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■ Pecam hoje mesmo a noaaa collpclo contendf
70 figurinos novos com amoatraa bord*-_u,'4^i^jeiitJ£ld$

de modo muito exacto a execuflo maravilhoM doa itoafof
bordados

-

afaraados, • aasitn como os nosaos catalqgP* d« boiv
dados para roupa branca, collareao leitfos d'assoar coa v«rd«.
dciro bordado suisso. . ■••*■.,■'

■ Esta coiiefão ê enviada franea eoaira a nihnu d'um

seilo de 5 certtavos. f
.

■' A escolha comprehende blusas e vcstido* para senhoras,
meninas e crianfas em fiambraia, Veo, Crtpe, Cgandie, Linho, etc. e bordado sobre sedas novídadat desde: frs, 3.M
Os ■ftosío's feordados, eottto nSb sâo oortados, pedem ser confeccionados facilmente sobre todos os padrloes.

Ao mesmo tempo offerecemos a nossa colleclo das ultimas novidades

em sedas para vestidos e blusas : Tafeta, Crêpe, Charmeuse, Gabardine,

Eoliejiĸ, rália, Cotele, Veo, etc, cambraia, suissa 120 cm de largura desde.

frs.' 2.5 jD mctro. Grandissima escolha sobretudo em preto, meio luto, assim

comcr em b'ranco e côr. Esta collecSo ê igualmente enviada franca contra

a remessa d'um sello postal de 5 centavos.
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CHRONICA DA SEMANA

Terras altas...

ím luor clarissimo abriu a peysegem. Ao longo da estrada de Mon^ão nôs ia-

'mos, os dois. embevecidos na conlempl*icão do valle em feería. poalhado de

jnevoa que amaciava os conlornos e confundia no mesmo aztil tenuissimo e

'brando os poligonos irregularcs do verdura canlanle dos prados, ou as lintas es-

curas dos pinhaes e carvalheiras, nas boleadas cncostas. O rio murmulhava. ferido.; de
luar... /v

As casas senhoriaes dispersas. coti os scus lorreôes, capellas, e o ar velhinho das

joias que vivem a saudade callada douíros lempqs, appar. ciam-nos mais enlevanles de

mysteriosa evocacão.

Silenciol Ouve-se apenas o resfolego das nguas claras na montqnha, chorando nas

cascatas escondidas, e um galopar surdo. succeâsivamcnle mais aurdp. '|é ãpagar-se de

todo nos aquietados echos... E batem longamentc. as bodaladas da meia noitel
. . .Manhã alta a lufada fresca a invadir-me o quarto. ao achegar-me -á janella.no-

vissimo e deslumbrador scenario me surprrhende. A villa toda agachada em redor doS
cinco campanario? das suas egrejas brancas. curva-sc 3obre o rio que Ihe 'lrá'ca um per^
fil suave. descido da montanha longinqua. Fcguindo a linha média do largo berco do

valle. O sol vibra na vasta ábside ezul do céo p.-iinavcral, esplendido de lucilagôes Irc-

mcnles no espelho ascúante das nevrs di> Suaj.i. que cu contempJo. na roinha frenle. os

grimpas fundidas já no gloria do cco d'nquella manhã deliciosa. Para o norte. a luz

que enchc de lúcidas côres nos primciros declives os rebentos meúdos das arvores,

verde, oiro e branco. suávido tapête dns rclvas e a on.-la do arvorêdo Irepando aos ca-

becos por entre ciclôpicos fraguêdos. - t3misa-5e. flzultjase. roxeia-se e acinzcirase pa\
ra o fundo, n um decrescendo que csboca levcmenle ns derradeiras curvas ou empasta
n um mesmo tom as manchas ultimas...

