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Børdâdos

memnas e

0» nossos

dlreetamente da Sulssa, ■*

franco de porte a domlclllo!

Pe(am hoje mesmo a nossa coii.fáo contendo

70 figunnos novos com amostras bordadas, representando
de modo muito exacto a execufSo maravilhosa dos nossos

bordados afamados, assim como os nossos catalogos de bor-

dados para roupa branca, collares e lencos d'assoar com verda>

deiro bordado suisso.

Esta coile-íão é enviada franca contra a remessa d'iun

sello de 5 centavos.

A escolha comprehende blusas e veatidos para senhoras,

crian$as em 6ambraia, Veo, Crêpe, O.gandie. Linho, etc. e bordado sobre sedas novidades desde trs.3.90

bordados, corno n_o são eortados, pedem ser confeccionados facilmente sobre todos os padrloea.

Ao raesrao teippo offerecemos a nossa collecSo das ultimas novidades

em sedas para vestidos e blusas : Tafeta, Crtpe, Charmeuse, Cabardine,
toiĸ^iĸ, Fália, Cotele, Veo, etc, eambraia, suissa 120 cm. de largura desde

frii 2,500 metro. Orandlssima escolha sobretudo em preto, meio luto, asaim
co m<_ em branco e côr. Esta eolleflo é igualratnte enviada franca contra

a rwaessa d'um sello postal de & eentavos.

5c/tcjeijerãCo.
Xucernq, 82

(Suissa).
9asa Suissa — jYîercadorias Juissas.
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Casa fundada em 1888

Editora de muitos livros approvados e adoptados em todo

o paiz, para o ensino pnmario, normal, secundavio e superior e de
muitos volumes religiosos, litterarios, etc. etc.
Remette-se o catalogo a quem o requisitar.
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PdLESTRAS DE ARTE (HRISCA
XV. —Esmaltes—(technics)

corr.posicão de massa Olrea dos esmaltes c parecida com a dos mosaicos ■. a d>fferen<;a enlre uns

e outros eslá em que os elemenlos d'estes são primeiro preparados. e depo.s reun.dos. emquanto

nos esmaltes a disposi<;ão e preparagão da massa vitrea faz-se simultaneamente. o quenfe.

Consoante a maior ou menor diaphaneidade da massa os esmalles teem o nome dc opacos e

I ranslucidos. Quelro proce.-sos capitaea conta a fechnico dos esmalles.

1) Esmalles alveolados— (em froncez cloisonnes).

Prepara-se uma placa fino de metal (oiro. prola ou co-

bre). e dobram-se os bordos de modo o formar urno coi-

xa de pouco fundo. No fundo d'esto indicom-se com

uma ponta de ferro as vorias parlicôes. Nos riscos vôo-

se collando ou soldando laminas finissimas de metal

(ou f.os) da altura dos bordos. Eslá ossim preparoda o

ossada, sô falta preencher os alveolos. Enchem-se esfes

de cores fusiveis, com a disposi?ão desejoda, e depois

sujeifam-se o umo lemperatura elevada. A massa dos

varios esmaltes eslende-se nos alveolos e femos o obje-
fo desejado.

2) Esmalles camptados (em francpz champlevés).
—A placa metallica que vae ser (rabalhada deve (er suf-

ficienfe espessuro, pois n'ella se vão covor os superfi-
cies que hâo de ser enchidas com esmalle. Depois de

encavada a figura inteira, depôem-se nas concavidades

as varias finlas e aquecem-se afé á fusno.

3) Esmalles franslucidos.— Os objecfos.ossim es-

malfados devem ser de oiro ou prala. ou liga d esfes

d jis mefaes. pois a massa que se usa é incolor e sô

serve para dar maior brilho e rolorido ao mefal empre-

gado.

O Centro da Pata d'Oro

EsmaHe hyzantino. na Basilica de S. Marcos em Veneza

4; Esmaltes pinlados.
—Parece que em Limoges,

no seculs XV. se desenvolveu e aperfei<;oou csfa fe-

chnica, d'onde a denominagão de esmalles limosinos.

