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Bordados

ISuissos
dlroctamente da Sulssa,

franco de porte a domlcllloĩ

Pecam hojc nesmo a nossa collec2o contendo

70 figurmos ROVOS com amostras boftigdas, representand*
de modo muito exacto a execafio maravifhosa dos nosaoi

bordados afawados, a»int oono •> nossos catalogos da bor.

dados para roupa branca, collares t Iwpos d'assoar com vcrda-

deiro bordado mũsso.'

Esta coMeflo ê raviada franca contra a rameaaa d'um

»eMo de 5 centavos,

A sacolha comprebende bfusas e vestido* para aenhoraa,

meaitM e crian$as em Cambraia, Veo, Crípe, tt.fandie, Linho, etc. e bordade sobre ae^as novidades desda frs.3.90

Os sossos brrdados, como não sâo cortados, pcdem ssr confeccionados facilmcnte sObre todos os padrioes.

O&o?
S<\

Ao mesmj tempo offerecemos a nossa coHefåo das ultimas novidadw

em sedas para \estidos e blusas : Tafeta, Crtpe, Charmeyse, Gabj«lin«,

Eohecwe, falia, Cotcle, Veo, elc, cambraia, sutssa 130 cm de largura desde

frs. 1.50 o metro. Grandisstma escolha sobretudo era preto, raeio luto, assim

como íiti branco e côr. Esta collefâo _ igualmente enviada franca contra

a remessa d'um stllo postal de 5 centavos.

3cftcûeijer& Co. JLucerne, 82

(Suissa).

Casa Suissa — JyíercaJorias SutsSÍJS-

MANUAL OAS FILHAS D£ MARIA (Contnegacôes marianas)
e MJ&MUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA

por A. cJ© Menezes

Nnvas edii.nes, feitas ein harmoiiia rnm as nltinias ri'^ras proniiilf.-ailas.
PREQOS: EniailHinailn i'in pcicíi iĩn.-i, kW; em i-arneira, capa flexivH, MO; em ctiaprin. eorte dnirado, '140 réis,

francos de fiorte. Para n'cisl", mais Wl i'éis |>.
. r |,a,'.ot.e. (Is pediilns, acúiiipanhados ,!a reí-neitiva imriortancia, devem ser

feitos a ANTONI0 GOMK.s l'KltKIUA, Callc San Telmo, 'Jl-TUI'.

^

ArteeKeligião
Officmas de escilptnra e entaltiador

47—"Rua da Fabrica—49

PORTO

^

Deposito de imagens, sanctuía-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
ExecuQão de encommendas pa-

ra as ProYÍncias, llhas, Ultramar

e Brazil.

Pregos e fodas a» informafSea

ífíereira d'Abreu & Filhos

SVCCESSOl

José da Silva Franga
<?

Mocíe Pio do Clero Secular

Portuguez
Successor da Veneravcl Irmsndade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

%?" P clerigo d ordens sacras, que dcscjar alistsr-se n'esleWonl
l*io, aeve enviar ao Rev. Padre Allrcdo Elviro dos Santos, morede
na Avemda Fontes Pereira <e Mello,41, Lisbta, oe leiuintts doc»
meatoB:

_
.
zr (.-■ Certidão d'edadc. devidamente reconhecida por notario.

s. uois attestados, ou declaracdcs medicas juradas e reconhecidas
por notario, en, como nåo soffre dc moieslia actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).-3.' Attestado, ou declaracio jurada, do aecretario
oa Camara tcclesiaatica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arei-
preste, ou Ouvidor. em como está no legitimo exercido das suas or-

dens, exeræ o cargo de . . . e nâo estí incurao em kowmo algum
ecclcsiasttco ou civil.

Os documentos podem aer em papel comtnum.

o ĩ! clengo resldir na Archidiocese de Braga deve dirigir-»e ao

ĸev. Hadre Antonio José de Carvalho, residente na rua de Santa
Marganda, 9, em Braga, ou ao Padre Leonel Aragâo Dantas de Sou-
sa, morador em Laranjeira, MoasSo : ambos ifio socioa correspoo-
dentes do Monte Pio.

Este concede subatdio na doenca, suspenato t talta de colloca-
C>o; paga visitas medicas aos socios resldentes c« Lisboa c nas ter-
ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para opera;Bu drur-
gicas, ou oonferendas medicas e 10 escudos para auxllio das des^e-
sas com proceasos ecclesiasticos ou civis ; todos podcm celebrar na
capella do lazlgo sito na rua nunĸro 5. do cemiterio do Alto íeS^
Joío: lacnlta a l.vrana aos socios, que a desejarem consultar; tem

direits a comprar para si e para as suas familias med,c«nient0S.»er
R>ore« e com alMtlmento de 20 p. c. nas pharmacias mutuaWtwlr
Lisboa; todos teé direito a ser sepultados ou depositados no rSStt
do jaklgo, etc.

Conctdc a subtldio de vinte c cinco escados « mortalha para «•

luseral dos socios res'dentes em Lisboa, e o de vlntc escĸdos para »■

tuncral dos socos rcsídentes fára de Lisbea. .
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A segunda pagina.