Alli ou?o eu revoar, revoar o bimbalhar d'al/c/uias. A gra^a lavada dos campnna- .

rios canta unisona com a diaphaneidade do ar. O mcsmo som fresco e alado - a/le/uiâJ ,

a//e/uia!—paréce nascer, como um rcspiro ou dcsboloar de rumorosa alacridade. de to-
das as capellinhas e egrejas. fícando por momchtos suspenso. logo depoisgirando.ro-
dopiando. em redor d'ellas. forgando as quebradas prôximas, desenrolando se por fim,
para cima e para baixo do valle, em vaga a pouco e pouco distante e larga. como os

echos remôtos ou as boas-novas que todos espreitam com âncial...
'

■-?
Judas. não os vi queimar. A villa continuava rccolhida, com aquelle recato que

sômente se nota nas terras que a melopeia do mar enlimida e embala. como a minho
ou nas povoa?ôes que a montanha faz meditar. aninhadas nas suas dobras, tocadas do
seu silencio enorme. nutantes atravcz do tempo, entrc a poesia reverdecente e mo?a dos
valles e a velhice altissima das néves . . .

. Pela estrada passava a ponte. fomos subindo. Portaes armoriados, casarôes cer-
rados. entre os buxos dos jardins ao abandono. a hervo dos pateos desertos e a capel-
la que parece rezar sobre o tumulo do ullimo fídalgn.

N uma curva, o pa?o de Giela que pela manhãîinha surgiro onte nôs gritando os

íempos velhos do reino. levontase. côr de roclm puíJa, a grossa torre quadrangulada
erguida como um gonfalão rôto em bafalhas antigas.

Subimos e entramos. Ogivos simples rasgindo o pesada mtfralho. Janellas em cu-

jo enfeite
se_ relorce ou arrenda o primciro manuelino. Dentro, a cali?a em lascas. pesa-

dos madeirôes de castanho. viflas enormes amparando o heroico monumento volvido em

palheiro e adegal
Fechando os olhos. o passado do seculo de qua|rocéntos násce. Chega nos aos

ouvidos. a balaaa de toda uma lenda. o tinido das armaduras, o escarvar dos cavallos;
as cÔres variegadas dos vitraes das janellas ferem-nos... e sonhamos as paixôes do pa'-
go tronteinco. que alli devêra esperar de surprcza, a meia encosta. as arrancadas dbs
teudaes gallegos, tumultuarios.

Abrindo os olhos. é a paysagem que mata - soiho herqldico. Ceci fuera ccla .

Um vento bréve desfraldava espumas no Vez. E o Padre Ferreira contava chupan-
do o seu cigarro, com uma paciencia evongelica, a ruas desgracas de Sisfêllo...

F. V.

t 'i
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_F\£lCTOíS

Para os feridos da guerra

/— Vendendo uma flôr.

2— Um grupo de esludantes.

3—Duas gentis menmas pe-

dindo um donativo n uma

paragem.

4— Duas estudantes pedindo.

5—Carro dos Bombeiros Vo-

luntarios Portuenses que

fomou parte no corte/o.
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/— Um grupo de marinheiros no

cortejo.

2— Escolhendo fíorcs.

3 Comprando um ramo.

RECUA—4 e 5— Dois aspectos
da manifesfacão feita pelo
povo da Regua ao regimenlo
d'infanfaria 9, de Lamego, na

sua passagem n'aquella ville

para Lisboa e d'onde irá para

Franca.

Domir-.go do Ramos no Porto

II tenelri eĸpedfcão m a Franca

530
1UUSTRAQÃ0 CATHOLICA



mtanlaria <' dirigindo-se para o fransporfe

Antes do embarque
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A bordo—Os soldados coníempJam o lindo panorama de Lisboa

(Publicacão au snr. Minĩstro'^da Guerra.)

O avanpo inglez no Onence

-*r*m m^&- ■%

BAGDAD - Um aspecto do cemiferío dos defensores da conslHuicã,ao persa
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/ — i.'m ncro apnrclh
hr:r minas sui>

ĸi pcir.i i.i.s

2— L'nr' fcrri.iu:,) cu.ir>idi/.i /\>r

um oflicial in^lc/. ciinui iciv-

branc-a d uii re.onío.

3—O generai Lcon.rdo W'oo.f

grande figura milîLir áa Am^-

rica.

'

S"s>Á

4 — (.Xs soldados de infanhna ame-

ricana.