Sobre uma lamina de cobre não lisa o esmaltista fra-

gava com um eslylele os confornos das figuras. Co-
bria-as com uma camada de'esmalte transluciJo e de-

pois come?ava a colorir. Os contornos do desenho

tra^ado com o esfyltfe eram coberlos com esmolte de

côr escuro. afim de elles apparecerem na superficie do

quadro. Os vestidos, o ceu, o fundo e accessorios re

cebiam as suas respectivas coloragôes. As sombras

eram obtidas com a maior ou menor espessura da

massa, as carna<;ôes recebiam uma mistura de esmalfe

violeta e branco.

Aos fres pnmeiros processos dã-se o nome de

esmaltes incrusfados.

O mais anligo parece ser o do esmalfe campea-

do, de que se enconlr^ram fra^os nas excavatôes do

Egypto. Na China e na Persia desde os tempos mais

remofos esla arte era bem conhecida. S. Gregorio Ma-

gno indica com o nome de theca persica uma caixa

esmaltada. Os byzantinos deram grande desenvolví-

mento a esfe genero de frabalhos; a pala d'oro (fron-
tal de altar) da Basilica dc S. Marcos de Veneza é

um belio modelo byzaníino.
N'o seculo X as escolas francezab e rhenanas

alcan<;aram o seu apogeu. Um dos mais bello* exemplares de esmaltes translucidos é a fomosa Copa dos reis

com scênas dã vida de Sanfa Ignêz, hoje no British Muaeurn.

Com a Renascenga, os esmaltes foram por assim dizer relegados oo carapo religioso, e de focto nos ca-

lices, oslensorios, relicarios ctc é que se conservam os mais bellos exemplares de esmaltes modernos. No Cola-

logo da expo-i^ão refrospectiva de erte orncimenta! portugueza de 1^42 vem de3criptos preciosissimos objectos
de culfo. em oiro e prata e3maltada. AQNUS

Calice esmaltado

Dilo de Sanlo Rcnni do Thezouro da Calhcdral de Reims.
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FACTOS
U 4 lk D

D\ 7oi>> Valerio \eves Pereird

Exposigão de caricatQras de Mo Yalerio

Nas salas da redacc/ão do jornal "O Dia»,

re«lisou o distinclo artista João Valerio uma in-

ressante exposi<;ão de caricaturas cujo produ-
clo das vendas revertia a favor do Collegio da

Regeneregão em Braga.
João Valerio <■ um artisla de exfraordinario

valor e os seus desenhos, são, d'uma dedicodeza

e d'uma frescura, q'ie nos encanta.

Sabe procurar os assumptos e fazer uma cri-

lica lina e mordaz, mosfrando-nos á visfa desar-

mada os ridiculos da polifica e dos costumes que
a tenfas pessoas passam despercebidos.

Álém, de escolher bem os assumpfos, fem uma

oufra alfa qualidade, fal c a de enconfrar a phra-
sc, muifas vezes bem mais difficil do que reali-

sar um bom desenho. Sem uma phrase bem

achada, muitas vezes sossobraria um preciosode-
senho.

Todas eslas qualidades, que João Valerio

possue, fem feifo d'elle um dos mais disfincfos e

illusfres caricsfuristas do nosso fem.ro

.-Ao nofavel exposilor e illusfre collaborador

i'a lllusfrac.ão Cafholica, mais uma vez endere-

i,-amos as nossas felicifa<;ôes e que amiudo nos

cê o prazer de vermos os seus beilos Irabalhos;

e bem haja pelo acfo que praficou em favor de

lão bella casa de beneficencia como é o Collegio
de Regeneraqão em Braga.

Lisboa.

Abril de

1 .17.

V iriato

Silva.

LISBOA—U.n aspecfo da expos'cão do sn-. Dr. João Valerio

nos salãcs da redaccão de "O Dia-

VIZEU—Padre José Antonio Tava-

res de Paiva, capellão militar que
embarcou com o regimento de in-

fantaria 1-t para Franca.
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/
- V/ZEU Um íjrupo de sacerdoles. Drafas do regimen-

lo i:e infanlana 1 -f . que partiram para Franca.

2 — Dois amiíos da " llluslra<ão Catholica» , anles da par-
tĩda para Franc-a. Cs primciros sargentos Martins e

Car/os Percira da Silva.