^IOTAS officiosas, costumam fazêl-as os

| ministros para explicar . . . o que tocla a

genle sabe. O chronista farã a suj para expli-

car o que o leilor clesconhece: que a Chronica

não sahiu no ultimo numero porque. por uma

fatalidadc, o dccreto sobre a nova maneira dc

fallar aos povos e cscrever epislolas aos Co-

rynthios. não era ainda a pesar sobre o célamo

dos que jornardeiam por esles invios atalhos

da imprensa. quando o do chronista rabiscava

suas annolacôes para o numero anlerior d esta

revista. E porque o citaclo decrelo podcria ter

effeito retroactivo. resolveu se rasgar aquillo

que eu intitulara: Pagina d um /ivro de memo-

rías. com as impressôes memorandas dos me-

moraveis factos occorridos n'esla corda da pe-

ninsula n'este mez de marco de mil novecenlos

e dezeseis. A pagina conservo a. Servirá para,

em longos dias de um inverno fuluro, quando
um ou mais pelizes me andaiem pulando em

volta da cadeira. em jovial grazinada, eu medi-

tar, poisando os olhos cancados de tanlo vêr,

nas suas cabccilas c nos seus cabellos, e nos

seus olhos suaves de innocencia, nas desgrafas
d'esta patria heroica e bella que cu amo e quc

livre ou escravisada, grandiosa ou succumbida,

eu hei-de saudar orgulhoso quando a luz do

dia se fôr escoando lentamente e irremediavel-

mente para mim . . .

Voltemos a primeira pagina do caderno de

memorias. Vamos á segunda, que os facto?

n'aquclla registados como desafôgo d 'alma que

um escasso relêvo litterario mal comprimia, são

de todos os portuguezes amanles da sua terra

conhecidos, n 'esta hora trágica e suprema do

mundo, trágica e suprema lambem para ella,

em que, declarada contra nos a guerra pela
Allemanha, não ha nem pode haver ninguem

que ouse desejar sem crime a vicloria dos assal-

tantes de Verdun que nos atiraram ás faces o

insulto. saboreado com perfídia pelos nossos

vizinhos. de vassallos da /nglaterra.
Respondeu e muito bem á injuria o sr. Brilo

Camacho. quc estamos em guerra pela forca

da nossa allianca com a Grâ-Bretanha. islo é,

pela for<;a do cumprimenlo de um dever de

lealdadc. Sempre o cumprimos. ainda mesmo

quando sô prejuizo d'esse cumprimenlo nos

adveio. Demonslramos assim que a honra é

para nôs. para o nosso nome e consciencia de

portuguezes, um principio máximo que nada

abala, que nenhuma conveniencia prostrahe.
cmbora hoje n'esta Europa em furia. a polilica
inlernacional dos grandes Eslados não seja es-

tudada nem applicada como se applica e estuda

a geomelria .

° E porque os cumprimos, assumem uma

impoitoncia extraordinaria. um caracter de so-

lemiiidode que o rodar dos seculos não empa-

nará.— as palavras com que sir Eduardo Grey,
em nome da na?ão ingleza, a cujos destinos

atamos os nossos, significou que a Inglaferra
nunca nos ha-de abandonar. Devem todos os

porluguezes decorar este compromisso, não

pora o fazer lcmbrado em algums hora, porque

n-ĩo é admissivel que elle possa vir a não ser

realisado, mas para tcr bem presente ao espi-

rilo que. enlrados no condiclo europeu ao lado

da Inglalerra, lemos de não a deixar um so

momenlo, seguindo a por loda a parte, para que

no momenlo decisivo. obfenhâmos depois os

auxilios minislrados á nossa alliada, a proteccão
a que temos direito.

Eu não hesito cm dizer que, se para a al-

cancarrr.os. lôr preciso darmossangue da nossa

raca, o devemos dar. E' a nacionalidade mesma

que está em risco. A victoria da Allemanha é o

nosso esmagamento. E nôs precisamos de chegar
ao fim da guerra sem que. sequer na minima

parte. os nossos terrilorios da metropoie e

d'além mar, diminuidos appare?am. Isso seria a

maior des vergonhas para a naíão portugueza.
isso seria. na hypolhese da victoria dos alliados

a prova de que a allianca inglcza nada nos

scrve, isso equivaleria á affirmacão de que a

polilica seguida desde IQ14, pelo gabinete Ber-

nardino Machado, alé marco de 1916, pelo

gabinele Affonso Costa, foi ao mesmo tempo
imbecile criminosa. As palavras de sir Eduardo

Grey não dão a menor margem a suppôr que

qualquer d'estas hypolheses se realisc quando
as potencias em lucta se reunam para concerto

da paz.

O problema porluguez--embora, como disse

alguem. quanlo ao futuro lodos os apriorismos

sejam falliveis— é este. Sô a elle temos de con-

siderar. Não o é de certo para a Hespanha

que dizendo querer Porlugal para os portugue-
zes. dá a entender que não consente dois Gi-

braltares ou um Heligoland e um Gibraltar na

peninsula. Pnra nôs o problema está poslo. ou

com a Inglalerra alé ao fím do fim. ou a morle.

Eu desejava e dtsejo que todos os porlu-

guezes o vejam. Eu queria e quero que todos

os porluguezes o comprehendam, Assim sejal
A declarac;ão de guerra mudou lolalmenle a

face das coisas porluguezas. Hontem eu não

pensava como hoje penso. Mas hoje penso o

que acabo de dizer porque como portuguez
não posso pensar d'outra maneire. por mais

argumentos que me adduzam, por melhores

consideracôcs quc me facam.