î O ûlmiranle /iâdgrr, illuslre

nu rinheiio amcncôno.

d Dois /íodcrosos harcos de guer-
ra americanos.
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PfllESTRAS DE ARTE G^ISSÃ

XIII—Pinturj em vidro—vitraes- (technic?)

""C^S unics pinluras em

'

i(,\i>

i-iJi-o quc se conhecem dos primeiros seculos chrislãos. sao os fundos das

i . doiradas. lĩsle fundo ero duplo : enlre as duas lamin.is vilrcns eslav.i collada uma folha de oiro

com í.s figuras recoila Lis. Taes ...bjeclos não leem valor arlislico: o seu unico valor 6 archeologico.

Os auclores anligos como Laclancio, S. Jeronymo e Prudencio fallnm-nos da belleza r i'ychro-

iVmalicn das janell >s d is bisihcis romnnas nomea Jnmenfe a de S. Paulo, onde os vid os. uiz o ulli-

^
^^ mo. 'brilh-m como os prados o nados de llôres na primavcra. . Nem nqui sc Iraln de vidros pinlados,

mas sim de vidros de côres diversas, disposfos nos claios >lo edificio. Esla col ir.ic'io é da massa t .da, oblem-se

por meio de oxydos junlados quando esta esfá em fusã ■•>. Os vidros de que vamos Iralar são pinfados sô na su-

perficie, embora para a fixacão das linlas se recorra aO calor do forno.

A verdadeira pinfura em viJro é posfenor a Carlos Magno
—embora não se possa precisar bem n dala em

que principiou -5. Bernardo allude a ella em 1134. quando manda que denlro dos seus convenlos os vidros

sejnm "brancos, sem cruzes nem pinluras . Um abbade do Monfe Cassino em lOĩtt ordenou que os vidros da

Snla do Capifulo fossem pinlados.
Os ollemães querem para Hildesheim o gloria da invencão do vilral. Deixando de parle a confroversia da

ori'_;'_in d'um ramo de arle essencialmenfe chrisfão. e que fanlo realce deu e dú ainda ás egrejas golhicas, (rala-

rcmos aqui brevemenfe da technica complicada que preside ao seu fabrico.

A primeira elape de confeccão é o modêlo

em fomanho nalural, com (odas as figuras neces-

sorias e ornamenlos que deve ler o vilral Åo

pinla-la o artisla procura dispor os personagens

de modo que o rosfo, as mãos elc, não cáiam

no logar onde devem ficar as soldaduras ou es-

quelelo de chumbo. Esles chumbos são constifui-

dos por fifas duplas, de 7 m. m. de largo, solda-

das no meio, afim de poderem formar chanfradu-

res onde se inserem os vidros. Longe de lirarem

a yr.ica ao desenho, servem elles não sômenle de

opoio necessario para os vidros mas lombem

para dar maior vivacidade de conlraste ns varias

côres. Algumas vezes o ccrlão é colorido á agua-

rella, oulras vezes as côres são unicamente indi-

codas num modêlo mais pequeno.

Lalca-se o carlão sobre oufro, e depois
vae-se corlando este em lanlas parfes quanfos hão-

de ser os vidros. Lstes c orfes servem de padrôes
'Jm vl'ra' moaerno

para a falha dos vidros. Eiírcia dc S. Maximili.nin—Liuz (Auslria)

Na escolha d'estes ullimos deve presidir um criferio apurado pois para as pirfes sombreadas hão de se

prelerir vidros i<rossos. oulras partes requerem vidros ondulados, efc. Adaptam-sc os vidros cortados em coixi-

Ihos provisorios de chumbo, em fôrma de quadros, e collocam-se sobre cavallefes especiaes, com fundo de vi-

dro. O artisfa trabalha confra a luz: comeca por dar ao quadro uma camada de côr grisalha. Depois de secco

vae raspando as parfes que esfão desfinadas para os claros. Executa em seguida cuidadosamente o desenho,

aperfeicoa o colorido, calculando a modificacão que ha de soflrer no forno. Vira depois o quadro e no reverso

applica oulras camadas de linta, as que hão de formar as carna>côes, os diirados, os amarellos, etc,

Retiram-se os caixilhos provisorios e os viJros vão para o forno, onde esfão em camadas sobreposfas e

olfernadas com barro refractario, de modo a evifar o contacto directo de duas superficies vifraes. Fecha-se her-

melicamenle o forno e aquece-se afé o vermelho-cereja. A aoreciacão do grau da temperafura é obra de expertos.

