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As Egrejas
fornecem-se da

Ruas do Sol e* Batalha-PORTO

por ser a mais completa no seu genei-o
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IMflGEHS—PBRBMEHTOS—

Monteiro Borges— PORTO

Quem imita esta casa reconlieci-liie a soperioridade

A

N'urna vilrine da conhecida ca-

sa do nosso presado amigo, snr.

Monleiro Borgcs, á rua da Bala-

Iha, enconíra-se elll cxposicão uma

bclla imagem de S. Migucl, pri-

morosameníe execulada e sahida

das officinas de esculplura cm ma-

deira que esle nosso amigo lem cs-

plendidamente monladas.

A imagem c perfcila em lodos

os seus deíalhcs. o quc mostra

quanlo tcm progrcdido a esculplura
em madcira cnlrc nôs. principal-
menle quando a ella se allia a boa

vontade do execuíor.

Ftlicilamos o nosso amigo por

mais esla bclla obra sahida das

suas officinas, que mais bem con-

firmar os seus já conhecidos credi-

tos de artísfa. Tambem n'outras vi-

trines sc admiram bellas alfoias de

egreja. objectos em metal branco. e

fantos outros que bem provam ser

a casa Monteiro Borgcs a mais

bem fornecida no paiz, e aquella

que vende artigos religiosos, mais

em conta. A'cerca da officina de

esculpfura, fallaremos mais desen-

volvidamente, não o fazendo hoje,

por falta de espaco.

(Da Liberdade.)
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FACTOS

Casamento elegante
Realizou-se no dia Q do corrente mez, no Sanclua-

rio do Bom Jesus do Monte o enlace mafrimonial da

Ex.ina Snr.'1 D. Aurora da

Silva Araujo, filha do snr.

João José de Araujo e da

Snr.a D. Joaquina Teixeira

da Silva Araujo, capilolisfas
e residentes n'esta cidade,
com o snr. João da Silva Pe-

reira, filho da Snr.' D. Theo-

dora da Cruz Pereira, capifa-
lista no Rio de Janeiro,

No acto religioso o rev.

padre Roberto Maciel, digno
parocho de S, Viclor, dirigiu
aos noivos uma locanfe allo-

cugão.

Apoz a cerimonia religio-
sa foi servido no Grande Ho-

fel do Parque um janlar

partindo em segui-
da os noivos pa-

ra Lisboa em.via-

gem de nupcias.
N a corbeilk

dos noivos viam-'

se prendas de alfo

valor.

/—Os noivos.

2—A "CorbeMe*.

3 —Sahindo do Templo
apoz a cerimonia.

4—Duranfe o janlar

Phof. Belleza
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isboa—O enterro do sargento Antonio Goncah-es Baplisfa.
Turno pelos officiaes do Campo Entrincheirado

í.isboa— O funeral de D. A/exandre sSa/danha da Gama.

O ferelro sahindo da cgrcj'a c/e Sanla Izabcl

Padrc Josc Lourcnfo dc Malfos

ra/lecido em 1 1 do correnlc

Duranle o trajecio para o cemiterio Phols. Virialo Silva.

O snr. Zorobabel Campos, nosso amigo
e propagândisfa no Esfado do Rio, Brazil

P.e José Lourengo de Mattos

No dio 1 I do correnle, cm l'olques, Arganil, ondc vivia desde 1910

n um dcsconsolo que os seus proprios irmãos em ercncas uvolumaram

com rclruhimcnlos de|)loraveis, morrcu o brillianle e valoroso jornalisla
colholico Padrc Josc Lourcnco lic Mallos. esciiplor nolavcl, como o allcs-

lam, cnlrc oulras obra?, o Cvangclho Popu/ar, a Carlilha Chnslã c O /,/-

ito do Soldnúo Portugucz, e ainda dislinclo oiador sagr.ido e professor.

Pclejou radiosamenle, quando os melhores calholicos se acobarda-

vam, conlra os inimigos da Egreja que nos ullimos lempos do vcllio regi-

men iam preparando o lerreno para fufuras audacias, e, crivado dc calu-

mnias, odios e hoslilidades de loda a ordem, nunca arredou pc do seu

poslo, abnegadamenle, calmo e firme, vigoroso, mas nunca deslcal nem e\-

cessivo de vehemencias ou rudezas.