E por isto mesmo que eu condemno que o

governo escolhido não represente de facto to-

O das as correntes da opinião portugueza, que
~~
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abrangem mais que as organizagôes partidarias.
Em Evora foi prohibido o ensino da catechese.

No concelho de Oliveira de Frades foram ex-

pulsos os parochos das suas residencias. Hon-

tem, emquanto passava a imponentissima mani-

festacão ás nacôes alliadas, n'uma prac,a da

cidade, um offícial do exercito foi espancado.
'Vi-lhe cahir em cima uma chusma de indivi-

duos. Perguntei porquê. Responderam-me que

náo quizera tirar o chapéu, o barrete militar á

manifestac;ão>, disse-me um amigo cujo nome

poderia escrever.

E assim não ha união nacional. E assim

nôs não fallaremos todos pela mesma bocca,

Por isso eu receio bem que nem fodos os por-

tuguezes pensem como deviam pensar. Foi o

governo o governo que orientou a marcha da

nacão na guerra europeia. E' o governo que

deve dar o primeiro exemplo da concordia sa-

grada, sem a qual poderemos combater sem

fé, e chegaremos ao fim da guerra como um

farrapo do que deviamos ter sido . . ,

F. V,

^ f

AJIPfl lNTEN5f\
PORj. DE FARIA MaCHADO.

Porque ?

'STAMOS em gucrra. Os representan-
tes diploinaticos da Allemanha e da

Austria. pediram os seus passapor-

tes e abandonaram Lisboa; constituiu-se um

governo, que é misfer chamar nacional e a ar-

mada portugueza, mobilisou já as suas reservas.

Pelos documentos apresentados ao congresso,

vê-se que foi a Inglaterra, quem. solicitando ins-

tantemente a apropriacão dos navios allemães,

nos lancou no conflicto. Não é momento azado

para apreciarmos as vantagens ou prejuizos da

attitude assumida pelo governo poifuguez, peran-
te a chancellaria ingleza, mas não deixa de ser

curioso esmiucar as razôes que levaram esta. a

provocar factos que determinaram a nossa in-

tervencão no sangrento conflicto europeu.

Que imperiosa tardia causa, moveu a nossa

secular alliada, para a dezenove mezes de guer-

ra. preparar o nosso bellico concurso?

Nôs tcmos cumprido ngorosamente os nossos

deveres. Demos. armamento. municôes. viveres.

dispuzemos a seu favor e com verdadeiro sa-

crificio, de valiasos generos de subsistencias,

nobremente fieis á letra dos tratados, que sem-

pre honramos e que nem sempre foram honra-

dos. Seria indecoroso, pensar que a Inglaterra,

emquanto os seus subditos discutem interpreta-
côes subtis do servifo obrigatorio e appellam

para a voz da consciencia sobre o seu dever

@ ANN0 III lllustracSo
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de soldados. viesse reclamar o nosso concurso

de sangue. Por outro lado. a nossa siluacão de

neutraliclade especialissima é certo porque tra-

lados d allian?a longinqua, nos ligavam a um

paiz belligerante. permitliu a Inglaterra fazer

por nosso inlermedio grandes acquisicôes de

material de guerra nos Estados-Unidos e que

ainda, por conducla nossa por varias vezes re-

cebcu. Emfim. porque alla e poderosa razão

d'ordem politica ou estrategica. o gabinete de

Saint James prescinde de tantas inestimaveis

vantagens, se priva d'accão valiosa d'um inler-

mediario fiel para tantissimas transaccôes com-

merciaes. que estados belligeranles não podem
praticar? Necessidades de soldados? Evidente-

mente não. repetimos, porque ao brio da grande
nacão ingleza, rcpugnaria, cerlamente servir-se

de forcas extranhas emquanlo muilos e muitos

dos seus filhos, passeam ainda pelo mundo

em descansada villegialura. os seus cachimbos

fumegantes e o seu spleen (radicional.

Depois. ella sabe bem, que o nosso exerci"

to, capaz de iodos os heroismos, de todas as

bravuras epicas. eslá longe de possuir a neces-

saria preparac;ão militar. absolulamente indispen-
savel aos complicados lances eslrategicos, da

guerra moderna.

Mas Portugal podia preslar aos alliados

um valioso auxilio com a sua excepcional posi-
cão geographica. a previlegiada situacão d'al-

guns dos seus porlos e por isso a Inglaterra
preparou agora a nossa belligerancia, ella que
mezes anles a impedira. no momento tragico
da incursão de Naulilla, em que o brio nacío-

nal foi duramente enxovalhado.

Lisboa. Lagos, Madeira e Acores— já aqui
o dissemos ha tempos, quando apreciamos a

situacão do Aflantico— são os preciosissimos
verfices d'esse inexpugnavel triangulo estrategi-
co, que assegura o senhorio d 'esse mar, o fulcro

por assim dizer, da defeza de Gibraltar a porta
do Mediterraneo seriamente ameacada pelos
submarinos allemães. A occupacão d'estes por-

tos portuguezes, assegura á Ingîaterra o pleno
dominio do Atlanlico, e ofiferecelhe tambem

segurissimas bases para inestimaveis meios de

defeza confra os submarinos destruidores. Assim,

as suas relac,ôes commerciaes com a America

do Sul. ficarão solidamente asseguradas, que
varrido o Atlantico de corsarios e submarinos

inimigos, as companhias inglezas poderão con-

linuar com as suas carreiras e o seu trafico

importanlissimo.
Estamos emfim na guerra. Não queremos,

não devemos n'este grave momento discutir as

vanfagens ou os prejuizos da nossa intervencão.