Depois deixa-se resfriar lenlamente o lorno (15 e miis horas!) e examinam-se uma a uma as pecas. Quan-

las surprezas mysleriosas! Em algumas desappareceu a linfa, oulras fomaram côres inesperadas, oufras apre-

sentnm uma espec'e de fremor do colorido. Já se vê, (odos esfes pedû^os devem ser refeifos.

Quando as varias pe^as do vilrnl eslão promplas, encaixilham se. Direi como observaq:ão finol que os fa-

bricanles modernos ainda não conse.iuiram cgualar alguns do; coloridos medievaes e a provj é que nenhum

dos co.icorrínfes que a jresenlaram vilraes para subsf luir os que fallam na B isilica de S. Paulo de Roma, con-

seguiu obfer côres analogris aos dos nnfigos viJro<. os poucos que ainda subsisfem nesse formoso (emplo.

AONUS,
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SECQÃO HISTORICA

Villa Vigosa antiga

Egreja de N. Senhora da Lapa

este um dos mclhores templos da villn.

Edificado no vasto Largo do Carrascal, hoje dcnominado Campo da

Restauro^ão. é cleg-inte, formoso e amplo. De archileclura ĩ ingela anda ligada
ã sua construcão uma liistôria devéras curiosa e intercssante, sobre a qual

correm duas versôes.

Era o anno de 1753 quando numa linda tarde do estio appareceu a imagem, que

nesta Egreja se venera, metida nocarcomido tronco duma oliveira que havia dentro d um

ferregial pertencenle á distinta familia dos Silveiras da mcsma villa, prccisamentc no local

onde actualmcnlc eslá edificada e?fa Egreja.
Alguem aproximando-se por acaso da referida olivcira repara e vê dentro dcla

uma formosa imagem da \ irgcm. Rapidamenle se espalhou por toda a villa a noticia

deste prodigioso lacto e denlro em breve se cstabelece p._ra alli uma verdadeira romaria

de crentes e curiosos, tanlo da villa como de Borba onde jã havia chegado tambem a

mesma noticia, comecando desde logo a chamarcm-lhe: Senhora Apparccida.
E esla a primeira vtr.ão.

Porém a segunda, talvez a mais verosimil e aceitavel é a seguinte: encontrando-se,

nesta villa em 1755, o missionario o Rev." Angelo Sequcira, cônego da Sé deS. Paulo,

no Brazil, donde viera para a cidade do Porlo. onde edmcava um hospício, e trazendo

comsigo csta imagem. p< is c de pequcnas dimen-ôes, que coslumava apresentar nos

lugares que \i.ila\a no cxercicio do scu munus da prédica, os povos dcsta villa tanto sc

dcdicaram a Ella

im \irtude de \ á-

rias graqas de Ella

rcccbidas, quc a

peilram com fer-

vor ao ?cu possui-
ilor. Elle asscnliu

de bom agrado a

lais supplicas, im-

pondo-lhes com-

tudo a condicão

de Lhe cdiíicarem

um templo; o quc

f0i immediata e ju-

bjlosamenteaceile.
Este mesmo mis-

sionário se cons-

tiluiu desde logo
iniciador desta edi-

Senhora Apparccida ficacão, associan-

do a si, alem d'outras pessoas piedosas da villa o ecclesiáslico calipolense, Francisco

Martins. Capelão da Real Capella, de V'illa X'igosa, que frataram de dar inicio á cons-

lru<;ão duma pequena capella ou Ermida, onde Ella podecse recebcr condigna homenagem
Para esse fim obliveram prcvia licenca ou Provisão do Arcebispo de Evora, D. Frei

Miguel de Távora. que aclorisou fal construccão com a clausula expressa de que f.casse

sujeita a sua jurisdicão ordinaria e dos seus sucessores e não do Padroado de Aviz,

nem á inferferencia do párocho da freguezia de N. Senhora da Conceic;ão, que é a Ma-

Iriz, em cuja area ia ser edificada; o que se cumpriu afê ao ano de 1834 fendo capellão

privativo a!é ÎÔ36 de nomeacão exclusiva dos Arcebispos dc Evora.