3 - GU/MARÃES Editicio do Azylo de Sanla Estepha-

■í Um aspecto da cidade dc Guimarães.
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Gr"u_inrLãJOães

Lm aspecto das avenidas em direcgão á estalua de Pio IX no monle da Penha

A grula de Nossa Senhora do Carmo. ca Penha, mandada rcfcimår pela Exc.mi Senhcra D. /?...:<_> de Je.^us Fibeiro
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As internadas do Azylo de San/a Estephania {Phol. Luiz Soulo).

BOM JESUS DO MONTE

Um aspecto da maila e Sanluario do Bom Jesus do Monte, uma da.s estancias mais concorridas do Paiz
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Pagi.qas da Guerra Eúropeia

û

O imperador ûa Austria, assistindo com o seu eslado maior ao desfilar d'um corpo de exercilo

~\a- ^ms$*f''S-.

í'í' •■- ;~"i- ■-
'

.rí * * -.?•■

■^\sØrc-:---^:S
-

;^;-
"'■'%&-%.-yS.~'~' ^.-fV-"..
•-'*bîfe;---" "n **-.--/'

Aas trinche-ras lamacentas da Jinha franceza Dois typos de prisioneiros allemães
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Pr. Custodio flquiar 1
|RA um dos meus e derradeiro da guarda velha; derradeiro o partir de cá. não porem nos primores

da amisade, que nesse ponto nenhum foi primeiro que elle.

Já lá esfão fodos os d'esse tempo.
Para os que vieram depois e para os estranhos tambem, vou ver se poderei oqui deixar duas

linhas de fugida e a êsmo, dicfame de justic;a inais ainda que de amisade, lifâo e estimulo para lodos

nôs. Divida em aberto ha quasi um anno; é tempo de pagar : Paguemos.
Com ser um conterraneo e representante de uma das familias mais distinctas d'esla ribeira, sô no lyceu de

Braga nos conhecemos em 1662, condiscipulos e para mais visinhos de bancada ;numero« 9 e 10) na aula de

Introduc^ão, como então se dizia.

Ahi se alou a nossa amisade, que havia de durar a vida inteira e possar além.

Aguiar com Agostinho Barbosa eram os benjamins de curso : 14 annos quando muifo.

Estou a vel-o ainda : Ingénuo, intelligente, modesto, delicado, bem educado.

E em sinceridade então, um cryslal sem a mais leve macula.

Mas era uma sinceridade de quem tomara chá em pequeno, que a ninguem magoava. Nunca unia tra-

vessura de rapaz. um dicfo azcdo, umn picuinha, um despeito irrifanfe, uma relerencia de má-lingoa.
Em paz com (odos e egual para todos, grandes e pequenos. Lro a complei?ão menos belicosa que tenho

conhecido; e comtudo vinha d'uma familia de milifares. O pai fôro alferes de melicias no cêrco do Porto; o avô

materno, ajudante; o bisavô, marechal de Campo, cavalleiro prolesso e commendador de S. Bento de Aviz, e

mofo-fidalgo com exercicio no Pa?o.
Por fraqueza? Não; por modestia ingénita e incuravel, inimigo de jactancias e exibicionismo, nem alludia

aos feilos dos seus maiores nem os cubigava para si.

Se a carreira das armas o não attrahia, com faes qualidades e sem ambi<;ôes o que poderia elle na da

polifica? Sacrificar-se por amor dos amigos, sem nenhum proveito proprio. Isso lez por amisade pessoal de Je-

ronymo Pimentel e oufros, e quando um dia lhe offereceram um logar rendoso e de represe.ila^ão, de Juiz Au-

difor ou Commissario ou não sei que, mas obrigado a servi<;os polilicos, rejeifou simplesmenfe a ofĩerla. O ca-

so produziu sensa^ão em Braga: é que o não conheciam.

As lradi<,ôes legitimisfas de sua lamilia, e as suas crem;as de

cotholko levarom-no ao nacionaiismo, em que serviu afinal com a fir-

meza dos homens dignos e convictos. Era o seu meio natural: coope-

rar por um ideal alevantado com homens desinteressados, Assim é que

assisliu aos congressos do Porlo, Braga e a dois de Vianna. Da pla-
teia, enfenda-se que Custodio Aguiar nunca foi orador nem escriptor,

apesar de dispôr de enorme rvassa de conhecimentos especialmenle
litterarios. Não deixava porem sahir a publico a sua modeslia invete-

rada. Em compensa<;ão, firme no seu pôsfo como uma rocha. Um

exemplo sô:

Um dia appareceu-lhe em casa um amigo e primo por tiffinidudc,
o conselheiro José Novaes, a propôr-lhe um arranjo eleiforal que equi-
valia a uma delecr_ão.