E' cedo para o exame frio das responsabilida-
des. A hora é de perigo e portanto de sereni-

dade, de firmeza. Todos nás sabemos o que

devemos ã palria para lhe negarmos um sacri-

ficio e n'esta grave e perigosa conjunctura um

sagrado dever se impôe a lodos nôs: salvar

^ Portugal. Com a nossa fé. o nosso sacriPicio,

Catholica PAO. 613 @



o nosso sangue. é preciso ajudar essa gloriosa u

palria querida. que é de todos nôs. a vencer.

a dominar esta perigosissima crise. Depois, na

hora do triumpho, tempo teremos em dtmasia.

para contas e retaliacôes. E' que a hora da paz

será lambem de justica inexoravel . . Por ago-

ra. viva Portugal!

0 Senhor dos iesiif11
ooo

POR MARIA SALOMÉ.

IfÉéxM L' \NDO a patria solu^a e chora passa

WÊpÊ-Jl l-'m nossa alma esmorecida a visão

Q^^O.'* phantastica dos tempos aureos e va-

mos tristes consolar-nos. evocando o passado

que nos cobriu de gloria.
Immortaes foram ohterras de Portugal os

leus grandes homens em cujos coracôes a fé

brilhava, como o sol nas montanhas toucadas

de neve e, que hoje dormem á sombra dos seus

Iropheusl
O tenebroso sudario que te envolve foi te-

cido pela impiedade. mas ai dos porluguezes

que se esqueceram da sua divisa que outr'ora

os engrandeceu.
Pensavamos assim quando um dia iamos á

velha cathedral de Braga para alli colher im-

pressôes do passado e n'aquellas paredes se-

culares recordar paginas da hisloria; e hoje
recordar é soffrer.

Depois da nossa piedosa romagem áquellas
jazidas de heroes encontramos um velho per-

gaminho que nos contou a lenda toda repassa-

da de mystico enlevo.

Reinava o Senhor Rey Dom Affonso Henri-

ques, guerreiro destemido que empunhando a

espada com braveza desusada conquistou palmo
a palmo a bella Lusilania e pcla Fé assombrou

o mundo, expulsando os filhos de Islam.

Trijmphou a Cruz que em Campos d Ou-

rique resplandecia d 'ouro e gloria. emquanto
ao longe, a Iremer desaparecia em nuvens negras
o Crescente abatido, e gritos plangentcs de

Allah se ouviam como ais de moribundos.

Na volta triumphal. o moi;o rey viera no

seu corcel branco d'espuma em rapida corrida

por montes e valles trazendo no estandarte sa-

grado o emblema do Calvario que d ora avante

seria a gloria do seu Reyno.
Vinha agradecer a Deus tamanha vicforia,

deante da devota Imagem do Crucificado que

o Santo Arcebispo que o baplisou lhe dera a

beijar antes da partida para os campos da ba-

talha.

Esta Sagrada Imagem. o Senhor dos Des-

amparados que ainda hoje se venera na velha

cathedral. fôra regada pelas lagrimas de Geral- q
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do. o santo Arcebispo. implorando a protecgão

do Senhor para o paiz nascente e diz a tradi-

fão que ambos Geraldo e Affonso ajoelhando

em compuncão ardente de Fé agradeceram a

Deus a vicloria sobre o moiro infiel e ouviram

voz extranha quicá d'algum mensageiro alado,

voz doce e magoada que dizia

'A' Cruz deveis a gloria. que ella seja a

guia de Portugal e mal haja quem d'ella se es-

quecer..

A lua. alvejando por entre a densa folhagem
vem illuminar as faces bronzeadas do principe

guerreiro, que beijando a Cruz da espada offé-

receua em defeza ao Senhor dos Desampa-
rados.

Seculos passaram. fempesladæs rugiram, mas

a Imagem do Senhor ora adorada ora esqueci-

da. vae lembrando o que em velho pergaminho
lá deixou escripto mão piedosa junto á ermicta ;

Lá nos secĩos de Oro

de Ciraldo foi adorado

Ora nos tempos de ferro

por nos quer scr
invocado

Muita fé o portuguezes
no Senhor dos Desamparados
Jesus Christo vem ouvir

os ais dos desgracados !

Cantico para a Commnnhão
coc

POR Elvira Neves Pereira.

Côro

Vem. meu Jesus, meu soberano encanto,

Dos filhos teus no seio repousnr.

Não tardes mais. Enxugî nosso pranío.

Vem-nos, Senhor, na magua conforfar.

Não tardes. não! Teu corpo sacrosanto

Teus Pilhos veem humildes implorar.

Solo

Quem pôde ser feliz longe de ti, meu Deus?!

Quem pôde suas dôr's ao mundo contiar?!

Quando a tribula^ão o vem desalenfar,

Levanfa o peccador os olhos para os Céos.

Occulto no Sacrario, aguardas compassivo

O filho ingrato e vil que sabes aflrahir

Qual mariposa enlão, para a luz a subir,

Depressa o purifîca um fogo ardenfe, vivo.

Nascemos para o Céo. No mundo peregrinos,
Receamos cahir, em seus funesfos la^os.
Guia-nos lu, Senhor, os vacillanfes passos.

Oh! faz-nos comprehender os nossos desafinos.