(Confinúa.)
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PREGE

^
m

á Virgem Padroeira

Senhora, os vossos filhos vão (ambem parfin

Deixando paes, esposas, mães,
filhose lares

No sotfrer mais cruel que se pode senfir

Mas chama-os um dever de bravos mililares.

O velho Porfugal, a pafria eslremecida,

/fî> Chama os nossos soldados para o profeger

|f E os heroes porfuguezes vão expor a vida

No campo da bafalha, onde o vão defender!

Senhora, profegei sempre os nossos soldados,^,
Fazei-os valorosos, forfes e ouzados

E lá na grande guerra nunca os d'samparcis

Para que ainanli.l vollem coberfos de gloria
lionrando uma vez mais ns payinos da hisforia

E eferna gratidão em nos enconlrareis !

Manfeigas
Janeiro, 191 7.

Paulo Lopes da Silva.

Ubi Ueritas

A' dislincla poelisa D. E. Neves Ptreira)

11,

No efhereo anceio, vago, inexlinguivel,
Em que andas pela Vida solucando,

Inquiefa, duvidosa, procurando
A perfeicão austera, inaccssivel.

Bales ás ferrcas portas do Impossivel,
E noite e dia clamas, esperando
Que num trovão ou num murmurio brando,
—Eis-rr.e aqui ! — te responda o Invisivel?

Não batas mais I Laceras os teus dedos.

Dentro de ti do Amor a voz maviosa

Soa e desvenda todos os segredos :

Não c delirio vão da phanfasia
Essá ventura ideal a que aspiramos,
Pois incessaniemente a procuramos,

Por um instincto innafo que nos guia.

Nascemos para o Bem, para a Alegria,
E ás cegas n'essa mira caminhamos.

Soffremos no entretanto, porque andamos

Perdidas nesta bruma densa e fina :

A nevoa resultante da ignorancia.
Que ha-de volver se em doce claridade,
Quando o homem sahir da sua infancia.

—E doce a Vida, a Morte deliciosa, Então, manando goso e suavidade,

Filhos do Eterno, amai-O, vivei ledos Ha de surgir em plena rufilancia,

Até que a Aurora esplenda bonancosa ! Consoladora e simples—a Verdade!

JIW João Avelino.
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POR J. DE FARIA MACHADO

Cinzas

EU amigo: Vou hoje safisfazer a sua curiosidade. Esfá disposlo? ora ainda bem ; accenda o

seu upman e vamos lá bro^o dado, para essa jornada piedosa afravez do passado. Não precisa
levar a sua pelli?e; o clima do passado é lépido, conforfador, como um dia de verão. A olma

}regelo em arripios na (ravessia incería do pressnfe. mas se foge para as recordafôes e se deixa

arrasfar-se guiada pela saudade e pela phantasia, por enfre as sombras dos (empos longinquos,
forfiB _o-se, reonima-se, n'uma grave afmasphera e fica esquecida e alegre, alegre na mesma delicia morna d'um

Angoral enrodilhado ao sol.

Vamo3 á no3sa jornaJa. Uftrechf, fem razão, (em mais na nos3a memoria do que a opulencia grave dos

seus codeirôes, solemnes. dos 9eus velludos realengo3. E' um marco trisle na nossa vida passada, uma éfape
infeliz na nossa diplomacia.