Os aconlecimenfos surprehenderam-no em circumslancias aflliclivas,

que o obrigaram a uma apparenle defeccão e confradicão, e que consisliu,

como brevemtnfe se aclarará, n'um movimenfo mais de abnegacão do que

de legifima defeza, e nada digno de fanfas crilicas cheias de exagerada

ausferidide, mais ou menos sincera.

A /lluslracão Cafhol'ica rende assim ao eminenle lucfador a sua

modesla homenagem de independenfissima jusfica, esperando que o Senhor

fenha recompensado ao grande jornalisfa e publicisfa fanlos sacrifisios e

amarguras, fanfo desamparo e angusfias.
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Vista geral da Regoa

.>*'*•**'• »■•«*■ -

Regoa — Uma noife de luar Regoa
—A' hora do crepusculo, sobre a margem do rio Douro

Phol. A,,|, ,,,i.. Teixeira
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CHRONICA DA SEMANA

Folha de calendario...

Opovo
já diz que não ha Natal sem chuva . . . E de facto o venfo e os aguaceiros

disputaram bravezas n'um fim d'anno mortigo e sem sol, escoando as luzes c

os alentos sob nuvcns baixas e escuras. Sc o anno que se csvae acabou mal,
este principiará melhor ?

E eis-me por essas ruas fôra chapinando a lamice dos passeios, a custo resguar-
dando do chuvisco meúdo e nevoado a face, o meu collarinho e as minhas polainas
domingueiras. Humido um cigarro mal me aquéce os pulmôes e a bocca: afiro-o á arena,

aos parallelepipedos granificos da rua e o friste cigarro inutil lá ficou espapacado e

perdido
—

imagem do tédio invernal, victima do aborrecimento nervoso de quem qucr

que debalde lhe reclamou calor e ardencia da nicotina causticante.

Como um longo bocejo se esfiram pela bocarra forte dos ardinas os pregôes dos

jornaes.
Uma multidão gira. formilha em desvíos, empurrando, e volteando— com licenca!

saia do caminho I deixe passar!
—

por aqui, por alli, enfrando e sahindo dc mercearias

e doceiros; são caras conhecidas da provincia, são os mil novccentos e novcnta e novc

sujeitos a quem nunca fallamos, mas nossos conhecidos do dia'a-dia fatiganfe da operosa

colmeia da cidade, do electrico. da missa, do fheatro e sobretudo d esse enfrecruzar

consfante. incansavel e frenéfico da rua. ..

— Bem, mas deixemos isfo, leitor, que por tua causa sahi de casa á rcbusca d inr

pressôes para que as môrdas entre as mandibulas inquietas de roedor dc noticias, com

apuradissimos habitos modernos . . .

Aquelle ponto de inferrogacão immenso que está sempre á entrada de todos os

annos novos. perturba sem duvida um ponco por foda a parte. E ha quem pcrgunte o

que virá. á porta d um banco como á mesa d um cafc, no limiar da tabacaria foda cheia

de conversas como ao balcão da casa de géneros foda cheia dc recalcitracôes e d'esfa

inalferavel desculpa do commerciante :

— Tenha paciencia, é a guerra . . . os fretes . . . tudo caro !

Ha dias a minha velha creada pergunfou-me curiosa se afinal chavia paz ou não» .

Como pude Ihe fui explicando a negativa dos alliados. Pois. senhores, bradou confra

elles com a sinceridade d um alarme, fazendo das allegacôes juridicas e das convenien-

cias béllicas da Enfenfe um verdadeiro picado, muito bem picadinho e desfeifo, como

soem dizer fodos os manuaes do cosinheiro; e por fim rematou :
— Pois deixe vir ahi o

anno novo, que eu quero vêr o que será ! Não posso cortar mais nas despezas !

O leitor comprehende bem com que tremor convulso ea encefei o meu blôco-calen-

dario, e com que desolado olhar remiro agora na minha banca de trabalho a pilha de

jornaes portugueses, inglêses, francêses e espanhoes que discutem o aspecto sociologico,

philosophico, juridico, moral e militar da guerra... O bloqueio que se faz senfir direcfa-

mente na minha bolsa mal fornída e na cosinha deita-me abaixo todas as construgôes

do pensamenfo ; precisamente como o saque aos templos catholicos (os profestantes
riem anafados \) Ian?a por terra e faz alluír todas as concepcôes de liberdade religiosa
democrática.