Aguiar com a singeleza do cosfume limitou-se fijhe pergun-
lor :

— E o José Novoes nos meus casos faria isso que diz ?

Novaes apesar de habil esgrimista, colhido por esta eslocada . . .

passou a fallar J'oulros assumpfos.

Poucos unnos depois de formado, e muifo novo ainda como se

vê do seu retrato de quinlanisla, ligou-se pelo matrimonio com uma

menina, senhora da cosa dos Abreus, de Regalados. Prendas e dotes naturaes da csposa, lamilia illusfre, bens
da fortuna e, o que mais c, os filhos genfis a coroar as suas aspira?ôes. Que mais Ihe faltava ?

lsso era o segredo de Deus que logo se revelou: Falfova o soflrimenfo para depurar, como ao oiro no ca-

dinho, a alma do bom Aguiar. E foi a pertinocio de molesfio chrônica que o atenazou nos ultimos annos da vi-

da; e mais que isso, a desdifa dos dois filhos mais velhos que viu morrer na llôr dos annos, depois de cuida-
dos tão prolongados como inefficazes. Uma consolaîão para tamanha dôr, devia ser-lhe a lembranc.a de que sc

não poupara para Ihes dar carreira honrosa e forle educacão chrislã, pois mantivera fres no esludo de prepara-
lorios no collegio do Espirilo Sanlo, e algumas meninas no collegio Inglez.

Altos são os juizos de Deus; sabemos porém que oos seus provo Elle assim para os colher no ceu.

Do espirilo de conformidade chrisfã que o animou em têo doloroso transe diz a seguinle carla:

Pico.'ô— 4— 915.

1 Meu velho amigo.

■ Do corar,ão agradeco as vossas consolacôes pelo fallecimenfo de meu filho João. Não obstante esperar
ha basfante tempo esfe desenlace fatol e estar conforme com a vonfade de Deus. todavia senti profundamente o

golpe pela afflic?5o minha e dos meuĩ. Emfim repifo o que vos disse na minha ullima : bemdifo seje o nome do
Senhor. Como sempre, vosso do C.

Aguiar.-

Esta que vale por um refrato moral foi a ullima que me dirigira. L'm anno e poucos dias depois, foi elle

apôs dos filhos.

Em paz descanse o modelo dos amigos, dos poes estremosos e dos caracleres lavodos ! M. C.
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SECQÃO HISTORICA

Villa Vigosa antiga
Egreja de N. Senhora da Lapa

RECISAMENTE ao meio da gradaria e em frente do páteo da entrada da

egreja está um largo portão de ferro alli collocado em maio de 1892. e que dá

ingresso a um espacoso átrio calcado, onde se lê, feita em pedra escura bri-

tada. a data de 1884, seguindo-se-lhe em semi-circulo um plano mais alto com

dois degráus de cantarias brancas onde fica ao centro, a porta da entrada da Egreja

cuja descripcão é a seguinte : esta porta é bela e elegante, e seus umbrais são formados

de mármores brancos lavrados, e encimados por uma coroa real em alto relevo, ador

nados lateralmenle por duas columnafas em cujos graciosos capiteis se ostentam as

imagens de dois mártires, sentados, empunhando as symbolicas palmas.
Foi o architecto de Elvas. José Francisco d 'Abreu quem deu o risco ou fez o

desenho desta Egreja cujas paredes são interiormente despidas de ornato algum e caiadas.