Visita a alma christã, Jesus sacramenfado,

Susfenta-a, illumina-a. abraza-a n'esse amor

Quera lorna um bravo heroe o fragil peccador,
A morfe não temendo a ti sacrificado.

Vem breve repousar em cada coracão.

Vem breve conforfar quem pede com anceio

Para a sua alma tibia o maĩs seguro esteio,

Que és tu, o bom Jesus, na Sanla Communhão.

Catholica ANNO
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As aguias leutonicas vie-

ram desafiar ao placido Te-

jo os argonautas. que, ador-

mecidos no balanco das

aguas, estendiam como ve-

las ao sol carinhoso o bra-

<;o musculoso e forle. Mo-

nomachia singular seria es-

sa, enlre a poderosa ave de

rapina e o navegador portu-

guez, como os ingieses cha-

mam ao elegante mollusco!

Pois foi a 10 do corren-

le mez que, ao cabo de uma

extensa nota. o ministro al-

lemão em Lisboa. leu em no-

O Barão de Rosen sahindo ds legacio pela ulfima vez
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O Barão de Rosen sahindo do palacete do legacêo hespanhcla

acomp—nåado pelo minislro de Hespanha e pelo seu secretario
O snr. dr. Antonio José d'Almeida, presidente

do novo minislerio

0 presidcnie da Republica enlrando para o parlamenlo
no dia da declaracão da guerra

me do seu governo a declaracão de guerra a

Porlugal.
Sem um sobresallo que Ihe vincasse a fron-

te, o sr. ministro dos negocios estrangeiros re-

poz unicamenle; 'Quando parte? Quanlos pas-

sapsrles deseja?. .

Era a acceitacão formal do desafio, o levan-

tar da luva. E' que Portugal. pequeno em ferri-

torio, sabe mostrar-se grande nos momentos dif-

ficeis da historia. Confiado no poder do seu

bra£o. coslumado desde Viriato a defender o

rincão da patria, e tambem no auxilio celeste

que desde Ourique lhe proteje a existencia:—

as chagas de Jesus. e o manto materno de

Maria.

Por isso freme de commofão a alma por-

luguesa: possa ella superar as difficuldades do

presente, e mostrar no futuro um Portugal no-
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Primeiro conselho do novo mînĩsterĩo. presldido pelo Presidente da Republĩca no Paco de Belem

Da direila para a esquerda
—Antonio Maria da Silva, ministro do Fomento. VictorHugo úe Azevedo Coulinho.

ministro da Marinha. Dr. Affonso Costa. minislro das Financas. Dr. Anîonio Pereira Reis,

minislro do Interior. Dr. Bernardino Machado, presidente da Republica. Dr. Antonio José d'Almeidô, presidente
de ministros e ministro das colonias. Dr. Luiz Augusto Pinto de Mesquila Carvalho. ministro da justica.

José Mendcs Ribe>ro Norton de Maftos. ministro da guerra. Dr. Augusto Luiz Vieira Soares, ministro dos Estranjeiros.
Dr. Joaquim Pedro Martins, minislro da mstruccão.

vo e grande. identificado com as Iradicôes re-

ligiosas e nacionaes da raca!

Perante o estado de guerra operou-se a

ccncenlracão dos republicanos. creando um go-

verno em que estão representadas varias opi-
niôes parlidarias, e é presidido pelo chefe do

partido evolucionista, dr. Anlonio José de Al-

meida. Esse ministerio, consliluido no dia 15,

realizou logo uma conferencia com o Chefe do

Estado. As phofographias que apresentamos,
archivam aspectos do ministerio e da saida do

sr. Barão de Rosen, a quem o governo portu-

guez rodeou de todas as atlenîôes, procedi-
mento que todavia não foi imitado pelo gover-

no allemão.

O <3_Bb~c-~_.f^~---____l gjocl XjislDoa

No Theatro Nacionai—As creancas premiadas Oufro grupo de creancas premiadas
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Um carro inferessanfe

O carro da familia Pinfo Basto atravessando a Avenida

_\ escola das Grødes Vei*des

Uma obra d'aite e uma obia de piedade

Na exposicão Baptistini recentemente inau-

guarada no Porto appareceram á guisa de sce-

nario para tão esplendente manifesla?ão de ta-

lento, como a fazerem a camaradagem arfistica

dos quadros admiraveis d'aquelle illuslre pinlor,

entre as faianfas da fabiica Carvalhido, os

moveis de Nascimento & Filhos, ou bronzes de

Crisloffanetti, os primeiros trabalhos da escola

O das Grades Verdes, que o grande temperamento

artistico de madame Valle piedosamenle fundou

na sua casa da Granja. Obra admiravel de

resurreifão das industrias tradicionaes portu-

guezas, amavel. a escola das Grades Verdes

tem a aureolar-lhe os vôos artislicos a circums-

tancia tão sympathica de procurar uma occu-

pacão ás raparigas pobres, salvas assim pelo

trabalho das fetricas volutas dos abysmos so-

D

O ciaes.