Larlos II d H:spanha, rei poderoso mas sem prole a?ula a ombifão das ní^ôes. Á Franga, a Ausfria. a

Bsviera, ligadas esfreifamente, por casamenfos á dynîslia caduca blazonam inconfesfaveis direilos. No Ihrono

de Frnnca esfá uma filha de Carloî I e se afinal es.a princeza hespanhola renunciou no dia do noivado feliz,
oos seus direifos. o marido. o ambicioso Luiz XIV, o prefexfo d'impedir a união da corôa de Casíella á causa

d Auslrio, revindico-os ambicioso para o sua descendencia. A E.ropa se não vê com bons olhos a uniêo da

Hespanha á Auslrio pouco Ihe ograda fambem que a Franca possa um dia fruir, a h_ranca casfelhana. Em qual-
quer dos casos vê erguer se uma poderosa forca, um novo perigo, e. habilidosamente arrasía as na?ôes ao fra-

fodo d'Haya de 1693. Carlos II profesfa com vehemencia. mas Luiz XIV, responde manhosamenfe, que em face

do direifo fodas as nafôes podem defender-se d'uma supremacia perigosa.
A manha responde a manha e o Rei Carlos insfifue, por fesfamenfo, seu herdeiro principal, o principe

da Baviera, que morre pouco depois. Novas esperancas, novas infrigas e os paizes signoforios do profocollo
dHayo, firmam em 1700 oufro trafado, mas o Rei d'Hespanha, irritado com o novo accordo frespasso por fes-

(omenfo oo Duque d'Anjou os seus direifo3. Luiz XIV occeila a heranca e rompe com a Inglaferro e com o Hol-

londo orrasfando os nafôes in(ere3sadas, pjra a sangrenfa guerro da successão. D'um lado a Hespanhn e a

Frar.^o defendem os direifos de Philippe d'Ar.jou, confra a Inglaferra, a Ausfria e a Hollanda, que pafrocinam a

cousa do Archiduque Carlos. Porfugal enfileira ao lado da Franca, mas D. Pedro II levado pela Inglaferra que

Ihe recorda impondo os deveres d'alliado, e Ihe faz promessas largas de compensacôeĩ ferriforiaes, pass a a de-

fender os problemaficos direifos do Ausfriaco. A guerra offinge o seu termo songrenfo e o congresso d'Utfrecht

vem harmonisar os prefensôe_ dos vencidos e dos vencedores, safisfazer fodas os ambicôes e lodas as codícias,

o prefexfo de restabelecer o equilibrio europeu. Luiz XIV realisa o seu sonho e embora vencido, faz coroar seu

neto Rei d'Hespanha, emquanfo as du as corôas ficam absolulamente separadas. A Belgico, Milão e Napoles pas-
sam da Hespanha para a Ausfria mas Porfugal não consegue as compensacôes promellidas. A despeifo dos seus

grondes sacrificios, das suas grandes despezas, Bsdajoz, Albuquerque, Valencia na Exfremadura, Guardia, Bayon-

na, Tuy e Vigo na Galliza, que o Åusfrio promeftera a D. Pedro II, ficam na posse da Hespanha. Como sempre

ou quasi sempre, nôs oguenfomos a carga dos prejuizos e dos dissabores. Å paz de Uttrecht foi um bodo farfo

paro fodas os ambicrôes e mais uma cruel e omarga desillusão para o nosso leal estorto.

E oqui fem meu amigo o razão porque Uttrecht é poro nÔ3 olguma coisa de trisfe e desoladof, que nem a

moral serviu d'ensinomenfo para o fufuro, porque mais uma vez e como sempre, nôs experimenfomos o formo

generoso e grofa com que se agrodecem servigos e se compĩnsom esforcos.

Honfem como hoje, nem sempre nos podemos ufonor da sorfe, porque a grafidão das na.cc.es é afinal co-

mo disse cerfo dia, o irrequiefo chanceller—uma grofidôo de gofo; não é meiguice, é uma arranhadello e quonfo

o unhos oinda, em Lltrecht sempre lá apparecerom bem mois aliadas do que os nossos . . .
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fN illo tempore . . . quando o revolucionario das rimas passeava pela Baixa, de

'braco dado com Bordallo Pinheiro. o inventôr da caricatura politica. o seu

Jsymbolo de poeta devia sêr um gallo petulante. ..
iGomes leal amava os colêfes garridos. os bons charútos e os cravos vermelhos.