Apenas. do lado do Evangelho sobressai da parede um lindo púlpito, todo de marmore

branco com incrustacôes de marmores raiados \c encarnado e azues. polidos por entre

admiráveis combinacôes de cores nos florôes t cabecas de anjos artisticamente traba-

lhados; digno é de minucioso estudo e de demorado exame, pois é o mais elegante e

bonito púlpito de todos os das Egrejas da mesma villa. Tem esta egreja a forma da

Cruz latina. Desperta-nos a atencão um interessante cancello de marmore branco polido,
no seu arco-cruseiro. todo recortado em arabescos moldurados de marmore azul. Dentro

desse cancello. na Capella-mor, patenteiam-se-nos dois altares laterais, em frente um do

outro. de fino gosto. guarnecidos de cantarias de marmore azulado que embelezam á

volta quadros pintados em madeira dedicados ; o do lado direifo, á adoracão dos Sanctos

Reis magos. e o do lado esquerdo, ao Nascimento do Salvador. Em logar de honra

desta capella bastante espacosa e clara destaca-se o alfar-môr todo de mármore branco

e escuro guarnecido de quatro columnas grossas rematadas por duas imagens de can-

taria polida sentadas. que parecem ser uma reproduccão das que se veem no portico

da entrada. Na parte central do retábulo deste altar e um pouco acima do logar da

banqueta encontra-se um Merioso presépio com fîguras de cera fechado por uma vidraca

immovel. deparando-se-nos no alto a entrada da tribuna guarnecida á roda de marmores

rôseos onde em throno tambem de marmore branco debruado de marmore escuro guar-

necido de cabecas de anjos se ostenta a imagem da Virgem de Nossa Senhora da Lapa.

Foi contratada a execucão dos trabalhos deste altar, em 1 de Fevereiro de 1759

pela respectiva Irmandade, com Gregôrio das Neves Leitão pela quantia de 900:000 reis

sendo juiz dessa Irmandade o Bispo Deão da Capela Real de Villa Vicosa. o Rev.'"c

João Lourenco Canhão sob a condicáo de a concluir n um anno.

O pavimento desta egreja, do lado interior da capella-môr até ao arco cruzeiro, é

todo forrado de xadrezes azues e brancos e o resto até ao portico d'entrada sô tem

uma via estreita formada de pedras tumulares ainda desoccupadas, sendo os seus lados

cobertos por dois grandes estrados de madeira. A sacristia. apesar de não ser muito

espacosa. é clara e pavimentada tambem de xadrezes eguaes aos da capella-môr. No

centro tem uma meza rectangular de marmore azul com veios brancos e um bonito

lavatorio. digno d'attencão, todo de marmore branco com dois golfinhos habilmente

frabalhados entre arabescos de folhagem: A' sahida da porta da sacrisfia estão as

antigas casas que constituiam o referido edificio da Hospedaria.

Realisam se annualmente n'esta egreja duas festevidades: a da Padroeira N. S. da

Lapa a 8 de setembro que outr'ora for? revestida de grande pompa e a de S. Caetano

que alli se venera. A primeira é feita a expensas da respectiva irmandade e de esmolas :

a segunda é sômente d'esmolas por uma commissão, Entre os deslumbrantes festejos

realisados em honra de N. S. da Lapa, um houve que a todos excedeu em grandesa e

imponencia: foi o de 1877. A elle assistiu o delegado do arcebispo de Evora, D. José

Pereira Bilhano, juiz honorario da respectiva irmandade. Foi seu delegado o então Vigario

Geral do arcebispado dr. Åbel Martins Ferreira.

. Confinúa.)
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R TV MARIft
(ORIGINAl;)

Eu vejo a ti' Ma'ia. macJenla.

Segu;ndo. de vagar todos os dias,

Ao romper d'alva, ouvindo as cofovias.

Pela estrada encurvada e poeirenta.

Lá vae, abordoada caminhando ;

Uma cesta segura, e mal, no brago,

Em que deita e resguarda olgum pedac.o
Da rala com que a fome vae mMando.

No emlanfo. ella fivera já arrecadas,

Garganfilhas, cordôes, lindos anneis.

Roupas que rescendiam. quaes vergeis . . .

— Era um ercanfo vê-las tam bordadas— ,

Quando. com sua voz melodiosa,

Ao ar lan?ava magicas cancôes.

Que faziam sorrir os cora<;ôes

E abri-los mais radiantes que uma rosa:

Qiando o seu vasto e limpido cabello

— rom sedoso e tam fino. da cor do ouro

Dava scisma e venlura sô de vê-lo,

Como um exfranho e exôfico thesouro ;

Quando, na pequenina e alegre aldeio,

Era o rainha entre as demais donzellas,

Como rosa entre flores mais singelas,

Qual, anfe a via lactea, a lua cheia.