Ponham-me a minha cosinheira em frente de Lloyd George. de Briand ou de Bethmann-

Holweg, travem os quafro discussão— não a convencem, eu apostol
D'isfo infiro que sô a intervencão da culinaria na guerra, impondo de agenda na

mão as suas condicôes irrespondiveis, a faria cessar logo, por sorte, com duos compa-

ragôes de numeros e aquelles fulminanfes bérros com que se estarrecem os proprios
vendedores do arroz, do bacalhau e do assucar !

O anno novo! Novo em quê? No sobrecargo inexoravel dos orcameníos já mais

que desequilibrados? Na libertacão radiosa da economia domesfica attribulada?

Quem o poderá saber! Parece-me que este anno a continuarem as coisas como

vão, nem aquelle immortal-.De//.s super omnia do Borda d agua resisfe á crise. Abrir-se-

ha enfão por fodo o mundo a ruidosa fallencia dos juizos do anno— que apenas pou-

pará um cerfo povo do orbe porque muifo simplesmente perdeu ha muifo o seu

saudosissimo bom-senso . . .

Anno novo!

Ora queira Deus que daqui a uns mêses o friste consumidor confribuinte ivão

conclúa:—Novo, afinal, por sêr peor... F. V.



VícLsl intensa

POR J. DE FARIA MACHADO.

Proseguindo

AS
sociedades como as mulheres fem a sua crise passional. a sua quadra amavel de il-

lusão e de condescendencia. O liberalismo vintista com as suas casacas de briche
e os seus desvarios de gentleman-demagogo. foi evidentemente na vidaportuguesa. o

reverso lamecha d'essa crise. A Franca encyclopedica desandava as cabecas, abalava
as doutrinas, remexia os mais solidos systemas. Á mocidade era revolucionaria: Coimbra
era um alfobre de ideias novas. Debaixo da loba negra de cada escolar folião, latejava
o cora^ão d um revoltado, que logo se expandia e desmandava, em assomos rethoricos
na praca de Sansão ou em ceias esturdias nas alfurjas da baixa. A sociedade condes-
cendia. apoiava. Toda a desvairada alluvião de francezismos cantava-Ihe perturbadora
aos ouvidos, encantava-a, seduzia a, tal qual o fadinho repenicado na alma ardente das

romanticas meninas camilianas na hora já amarga de pegar em a solteirice. Transigiu-se
afinal e a onda rolou. espraiou-se ameacadora, forte, varrendo fudo. A revoluc.ão venceu.

Entrou-se depois nas perseguicôes e nos desmandos do regimen liberal de cacetes e de-
vassas dos dois Cabraes. O povo ameacava, impunha, feifo joguete dos ambiciosos e dos

perturbadores. O poder teve que transigir—a quadra de condescendencias de fraquezas
Adeantara-se de mais n'uma hora d'enlhusiasmo. entre os fumos da victoria para que
mais tarde, no momento frio das reflexôes, se pudesse recuar.

Do poder desvairado do povo, passou-se ao poder ambicioso dos homens.
Nôs fomos sempre vivendo d'esfe estado na fraqueza. A nossa crise actual é legi-

tima filha d'essa crise. Foi-se descendo de transigencia alé o liberalismo perigoso dos
ulfimos annos de realesa. As formulas conservndoras abriram primeiro as mãos genero-
sas para serem arrebafadas depois. Concederam primeiro por calculo. consenfiram depois
por cobardia. A revolucão fizera-se em horas: a defeccão tardara oitenfa annos. Uma

esmagara um principio. oufra subvertera um regimen. Mas no fundo apareciam ligadas,
identificadas. auxiliando-se. completando-se. Assim se chegou á indisciplina politica de
1910.

v

As conviccôes esmoreceram nas mãos cupidas do interesse. O pessoalismo domi-
nou. A engrenagem partidaria, solidificava-se inconsciente em volta d'um homem. As
ideas e os principios converteram-se em estafados logares amenos, e n'essa onda d'am-
bicôes, de desvarios. que subia. subia absorvente e forfe, o regimen ia desaparecendo
lenta e cruelmente abandonado.

