

rentes com a reliquia de

um braco do Sanfo que se

conserva e se venera na

cafhedral.

Abnega?ao de uma

religiosa

Ha pouco esfavam no

hospital de Aix varios afa-

cados de variola, doenca

que grassava na povoa?ão;
para fratar d'elles sô havia

uma religiosa e um enfermei-

ro. Este, pouco depois, fe-

ve de recolher ao leito fi-

cando sosinha a religiosa,
a qual apezar de sua edade

já avancada e de não gosar
boa saude, teve um trabalho

BRAGA — Aspecfo do esfado actual^o antigo passeio publico depois
de alguns frabalhos já feitos para a sua fransformagâo em

'

uma amplaavenida
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Alardos. — Em vermelho Ires lizes d'oiro em Irian

gulo e enlre ellas meia lua dc prala. Timhrc

meio leão dc prala com colleira vcrmelha e um

das lizes na mão.

Albergaria
- Em cjmpo d_ prala, uma cruz llorida

dc vermelho, vazia do campo ; bordadnra lambem
dc prala, carregada de oilo cscudeles de ,izul, ca-
da um com cincD besanles do camoo. 'Timbrc:
dr,i_;ão voanl_ dc vermclho, armado de oiro.

■ -.:..'_-___.■_...
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