*

* *

Ai! hoje, ella é mais pobre do que Job...

Tam llébil que, a não ser o seu bordão,

Que vezes não feria ella ido ao chão,

Dando gemidos, e osculado o pô.

Mas nenhuma ambiqão e anceio vil

Existe annuviando aquelle seio ;

Fulgido como o sol, de amor é cheio,

Afé inveja metfe ao proprio Abril.

a

ISL

E' pobre a ti' Maria; porém a alma

E' pura como a neve e diîimanfina:

Com o encanto da esfrella vesperfina.

Sô aguarda da Gloria a eferna palma.

| n .. , i ■ < , . .1,. |ivro .1 vcnturj . .

Francisco Sequeira.

fl

Sl o

(fío glorioso poeta da nossa terra sr. A. Correia d'Oliveira)

•Que me fizeram da linda

E carinhosa Pasfora?

E' por esle mundo ai;idaJ

Ai, minha Pastora linda

Que te me fosles embora
'

Um dia a vi tão tristinha

Nos olhos negros rasgados'
E na face moreninha!

Cabellos despenleados . .

Olhar perdido . . .- Sosinha !

. . . "Linda Pastora,.

Que fe me fostes embora.

(D'uma Irova an !>..>. >)

Olhou-me . . . fomou-me a mão,

E collou-m'a estreifamenfe

Por sobre o seu coraqôo . . .

E (remia forfemenfe

A commo<;ão . . ,

Fallou-me e—meu Deusl—ainda

Eu cuido de ouvir-lhe agora
A l.ill.i furbada e linda !

Qual seria a magua infinda

Da Pastora?

a

isi

E foi-se! O Mundo levou-a,

Ou avoou-m a o Senhor?

Se é no Mundo, e elle a magôa . . .

—Que volte! que lhe perdôa
O seu Pastor !

Do .Poema do Serra".

Paredes de Coura TEiXEIRA PlNTO.
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CHRONICA DA SEMANA

Duas impressôes

OMINGO, á noite. Os fôcos altos da illuminagão publica rompem vacillantes

a escuridão da praca. E' uma luz triste, a bastante para mostrar a penuria em

que nos vêmos . . . Já não é luz: são lágrimas que mais vivo, mais colorido.

mais rumoroso até, o clarão das fachadas do theatro vence sem esforco, com

o ar pimpão d'um réclamo de effeito. Na comparacão d'estas duas luzes está todo o

inconsciente modo de sêr do povo luso, a divertir-se, e cada vez mais, n'esta hora trá-

gica. Nas menores coisas se percebe a crise que nos vae estrangulando a pouco e pouco.

Olho a frontaria do casarão illuminado. De lado a lado o tilulo da revista do dia. . .

Especfâculo sensacional ■' A mais formosa das revisfas! A bôa graca! Bello guarda-
roupa I . . .

As campaínhas retinem. Um brouhaha confuso, mordido de pregôes, de chama-

mentos ou risadas, atravessado de rodadas de carruagens, de estremecimentos dos

motores dos aufos chiques, se espalha, chamando as attencôes, repetindo ao ouvido

com uma insistencia atordoante : María vae com as outras, María vae com as outras . . .

E' muitas vezes na cidade, por entre o dédalo das psycologias complicadas da massa

que formilha, acicatada pela sêde das distracôes esthesiantes — que transluz o segrêdo
dos bons dictados que o povo das aldeias construiu. n'um velho compendio de bom

senso que é difficil de encontrar ahi pelos alfarrabistas. pulverulentos nos seus cacifos

escusos, com um aspecto de rato e traca 00 mesmo tempo.. .

Com 05 outros eu vou me aproxinando e ahi a uns seis a séfe metros. os meus

olhos, já um tanto habituados a distinguir vultos na meia sombra nocturna dos burgos-
cárceres, nofáram na mancha do povoléu um vestido branco de creanca cuja cabeca

comtudo não podiam destacar. Mais me acerquei. curioso.