Os homens não viam o perigo, não o sentiam, tão embrenhados na sua vaidade e

na sua ombi^ão.
Adormieciam em devaneios. perdiam-se em phantasias, cercados d'ambiciosos, d'a-

duladores, envenenados de menliras, de lisonjas, de fraquesas, sem vislumbrarem sequer
em sonhos, o abysmo onde despenhavam o regimen, que fatalmente os arrastaria na que-
da. E desp.;nharam-se afinal. Sô enfão etsses olhos se abriram e ainda acostumados ás

pompas da gloria. não souberam ver na adversidade os destrocos e as ruinas. So então
medtram a grandeza do seu crime, a sua responsabilidade, o seu erro. a responsabili-
dade e o erro da sua geracão. da sua epocha, da sua quadra social. Sô n'esse tragico
momento avaliaram da sua cegueira, da sua fraquesa. da sua leviandade. e perdidos. em

montao enfre as ruinas e as honras, as ambícôes em farrapos, e desvairados, ap*avora-
dos. mord.dos de remorso fiveram um gesfo decisivo—atar as mãos na cabcca e deixa-
rem-se morrer.... Veremos depois a reaccão.
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7>itos e pensanjentos

Como viver?

TffK^føgffler^unlaram a Eucrito Chio o que

fljgSr<g queria scr. Creso ou Socrates ?
*r**«3'^S!='

—Na vida Crcso, na mortc

Socrates.

Más linguas

Do Elucidario. de Viterbo:
—Na casa da camara da villa de Sance-

riz, junto a Braganca. se vc ainda um freio,

com que se castigavam as mulheres bravas

de condiîão e maldizentes, e mesmo todas

as pessoas, cujo crime procedia de palavras:
elle tem lingua para a bocca, argola para o

queixo de baixo, cambas que Ihe lancam

sobre o nariz, tudo de ferro: tem egualmente
cabecada com sobretesta para a cabeca,

com fivela que fecha para fraz. e redeas

com passador. Hoje. porém, que a maledi-

cencia tem chegado ao seu maior auge, ja-
zem as leis. dormem os magistrados, e os

linguarazes cada vez se fazem mais orgulho-
sos e insolentes, chegando a pôr a sua boc-

ca no céo da honestidade mais pura e fa-

zendo talvez cahir no vicio algumas almas

fracas, a quem a boa fama havia conserva-

do largo fempo na virtude.

Os inimigos

Filippe de Macedonia dizia:
— Devo muito aos meus inimigos, por-

que a sua murmuracão é Iima dos meus cos-

tumes.

Tirar vinganga

0 conselho é de Seneca :

—O hotjiem não deve vingar-se. Ou o

fcu inimigo é mais forte, ou mais fraco. Se

é mais forle, elle le perdoará, se c mais fra-

co, perdoa-lhe fu e esfás vingado.
Bens

Pergunfaram a Themistocles a quem pre-

feria dar sua filha em casamenfo, se a um

homem de merecimentos porém sem bens,

du a um homem com bens sem merecimen-

tos.

—Prefiro um homem sem bens, a bens

sem homem.

Sabedoria ímtigô

Quem qucr mais do quc Ihe convcm,

perde o quc quer e o que fem.

Tres cousas perdcm o homcm : muilo

fallar c pouco saber, muito gastar c pouco

ter. muito presumir e pouco valcr.

A condcsccndcncia licila faz amavel o

superior, agradavel o igual, e estimavcl o in-

fcrior,

Victorias de Pirro

Duas victorias alcangou o rei Pirro so-

bre os romanos, mas com pcrda dc fanlos

soldados, que dissc:
—Se ganho oulra victoria, como estas.

estou perdido.

Procurar sabios

Empedocles queixava-sc dc não achar
um homem sabio. Xenôphanes observou-
Ihe:

— E com razão, porque pnra achar um

homem sabio c preciso sc-lo.

O Irabalho e o deleile

O sabio Musonio dizia :

—Se pelo trabalho adquircs a virlude,
fica a virlude e desapparcce o Irabalho ; se

pelo delcite adquires a forpeza, fica a forpe-
za e desapparece o deleite.