ÍJ£) ANNO III

Um aspecto da escola
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Oulro aspecĩo da escola

Desde as preciosas e bcm porluguczas ren- 2 vilhas da velha manufaclura porfugueza. Os ta-

das de bilrcs, que um systrmatico desprezo

pelo que é nosso ia relegando para o esqueci-

mento, alé á polychroma e complicada arte das

tapecarias. debaixo d'um crilerio artislico admi-

ravel. alli se traduzem as mais deliciosas mara-

Tapefe, reproduccão de Arrayolos. — Copia

tí'um authentico e magnilico tapete do nosso conterraneo

snr. José Teixeira de Magalhães Cûmeiro

petes d'Arrayollos tem sido verdadeiramente

resuscitados com uma sobriedade de processos,

uma discrela dislribuicão de côres pelo que con-

tribuem apreciabilissimas manifestagôes d'arfe,

reveladoras do talento d essa senhora. que

refugiada n'uma excessiva modeslia. obstinada-

menle alfribue ás suas discipulas essas peque-

nas maravilhas.

A exposicão d'esles trabalhos despertou

um grande sucesso, que esías simples nolas não

podem cabalmentc referir. pelo que em breve

Ihe consagraremos mais e merecido espaco.

Por hoje limitamo-nos a cumprimenlar a illuslre

fundadora da Escola, e seu marido, o impor-

lante proprielario sr, Antonío Valle, pelo exilo

oblido pcla sua obra que, sendo de lão emi-

nente valor para a arte, não é de menor im-

portancia na hisloria da caridade.

As artes liberoes assemethom-se ás pyromides, cujo

maior largura é a do sua base, e que vão diminuindo sem-

pre, afé se perderem n'uma ponta ogudo: as orfes mechoni-

cos, 00 contrario, são como os rios, que fendo uma fraco

origem, se vôo engrossando e esfendendo de mois em mois

em seu curso.
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Um oíicia/ graduado do exercilo ■laiiana examinando

um aeroplano
Um poslo de observacão dâs fropas ilalianas.
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Um lavrador da Galilzia levando a enierrar ås cinzas de sua mãe
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O bombardeamenfo

de Varna.

Submarinos af/emães

e vasos t/e guerra

bulgaros dirígindo-se
contra

a esquadra russa

Em Franga.

Um aeroplano

preparando-se para

effectuar um *raid'

nocturno sobre

as frincheiras

inimigas
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Ainda a viagem
do Haiser a Nisch

Talher, prato,
calice_, lista

do 'menu- e pro-

gramma da musica

com que o Kaiser

se serviu no

banquete a elle

offerecido

pelo Tzar da

Bulgaria
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A revolucão chineza.—O cruzador chinez -Chaobo. capturado pelos revolucionarios em Shanghai em 5 de dezembro de 1915
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Uma car#a de t'nfantaria russa n'uma das ullimas bafalhas contra os allemaes

As gréves em Valencia
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Soldados da adminisira^ao milifar vindos de Madn'd

Os guardas civis no momento de disparar confra os grévishs para fabricar pão
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Oj euardas civis dissolvendo um qrupo de grévistas
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pequenina Maria Vicforía,

com um mi/hão de beijos.

O' pequeninos?: dai- me um abrîgo

Nqs vo;sas almas pera o meu pranfo

Vcs em mim tendes um grande amĩgo

Somente Chrisfo \os fmcu fento.

O' pequenitos, ô colibris,

Que andois canfando pelas escoĩas,

0' pequenifos, almas genfis,

0* flores niveas de olvas corolas.

O' relicarios d'oiro lovrodo,

Sois como as aves candidos, mansas;

No vosso rosfo meigo, rosado,

Quero beijar-vos, loiras creancas.

Quero comvosco dizer os leffros

Que o vosso livro conlem grovadas;

De vôs desejo fazer poefos

Paro canfardes as olvoradas.

Para cantardes o amor enorme

Que vos dedicam vossas ovôs,

E o amor sublime que até nem dorme

Que as mamãzinhas nufrem por vôs.

Porque sô Christo vos amou fonfo

Como eu vos amo! Dai-me um abrigo

Nas vossas olmas paro o meu pranto!

O' pequeninos, sou vosso amigol

S. Martinho do Porfo, 1916.

Cabral Junior,
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Grupo de genlis senhnras perfencentes ás fami/ias rcspeifavcis de Guimarães.

que durante o Carnaval percorrcram ns ruas d'aque/la cidade angaríando donativos para o Asy/o de Sanfa Esfephama.
Senfadas da direifa para a esquerda:—D. María Ernestina Faria Marfins.

D. Eulalia da Sil->a Pinto Freifas e D. Maria do Carmo Dias de Castro.
De pé da direita para a esquerda—D. Maria Thereza de Faria Maríins, U. Maria Ernesfina Amaral.

D. Meria da Conceicão Ribeiro d_ Carva/ho. D. Maria do Carmo Ribeiro de Carva/ho, D. Maria Arminda Amara/

e_D. María Ade/aide Pinfo Dtas de Carvaiho
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Villa Braz. (Brazil)—Creancas da primeira communhão acompanhadas pelo seu parocho rev^José
Antomo Correia
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^AS margens do Nilo, no Alto Egypto,
em Tabena, Pacomio. um antigo sol-

dado que servira durante muito fem-

po nas cohortes romanas, relirara-se para ali

para se submetter, com alguns discipulos, a

uma vida de preccs, de meditacôes, de macera-

côes, Allrahidos pcla sua santidade oulros iron-

ges depressa seguiram o seu exemplo e foram

fixar se junlo d elle. De lal modo que esta parte
da Thebaida povoou-se de religiosos. de cellas

e de convenlos. Entre todos, o de S. Pacomio

evidenciava-se por scr o mais florescente.