E. ô párocos de Portugal! 0 pastores d'almas citadinas ! sabeis, sabeis quem era ?

Eu hesito em revelar-vos. Mas não. . .dir-vol'o-hei. Era uma menina de primeira

communhão, toda de branco, desde os sapatos ao véo florido, ás luvas d'algodão muito

suádas, em que se sustinha o livro de oracôes e o rosario.. .Tinha uma carita meúda,

angulada, morêna, e uns olhos grandes, prêtos, em cuja pupilla ardia a luz que illumi-

nava o réclamo:—A bôa graca! Bello guarda-roupa\ . . .A seus lados, uma mulheráca

fúmida, de naris prescutador e um typo de homemzarrão afarrécado. com o seu benga-
lão preventivo, um bigôde enrolado á brilhantina e um chapeu de feltro tirado á nuca para

deixar que a testa encalvecida respirasse em camarinhas, vingando-se do calor do dia

inteiro . . .

Dentro d'alguns mînutos toda a quella onda de povo se engolfa pelo largo portão
entre os porteiros entalados. E a menina lá vae. O pae ainda resmunga para um vizinho :

—

6 sr, não empurre esta creancal. . .

— Calle a boca, volve o outro.

Dois rapazêlhos sorYiam das contas e do livro de oracôes e ouco entre mofas

estas palavras contundentes:

—O beaferio fambem gosta!
Dou lhes a minha sincera palavra de honra que o sarcasmo me derrotou todo o

animo frio com que até alli analysára o quadro, e que um trambulhão de Romanones, a

crise ministerial e a venda da flôr,— cheia de graca femenina, cheia de encantadora

abnegacão caritdtiva e gentileza—me perturbáram alguma coisa em comparacão com a

entrada daquella rapariguita da Primeira Communhão, a festa mystica da inocencia.

n'um theatro, para mirar o regamboleio de quadris e pernis das coristas e cantadoras. ou

para ouvir a grosseria soez a que certos. piscando um olho lúbrico, chamam em lin-

guagem piscaforia, piada frescal

Com que sciencia, desvêlo e ferno cuidado se preparam os primeiros-commungantes
para o mais bello e inolvidavel acfo da sua vida, em Portugal!... E' repetir mecánica-

mente as resposfas da carfilha, copiar o vesfido branco, ir de cambulháda receber a

Hosfia Sacrosanta das mãos do sr. abbade e... ir á noite á revista !
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•Isfo progride!» dizias-me tu, ô Méllo. ao observares casos tão estupendos. Isfo

progride ! Mas para traz. E' a retirada estratégica. á maneira russa . . .

Recordei-o depois. no dia seguinte, de tarde em Campanhã. á chegada dos

contingentes dos regimentos do norte que marcháram para Franca. Recordei-o ao fitar

comovido. com uma comocão tão profunda como profundo o ásco que sentira da noite

anterior, a fifar nos peifos fortes e largos como o ár dos nossos céos, dos soldadosdo

meu querido Minho.—alli deante de fodos. sem vergonha, com a coragem das puras

resurreicôes da fé, sobre as correias. as medalhas e os bentinhos e os escapulários . . .

Todos os tinham. Eram as primeiras condecoracôes, cujo alto valor de premio e

escudo aquella rapariguifa que enfrára no theafro, desconhecia ! . . .

F. V.

V~icLa. intensa

POR J. DE FARIA MACHADO.

...ula harmonia,,

NDÅ tudo ás ovessos. O desvoiromento é gerol e froncamenfe. não sei explicar-me se ha mois des-

ĩequilibrio no governo que se arrosfa ou no fempo que nos foz gozar um dia canicular d'agoslo e

juma noife regeloda e siberiana de dezembro. Ånda tudo em desordem, tudo, desde a nau desarvo-

rada do eslado, á cabecifa fragil e loira, da minha visinha, devaneando com o miliciano juvenil, 0

paiz alravessa uma crise ogudissima e no enfanlo nunco o paiz se diverfiu tão desaforadamenfe; a

caresfia da vida é pavorosa, mos o luxo otfinge proporcôes phonfasticas,
—

o mesmo fausto desvairado da Roma

moribunda, alastrando como uma nodoa de presogio no mngestede deslumbradoro de sedos e das orgias. Nunca

houve tão complefa desharmonio enfre os prosoicos receifos e as despezas desvairadoras e lambem jámais se