Prudencia e loucura

Pergunfaram a Bias:
—Que cousa é prudencia?
—Não se vingar, podendo.
—Que couse é loucura ?

—Não poder e querer vingar-se

Depoisde morfo . . .

Julio Simon:
—O prazer de ser inscripfo depois de

morto no indice dos homens notaveis e de

servir de assumpfo ás disserfacôes dos rhe-

thoricos é fraca compensacão dos dissabo-

res e injuslicas da vida.



n Qonsoada dos neroes
i

Cahira, num golpe rude . . .

Uma explosiva rajada
Lhe vibrara um cstilhaco...

E, sem que nada o escude,

A metralha, allucinada,

Prosegue na chuva d aco,

Em saraivada. ..

Senfe-se a cavallaria

N'um galope de pavor;

Clarins, canhôes, espadas,
Resôam com valentia:

Aves de fogo e d'horror,

Vôam, mafando, as granadas.
Que o ôdio envia.

Fumo, pô, vertigem, sanguc...
E elle. prostrado. sem pulso,
Com a fronte em chaga viva,

Cada vcz mais frio e exanguc ;

Todo o corpo mais convulso;

A agonia mais acliva

No seu impulso.

Cahira sobre dois morfos,

Brancos de ccra, gelados,
Cheios de sangue e de lama...

Como dormiam absorfos,

De veníres despcdacados,
Tendo outros mortos por cama,

Ensanguentados !

Sentia-lhes a carne algente,
Como que nascer os vermes,

Mysteriosos e torvos! —

Que abandono lão pungente!
Já Ihes rasgam as cpjdermcs
Os longos bicos dos corvos!

E elles. . . inermes!

Vai morrer mesquinho assim,

Sem socorro, sem conforfo,
Como um lobo, em descampado,
Em montaria sem fim;
E vai ser, depois de morto,

Um farrapq espedacado,
Barco scm porto!

II

Mas. n'islo, uma voz maviosa:

— Irmão, como se sente?—

Era uma mulher, Esposa

POR JOSÉ AGOSTINHO. (')

De Jesus omnipoíeiríe,
Uma santa Irmã piedosa,
Resplandecenfe.

E já lhe cingia o buslo;
E já Ihe mafava a sêde . . .

Já o levava, (e com que cusfo!)
Até á velha parede,
Junfo a um pinhciro robusfo . . .

Olhai-a, vêdel

Pensou-lhe a ferida immensa

Com mão ligeira e segura ;

E, logo, cheia de crenca,

De caridade e fernura,

Lhe pedc que afasfe e venca

Toda a amargura,

—Mcu Irmão, fé e coragem !

Não fenha medo da noite

Que vai descendo: esta aragem,
Que tem durezas de acoifc,

Diz-Ihe que os crenfes reagem,
E que se afoiíe!—

E ficaram tacifurnos. •

A noife vinha gelada.
Aos bandos, como que aos furnos,
N uma frisfe revoada,
Piavam mochos nocturnos,
Voz maguada.

III

Mas elle, dc repente, diz choroso:
— Ah ! minha Irmã, é noile de Natal !

E nôs n'este relento ! Que punhall
Que saudades, no peito angusfioso ! —

Ella ouve, e sorri, d'olhar formoso
Nas muilas lágrimas. subtil caudal ;

E, n'um heroico esfor^o colossal,
Aponta para o ceu mysterioso . . .

Vai fallar ; mas o panico a suffoca . . .

Perdida, ao fim da pugna, uma granada
Os despedaca a ambos. quando os táca

Vc-se n'isfo sô carne ensanguenfada .

Tudo miseria, horror, alli evôca
E é esfa dos herois a consoada !