Os coptas da região rodeavam o grande
santo de uma veneracão particular. Rendiam Ihe

as suas homenagens, faziam-lhe offerendas e

pediam lhe em froca alguns pequenos servicos

que um santo não costuma recusar aos que o

veneram. Eslendia egualmenle a sua proteccão
aos animacs da granja. Era o sanlo quem cura-

va os bufalos e os bois.

Mas pouco a pouco. no decorrer dos secu-

los. o culto de Pacomio comegava a extinguir-se
As ofiferendas tornavam-se mais raras. O seu

convenlo perlo de Lucson ameacava ruina. O

santo muito coníristado, imeginou vibrar um

grande golpe no espirito dos fellahs, afim de

servir a sua fé enlanguescenle,
A meio de um dia de verão, Abdallah Schar,

um fellah, tendo prendido os seus quatro bois

a uns arbusfos de ricino. foi procurar um bo-

cado de sombra, não muito longe. comer algu-
ma coisa e descansar. Quando voltou. os bois

tinham desapparecido. Não era coisa para es-

pantar que. aborrecidos. puxassem pelos arbus-

tos. os arrancassem sem nenhuma difficuldade.
e fossem para onde bem Ihes parecesse. Mos

os bois do Egypfo possuem. muito mais ainda

que os fellahs. o senfimento de obediencia e de

regra. Não ha exemplo que nenhum lenha par-
tido a soga. Alguem pois os tinha roubado.
Abdallah Schar poz se em busca do ladrão.

O calor era grande; estava-se no tempo
das colheilas. Por toda a parte, na vasla pla-
nicie, homens semi-nus. apenas com uma tunica

azulada cortavam o trigo e a cevada com as

suas facas dentadas como as serras. Cantavam
uma velha cancão do tempo dos Pharaôs e que
é o cafechismo da philosophia do fellah. Atraz
dos ceifeiros andavam as raparigas a pastar as
cabras. Abdallah perguntou Ihes pelos bois e

todos Ihe respondiam.
— Não os vimos. pae.

Alguns accrescentavam :

— Por Deus que nos ouve, não sabemos
onde estão, tio.

De fazenda em fazenda chegou ao fim do

plaino, ao limile do deserlo. £ de repente apo-
derara-se d 'elle um grande susto. Alguem o se-

gue. A sua primeira ideia é fugir a sele pés,
como bom fellah que era. Depois pensando

quc sô Irazia comsigo a sua galabrich e o seu

lurbante, volla-se e vê um homem de alla esla-

lura, cle aspecto auslero, de comprida barba

branca que o saúda á moda dos christãos.

Abdallah pergunla -Ihe sc não vira os bois.

— Não so os vi — rcsponde — mas sci onde

eslão e vou dizcr-te onde o ladrão os esconde,
contanto que lu me fa^as um favor.

Abdallah, vacilante cnlre a esperanca e a

desconfianca olhavao de soslaio. E de subilo

vira-se e safa se o irais depressa que pôde,
Acabava de dcscobrir que o corpo do desco-

nhecido não projectava nenhuma sombra no

chão. Esle corrc alraz d'elle apanhao e decla-

ra Ihe :

—Eu não sou nem um phanlasma. nem um

genio mau e sim S. Pacomio em pessoa que

vem incumbir-fc dc uma missão imporlante.
E explica-lhe que no mesmo silio onde estão

occultos os bois deverá ser reedificado o con-

vento c é elle Abdallah quem ha de annunciar

esta boa nova a (odos os chrisfãos das cer-

canias.

—E que me dá? interroga Abdallah que

não esquecia nunca os seus inleresses.

— O que tu quizeres
—

responde o santo,

—N'esse caso, descjo que todos os coplas

que eu casar no novo convento me deem no

dia seguinte ao das bodas um gallo, duas gal-
linhas e dois meddius (dois vintens).

Concluido o ajuste. o nosso homem, guia-
do por S. Pacomio, acha os seus bois e leva-os

para casa. não sem ter enchido de imprecacôes
o ladrão. Depois participa o milagre a fodos

os aldcôes que se apressam a cumprir a ordein

do santo.

Foi assim que se reedificou o mosleiro.

Abdallah ganhou com o negocio porque os ca-

samentos são numerosos entre este povo. E

S. Pacomio fendo reconquistado os seus devo-

tos enlretem-se como antigamente a curar o

gado.
Tal c a historia de S. Pacomio e do seu

novo convento, como a conta M. Legrsin, di-

reclor das antiguidades de Kasnak. n'um deli-

cioso livro cnde colleccionou as Iendas e as

cancôes do Allo Egypto.

Pelo extrocfo.

EDUARDO DE Noronha.

Um philosopho desejovo que, quondo se decidisse al-

gum procesjo n'um tribunal. os novos juizes eslivessem bem

dormentes. e os velhos bem accordodos. Oufro comparava

os tribunaes ás moufos espinhosos, onde os ovelhos procu-

rom um refugio, e d'onde não sahem sem que deixem parte

da sua lã.
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Padre Antonio Uieira

oOo

AS varios incidentes tinham de op.

por-se ainda e por muilo lempo
á sua missão pessoal nas al-

deias dos indios. A sua qualidade de Superior

obriga-lo-hia a dirigir e não a cxecular. e anles

d'isso. um confiiclo lamcnlavel Ihe preoccupou

o espirilo e o zelo.