Sabia afirar como ninguem um beijo a uma mulher bonita. ou uma flôr a uma actrizi-

nha galante.
0 seu symbolo de poeta devia sêr o gallo— um gallo de crista rûbra.e de esporôes

acerados, afoifo e audáz, afrevido e sem mêdo, Iancando num desafio o côcôrôcô és.ri-

dente . . .

Tinha uma paixão enorme pelas viagens, pelos costumes bizarros, pelas paysagens

grandiosas. pelas cosmopolis movimenfadas, pela febre moderna de vivêr.

E contudo parece que nunca viajou. Mas o seu lyrismo desordenado e impulsivo
enconfrou formas novas para o verso, dêsde a mansa Historia de Jesus para ås creán-,

cinhos /êrem até aos arrebatamentos do Anfi Christo e das Clarídades do Sú/.

Tão depressa desafiava as tradicôes e a realêsa a golpes de alexandrihos, como

frocava da rúa no que ella tem de incompetente, de absúrdo, de víl, de abjecto. .. E

superiôr a fudo—manejando a bengala como quem brande um chicofe. enfarpeladb de

nôvo, feifo dandy com o seu cravo na lapella— durante mais de vinte annos elleíoi o

arrojado ironisfa. o incancavel combafenle. o audáz iconoclasta. . .

Enquanfo pôde rir soltou a mais vigorosa gargalhada, que depois do Bocage, ainda
se ouviu em terras porfuguêzas. Depois, reconhecendo que tinha ido longe de mais na

sua troga implacavel, refirou-se. E finalmente um grande lucto emmudeceu-o. . .

Pertencem á primeira phase do poeta os sonefos. que vão lêr-se:

Pedido de casamenfo

Fui um dio pedir em casamento

— finha a venêla, enfão, do mafrimonío!. ..

uma sereia loira...ai, que porfenfo !
, :•

mais linda que as sereias do mar Jánio !
....

Mas os páes, que cuidavam me um bolônio, . rcy-
— mau grádo o olhar giiáfo e o afrevimento —

perguntaram-me em fom, bem pouco ausonio:
— Qual é o scu c mprêgo e o seu provenfo? . .

—Amo as Músas! ronquci, com ar peralía.
E hei-de ascendêr o posicão muito alla.
— Muifo olfa !...e ergui oo fecfo a mogro mão.

—Åspira enlão, decerfo. o ser minisfro?..
— Não senhor's! regouguei com or sinisfro:

Vou subir com dois ligres em balãc.

Oufro pedido

'

Oufra vêz ao Burnay . . . sangue di Báco!
esmola vem pedir rôfo mendigo.
Sô levava o Burnay chéques consigo.
—Conde ! bradei-Ihe a rir'. Tome um pafáco !—

D'ali côrro a pedir—era o meu fréco—

a mão de uma oufra bella, que eu não digo.
Pergunfo logo o Pae, murcho qual figo,
— se eu sou rico, ou p'ra as cifras fenho cáco.

• Se. eu sou rico?. . . bradei com largo aprúmo,
loncondo dois ou frez puxôes de fumo
ao nariz do Ancião, gráve, e de pé . . .

• Se eu sou rico ! . . . bradei num riso louco.
■Sô lhe direi—Caro Senhor—que ha pouco
« —

emprestei umas mássas ao Burnay !

DOM SANCHO.

>
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I
iuccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerlgo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'este Montc
?lo, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dos Santos, morador
aa Avenlda Fontes Pereira de Mello, 41, Lisboa, os segulnte docu-
oe.itm:

—1.' CertidSo d'edade, dcvldamente rcconhecida por notario.

—2.' Dols attestados, ou dedaracôes medicas juradas e reconhecidas

Ror
notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-

ivras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario
ia Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

p.eue, ou Ouvldor, em como está no legitimo exercielo das suas or-

aens, exerce o cargo de...e não está incurso ein procesáo algmii
îCC.esiistlco ou civll.