() Por um lamenlavcl erro (ypographico allribuimos a oulro collaborador esla pagina pelo que a publ
mos hoje convenienfemenfe reclilicada, pedindo desculpa, a um e oulro do erro

ica-



("e Pagiija da Qderra Etiropeia ®

A independencia

da

POLONIA

/— O poíacio rcal de Vorsoviu, onliga icsidcncia

dos duques da Polonia

2 —A cíipilal da Polonia visla das margcns do

Vislula

3—A princeza real da Romania enfermeira da Cruz

Vermelha

•f—A rainha da Inglaterra visilando um submarino
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Moscow—Egreja de S. Bazilio. Esle cdifício e um

dos mais notaveis do munda.
Foi erigido por João 'o Terriveb . sobre a sepultura

de S. Bazilio

A nova Bibliotheca Impcrial dc S. Pctcrsbuigo,
quc o Czar Nicolau II, aclual reinanle, mandou conslruir

á sua cus'.a.

Uma paysagem russa Ssion no Caucasso

35Ô LLUSTRAgAO CATHOLICA



r

FOGOS HRTIFÍeiAES
Se algum dos

nossos leilores não

lem vislo o 'fogo-
Ue S. João da Pon-

lc, qucr o que se

queima no Picolo,

quer o mais eullo

que obre os suas

caudas de luine na

Avenida Cenlral,

nenhum cerlamenle

drsconhece os fo-

gos de arlilicio. E

isso, quer viv,i na

bella ferra nossa

porlugueza, q u e r

em oulras regiôes
do globo. Queimar
rodas de côr é uma

diversão humana,

aqui como na Anie-

rica, em Braga co-

I. o pyrolechni-
co, ás vezes, é il-

lusfrado, aproveila
não so os mais re-

cenfes progressos

da chiinica, ines afc

reproduz com ha-

bilidade os suc.es-

sos dominanfes na

epocha. Assim vi-

mos, por exemplo,
nos passados les-

lejos sanjoanninos

degladiar-se um na-

vio de guerra com

um submarino. \ oi

lcrrivel o canho-

neio, cerleira a pon-

faria... e arderam

ambos como he-

roes. O foguefeiro
se não lera as "Pa-

ges acluelles» do

snr. liloud. linha

Hisforia illusfrada da

grande guerra* no rodapé da -Capifal- .

O fogucleiro fambem é safyrico. Lla-

gella com espirifo ridiculos personagens
com a vanfagem, sobre nôs, de que com-

meltido o crime, desapparece o corpo de

deliclo, evilando assim precalcos da cen-

sura. ,Y\as porque de perlo loca n'este

mo me Shangae.
t- ,

, - Machmas de enrolar e cortar carlao para os cartucnos
r_sta observa>fflo

é tão lerminanle, que poderiamos definir por cerlo lido a

o homem :
— animal bipede que lem pra-

zer em queimar fogos arlificiaea. E po.

cerlo que desde que a polvora foi inven-

lada, fosse quem fosse que lal fizesse

nunca melhor e mais grala occupacão
Ihe deu o seu invenlor.

L'm pequeno morrão acceso. aproxi-
mado do singelo arlificio disposlo n'uma

| ^tl*}! lîr lP.
"'

assumpto deixem-me conlar-lhes a gracio

llexivel varinha: cis salfa ao ar uma ser- f V' îfffl áffiW^X.- W; -^' si: ima lembranca de I eleiro qual

pe de fogo riscando a escuridâo celesle ^L
'.V H|»lJ#^Bjĸ'Í me narrararĸ ao lempo da tninha peregri-

com a sua cabelleira faulhenla. Æg •{' jflf|f ÍW na;5o pelns veluslns lerras de Silvares

E abre-se a bocefa magica que coni ■.. H|Ej_í , iĸjWf' ^ÆgL. Monfe Longo.

cuidado dispuzera o foguefeiro. São re- ^dM ÎP^Ih* WÊ.ÊSr4 Um idol° do Povo-- caprichara em

lampagos que fuzilam, eslrellas cadenles

que riscam o espaco, mariposas de lu-

me que esvoa>cam, amelhyslas, esmeral-

das ou rubis que chovem das alluras, ou

serpes que se enlrelacam e enlrechocam,

assobiando e deflagrando na serenn re-

gião dos ares, emquanlo que cá em bai

\o, na lerra, um Ah ! ! ! immenso de pra-

zer salisfeilo, e de surpreza, proferido ent

choral pelos milhares de especladores é a Carre&ndo mcchanicamente os carluchos desaforo : um programtrta da fesla an

fc , | , .