Vagara a cadeira episcopal da Bahia por

morte do Bispo D. Pedro da Silva. O Cabido

entregou logo a adminislrac;ão da diocese ao

Superior da Companhia de Jesus no Maranhão.

N'isto, os Tapuias trucidaram, com outros

sacerdotes. o Padre Manuel Moniz. Parece que

entre elles queria a Companhia escolher o novo

Vigario Geral. O que é cerlo é que sô depois
de sabida aquella trisle noticia, a Companhia
fez a nomeacão, que entendeu. mas por julgar

simples delegado. e não ordinario, o Vigario

provido pelo Bispo, e que não gozava de muitas

sympathias.

O
D

O povo e lodas as classes applaudiram o

procedimenlo da Companhia de Jesus, mas o

Vigario excluido não se conformou. seguiu logo

para I isboa e conseguiu de D. João IV uma

carla em quc se ordenava a sua reintegracão,

Descmbarcou depois, proclamando os seus

direitos e o novo Vigario mandou o prender. O

preso protestou jun'o do Governador, c este

logo convocou uina Junta de que fez parte o

Padre Anlonio Vieira.

Vieira quiz furlar-se a ser ouvido, fanlo Ihe

pei.ava o incidente. e lão difficil Ihe parecia a

conciliacão.

Mas teve de assistir. e notando illudivelmen-

le que a maioria dos votos protegia
— como

todo o povo
— o novo Vigario.

O lance foi aspero. D um lado eslava evi-

dentemcnle a razão do velho Vigario ; do outro

lado, as synipalhias de todos, e o prestigio da

Companhia, beneficiando o Vigario novo. E

todos anciavam por ouvir a opinião de Vieira.

(Continua).

JOSÊ AGOSTINHO

-Quer o seu relralo em busto ou de corpo inteiro?

- O prego é o mesmo? ...

-Exactamente o mesmo.

-Enfão já se sabe-. de corpo inleiro! . . .
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Conselho de prudencia

lO despedir-se da corfe o filosopho
Athenedoro, Cesar pediu-lhe um con-

selho para mais graía e saudosa

recordecão da sua companhia.
—Senhor. o conselho que por despedida fe

deixo é que, quando estiveres irado contra al-

guem. primeiro que falles ou procedas repitas o

A. B. C.

Os dois cães

Lycurgo. o eminenfe legislador grego. creou

dois cães, filhos do mesmo pae e mãe; acostu-

mando um aos duros frabalhos da ca?a, e o

outro aos agasalhos e boas comidas da casa.

Aquelle andava magro, este nedio e luzidio. Um

dia que os lacedemonios estavam juntos, Lycur-

go appareceu alli acompanhado dos cães, e ti-

rando de baixo da capa uma lebre viva e uma

panella com carne, chamou a attencão do povo.

0 cão magro seguiu a lebre e aprisionou-a. o

cão gordo refocilou-se na carne da panella. Ly-

curgo. commentou:

Lacedemonios. estes dous cães são irmãos,

porém a creacão os fez tão diversos. como vê-

des. Sabei que a educacão que derdes a vos-

sos filhos auando pequenos, essa terão quando
homens.

Xenocrates e Eudamidas

O velho filosopho Xenôcrates discursava

numa academia, ouvido de numeroso auditorio,

quando ã porta passou o seu adversario Euda-

midas, que parou a escutar e pergunfou quem

fallava. Informaram-no:
—E Xenocrates, varão sabio e dos que

buscam a virtude.

Eudamidas encolheu os hombros-

— E quando ha de usar d ella se ainda ago-

ra a busca?

Não tires o sol

Uma vez que Alexandre viu Diogenes estava

o sabio á porta da sua cuba a gozar as deli-

cias d um acariciador sol de inverno,

—Pede-me alguma coisa. Diogenes.
0 philosopho olhou para o imperador e

dissc com um encolher de hombros:

—Pcco-ic quc lc uLsics pai« o laclo pur-

que me tiras o 50I.

o

D
Honra inatacave

Alguns mancebos appareceram nus deante

de Livia. mulher de Auguslo, e o seu terror foi

fão grande que não esperavam livrar-se da pe-

na da morte. Perdoou-lhes Auguslo porque Li-

via disse:

Não ha causa para que sejam castigados,

porque estes parecem estatuas á mulher casada,

Cestigo pelo amor

Soube um rei babylonico que um seu crea-

do namorava uma dama da corte e consultou

o filosopho Apollonio sobre o castigo a applicar
a tamanho atrevimento.

—Que maior castigo lhe querés dar que

deixa-lo viver!

E como o rei o olhasse admirado, conti-

nuou:

O seu amor será o seu maior verdugo, pois
não haverã tormento que não soffra.

O primeiro romancista

N'um jantar em honra do eminente roman-

cista inglez Carlos Dickens, o presidente da

commissão organisadora. brindou :

—Ao primeiro romancista do seculo!

Dickens ergueu immediatamente a sua taca

e respondeu:
— Agradeco por Balzac I

O philosopho Zenâo

N'um banquete de embaixadores de varias

republicas, em Athenas. estava o philosopho
Zenão. Atravez do ruidoso festim o illustre

grego conservou-se silenciososo. motivo porque

um dos embaixedores Ihe disse;
—Que havemos de dizer de ti ao nosso

rei?!

O philosopho fallou então :

— Dizei-lhe que achastes em Athenas um

velho que sabe esfar calado em um banquete.

Tito Flavio.
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