Os documentoí podem ser em papel commum
Se o clerigo rcsidir na Archidiocesc dc Braga, principalmcntc

no concclho de Braga, dcvc dirigir-se ao Rev. Padre Antonio José
de^Carvalho, residcntc na rua dc Sanla Margarida. 9, l.o em Bra-

ga, 'ou ao Rev. Padre Lconcl Aragão Dantas de Sousa, morador ein
Laranjeira, Mongão, se rcsidir no concclho dc Moncâo; ao Rcv. Pa-

dre Domingos Affonso do Daso. cap^ll.lo da Misericordia de Vian-

na do Caslello, se residir no concelho dc Vianna do Castcllo; ao

Rev. Padre Manucl do Costa Freitas Ribeiro, se residir no conce-

Iho dc Famaiicão ; ou ao Rcv. Padre José Antonio dc Canipos Ju-
nior, parocho dc S. Vicente de Aljubarrota, sc rcsidir i;o concelho

de Alcobaca.
Os referidos Revs. Padres são socios correspondcntes do

Monte-Pio; prcstam todos os esclarecimcntos, facilitam as admis-

sdes, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.

Este concede subsidlo m doenca, suspensão e falta de colloca-

-So; paga visitas medicas aos soclos resldentes em Lisboa e nas te -

ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

gicas, ou conferendas medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tas com processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

eíneUa do jazlgo sito na rua numero \ do cemiterio do Alto de S.

gío;
faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

eito a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-

liores e com abatimento de 20 p. c nas pharmacias mutualistas de
L' -boa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referl-

i> Jazitro etc.

Concede o subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

f merai dos sodos res dentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

un:ral dos sodos residentes fôra de Lisboa-

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

@asa do Carjtiq/jo

bargo de 5. ioão do Souto

BRA6A

Estabelecimento mais aníigo
e acrediíado n'este genero

A d< M

MAMUAL DAS FILHAS D£ MARIA (Congregacôes marianas)

Pregos:—Encadernado em carneira, 490; em cbagrin, corte doirado, 540 réis.

MANUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA

Pre<jos:—Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; etn chagrin, corte doirado, 540 réis.

Novas edigôes, íeitas por A. de Menezes, em harmonia com as ultimas regras publicadas.
Francos de porte. Para reĸisto, mais 50 réis por pasote. Os pedidos, acompanhados da respectiva Importan.ia

lsvtm ser feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TUY.

BRAG4—Na administraQão da «Illus.rar-ão Catholica. rua dos Martyres da Republica.
líO PORTO-Joaquim da Silva e Melo & C.a—rua do Corpoda Guarda, 19 a 21.

gS?

Arte e Religiáo
Offlcinas de escuJDtnra e entalhador

47—'Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar

e Brazil.

Pre^os e todas as informagôes

Pereira d'Abreu & Filhos
SWCCBSSOR

José da Silva Frangar

<r-

9--

Collegio de S. Thomaz i

B:R,___.C3--A.

Fundado em 1896

_mE_"tof.

Pádre Maûoel Joaqnim Peixoto Braga
Admitte alumnos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e

Instruccão Primaria..
J
J

<\

TEIXEIRAdeAHDRADE
Professor da Escofo Acmlemica

Rua de S. Marcos, A©

Ensina linguas para o Lyceu.
Escola Normal e Commercio.
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Escriptorio de Negocios Ecclesistjcos %

DO
\ .... .

Padre "^illela % Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

f'T.
.'ff

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis. encarrega-se de todos os negocios dependentes

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

respectivos Breves, licencas para casamentoa
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificagoes
de baptismo, casaraento, obito 3 de esladoWre.

Breves de reduc^âo de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios dependentes
das repartÎQôes civis, judiciaes e militares em rélacão com

os negocios ecclêsiasticos, 0 que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.
■•• U-'-J.l!';!

a

'ã'rni aneæan aa tnemna etteeipfoi'ic **íMa tfjpoffi-aphia
rapor, tlenottêinafia tlom -Kehon tlo /Minho*, e ojjficina

tle eneades noeiio antlc *ão exeeulatlon

tjfttaesqtiet- teabnlhon, eom a iiiaarima rapitiez, perfeieiio
e eionvttiia.

1

Toda a co.respondencia deve ser dirigida para
o respcclivo . criptorio ao

V: Wlela 3 Irmåo

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—01

(AntlgaRua úm Rainha)
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