__

I *^
M<>nnaA>a f » ,-. ■ . . î . . . I ■

, . I / . .1.1.

coroa e o premio da pencta pyrotecnntca

cores, exlnsiara as mullidôcs. Mas veio

oulro, mais conhece.lor de segredos da

chimica, porvenlura, O povo cotnparou,

.decidiu-se pela novidade. O anligo ido-

lo foi alcunhado de unt balala, .epithelo
allamenle deprecíalivo enlre aquelle bom

povo. 1. o anligo idolo ftcou sendo, para
lodos os elleilos civis, polilicos e loguelo-
riaes,.. meslre Balala. Passou a mais o

nunciou ás genles logo do Balata.

Monlagem d'um ctstef/o de fogo

Mesas ao ar livre pora seccar os diversos

carluchos dc fogo de arlifício
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Cobre em limofha e ocido borico dão fonolidodes vcrdes e

mais vivo o baryles acetica ou ocelafo de borio, offerecen-

do o eslroncio lindos reflexos encornados. Poro chuvas de

oiro e pralo, temos o vidro moido, rospaduros de cobre e

aqo, magnesio. e oufros subsfoncios mineroes.

Modernamenfe encarluchom-se em envolucros de cor-

(5o comprimido, e essa fabricocão é oindo o unica que se

faz mecnanicamenle. Tudo o mois é manufacturado, e espe-

cialmenfe os mechas que hôo de fozer incendior-se opportu-

nomente os pecas complicodos dos fogos de arfificio. sô ex-

periente mão os pode calculor...

Depois d'estes preparativos, os brilhonles luzes que ex-

lasiam as multidôes. desapparecem rapidamente numa nuvem

de fumo, como os illusôes terrenos, como fudo o que se não

faz com a intencão de ogradar o Deus. Desapparece o vas

to, complicodo edificio que extasiou no polychromio das

côres e ficam no ceo as pallidas esfrellas, 'obra da mão divi-

na. Assim ruem os thonos e desabam imperios; ossim le-

necem os sonhos insensolos: brilham um momento de capri-
choso lume depois... um pouco de fumo ocre. Sic Iransil

gloria mundi.

Fabricacão de bombas de pyrotechnia J- Ribeiro Coelho.

Delerminou de vingar-se, e eis como.

Recolhia a procissão, grave e circum-

specla, com seus anjinhos e andores mui-

lo corregados uns e outros de pannos e

de oiro.

E de subilo, de muilas parles sobem

sibilanfes as girondolas, aquellas giran-
dolas cujas cabecas possantes fizeram

esbogalhar os olhos dos mordomos. Nem

uma bomba de pataco I Mas sobre o po-

vo, habilmenle dirigídas, cairam das al-

luras... balatas, authenlicas balalas cosi-

das. Illuslre pyrolechnico, esfavas vingado!
Duas palavras sô mais, sobre a fe-

chnka, para me não fornar aborrecido,
Em primeiro logar é preciso que o offt-

. ina pyrofechnica esfeja isolada, porque é

perigosa a sua visinhanca, como não se

occulfaria nem sequer oo espirilo argulodo
snr. banana. Depois é preciso saber al-

go de . liiini, .1 e ter habeis mãos.

Polvora, enxofre, salifre, é quosi ludo;



Moníe Pio do Glero

Portugnez
Successor da Veneravcl Irrnandarîe

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clertgo d'ordens sacras, que desejar alistur-se n'este Monte

Plo, deve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Srmtos, morador
m Avenida Fontcs Pereira <Je Mello. 41, Lisboa, os scguinte .locu-

o.entos:
— 1." Certidáo d'edade, devidamente reconheckl i por notario.

-2." Dois attcstados, ou dcclara^ôcs ir.edicas juradas o rccoiiliecidas

Íior
notario, etn conio não soffre dc molestia ajtuat, ott habiti'.-.l (pa-

avras textuaes).—3.' Attestado, ott declaracão jurada. do sccret.irio

ia Camara Ecctesiastica respcctiva, ott do Vigario ,la Vata, Arci-

preste, ou Ouvidor, em como est;t no lcv.itiir.o cxcrciciĸ á:\c suas o:-

dens, exerce o cargo de... e n.io c-!;\ incurso cm p.oces'M al"unt

ec:lastico ou civll.

Os documtníos podcni ier cni pap:l commum.
Se o cleripo residir na Archidiocese de Brasa devj .llri). ir-st' r.o

■fiV. Padre Ar.touio José c!e Carv.ĩlho, residente n: rtta i.e San'a

Margarida, 9, em Braga, ou ao Padre Lcnncl Arav.ão ĩ í.ití tr.3 de Sou-

la, morsdir em Larãnjcira, Monsão; ambos s.";o sucios corrcspon-
_cntcs c'o Monte Pio.

Este conccde subsidio na doenca, suspens ĸ> i' i;;lta de colloca-

;ãc; pai>a visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e n.is ícr-

ras cin que residirem 20 socios; <1.1 10 escudos para (ipcracôo;-. cirta-

jicas, ou conferenci.as medicas e 10 escudos para auxilio das dcspe-
Sss com proccssos ecclcsiasíicos ou c<vis; todos podem cclehrar na

'xnella do jazigo sito na rtta nuniero 5, do cemiterio do Alto c!e S.

Jo3o; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; teut

iirelto a comprar par:< si e para as suas familias mtdicamentos nie-

'.îiores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas dc
Liîboa; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no rcĩeri-

1) lazigo. ctc.
Concede o subsidio de vinle e cinco cscudos e mortalha para o

i-noral dos socios res>dentes em Lisboa, e o de vinle escudos para o

i.:ieral dos soclos residentes fôra de Lisboa.

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

6asct do Carjtitjfjo

"y- 'Csc-'-sCc- *■>■'. mssWwM-

íh..i__: >U'> Bi: .!__. .... u_a_y^_a_fr__n___E

3 «3

sîa

de S. )oåo do Souto

BRAØA

eciniento mais anîigo
a aereditado n'esíe genero

A. eio IVl e>r»©z©s

t

H9&I5UÅL SSAS FíLHAS BE aMRIA (Congregaøes mariaaas)

Pre^os:—Encadernado em carneira, 490; era chagrin, corie doirado, 5V0 rcis.

MANUAL DOS ©OTfêf&£eAO®S PEi. SEBÍÍ308SA

Pregos:-Encadernado em percalina, 440; em .arneira, 490; em cliagiin, corle doir.nlo, 5,40 ieis.

Novas cdicôes, feitas por A. de Menezes, em harmonia com as ;jlLimas regras publicaclas. ,

nrnr. )nfi.

Francos de porte. Para repisto, m.iis 50 réis por pacote. Os pcdkios, acompanhados
da rcspoetiv* unport.ntu

ĩevem s*r feitos a ANTONIO GOMES FEREIRA, C.alle. San Telmo, 21—TITV.

IIRAdíA-.Nu administrai-ũo <la • HluMrai'ão Calliolica. rua ilos Martyres da l'.cpulilira.

_NO PORTO-Joaquim cla Silva <■ Melo & <:.•'—m:i <!<> Corpotla Cnarda, l'.) a '2\.

_^N

--wr. ~~9,~~~ %>

0fflcíaa3 de mmim e entalhador

47—Rua dâ Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execu^ão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar

<é Brazil.

Pregos e íodas as informagôes

Fereira d'Abreu & Filhos

SWCCESSOR

JosédaSílvá'Franga

(IC MBIO

(Para I9I"7)

Está publicado este excellente AL-

MANAQUE.
A' venda nas principaes livrarias e

na administragão do BOLETIM MENSAL

Brochado, 250

PREQOS Cartonado, 320

TEIXEIRÂ de ANDRADE
Professor a'a Escola Academica

Rua de S. Marcos, 46

«

Ensina linguas para o Lyceu,

Escola Normal e Commercio,

-4



Ornamentos de Egreja da Casa Estrella

íifl' •

íit

liiUZ

Oîøcinas d'Escnlptnra e Talba religiosa
em madelra, marfim e massa

OASA ÍFTXĨTIX^D^ SMsÆ. 1874
=

D

strado

PORTO

Bomjardlm 85 a 89 e rua de Santo Anfonlo 59 a 63

Sfeeimcn e de u~nz.?cv.'->'."~~ 'm rr.~ .■n

GUARDA

Representante e deposltarlo CASA LUCENA—Rua Hellodoro Salgado
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