fallou fanfo em hormonio. o hormonia cordeol da polifica, que se fraduz nas ossembleas dos centros pelas insi

dias omoveis que se trocom, pelos insulfos que se desfecham com o menor pretexto ou menos sem prefexfo ne-

nhum; a hormonia da nagão onde quol faz o que entende e a maiorĩa se vê oddido e somada a uma pequena,

pequenissima faccão dominadoro, e poro cumulo até, como não baslasse já para nossa desgrac;a, tanta harmo-

nia caseira, vem o governo á boilo, com eso de /a har'monia iberica com o inconsciencia propria de quem go-
verna e o inferesse anceodo e afflifo de quem se fem governado.

Evidenfemenfe é de bôa polifica estreilar coni solidez as relacôes politicas e commerciaes entre Hespa-
nha e Porlugol, mos sem confusôes e sem perigos, sereno e pofrioficomente, salvaguardondo a dignidade nacio-

nal, definindo e marcando. com clerissima precisôo, oté onde se poderá e deverá chegar sem receio d'uma ab-

sorp^ôo de quolquer noturezo, que seria monsfruoso.

Por vorios rosôes que o censuro não deixorá ennumeror e que porfanfo prudenfemente omifto, o governo

porfuguez procura numa aproximacôo com o gabinete de Madrid não sô no sentido d'uma fufura en/enfc polilica
mas ainda para ver se consegue ultimar esse decanfado trofado de commercio que ha cinco annos se arrasfa

e carangueja pelo ministerio d'Esfado em exfranhas e arrevezodos negociacôes, que fem sido o maior e melhor
osso encravodo, no guella ingenua da nossa diplomacia, acredifodo em Madrid. Enfretanto como por encanfo

surge em certa imprensa dos dois paizes, uma infensissimo companha a favor da oproximacão iberica e com to-

da o crueso do suo significocôo fufura, faz-se a apologia do decanfodo Zoiwerein» . Convem notor que fendo sido
esto insfitui?5o economico o base do opproximocão politico do imperio allemão, esfes projecfos d'unidade eco-

nomica desagradam á moiorio, dos porfuguezes que muifo emboro omnndo e respeitondo a no;ão visinha, não
vê sem receio no horisonfe enfroviscado a nuvem negra d'uma unidode polifica. E enlão appareceu a formula
da harmonia que é noda e que é fudo e que oindo noo pode nem deve egradar.

A Hespanha que com a sua prudenfe e patriofica neufrolidade fem conseguido uma intensissima pro-
duccão para suprir ás necessidedes dos poizes belligeronfes, mos que amanhã, normolisada a situagão da Euro-
pa. se encontraré a brocos. com um tremendo excesso, com umo ferrivel crise d'obundoncio, procuro desde já
muifo infelligentemente. conjurar o perigo. Não fendo colonias e não podendo confor com a sua zona d'occao
era Marrocos, insufficienfe ofinal paro o decorche dos seus producfos necessito de crear novos mercados. d'a-
brir amplos e rasgados horisonfes ao seu commercio prospero. canalisor emfim a sua produccão intensissima
paro os poizes onde os belligeranfes reteifos, refomorão o hegemonio commercial. Para isso precisa absoluta-
menfe. porque d isso deper.de a sua prosperidade economica. de, approveitando esfa excepcionol occasiôo de
guerro que obsorve os otfencoes dos grondes paizes producfores,—conseguir desde já. trafados e entendimentos
commerc.oes. medidas aduane.ras. fecilidodes e concessôes largas. que lhe ossegurem o seu commercio e prepo-
rem em bases solidas, a sua competencie futuro.

Oro ehi esfé o que significo eso de la harmonia que fonto desvoira as cebecos inconsistentes dos nossos

pohf.cos e constifue o Jeil motif da grande symphonia cordeal que alguem se propôe executar.
Uue uraa vez a ser.o se pense nos inferesses d'esfe paiz, porque quesfôes d'esta nafu.eza não se trafam

d an.mo leve nem se resolvem com precipifacôes. A não ser . . . E a censura? E' melhor ficar por aqui.
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jé-Pío do Cler. Seiular Po.t_.guez
uccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

•

0 derigo d'ordens sacras. que deselar alistar-se n'este Monta
l deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador
Avenlda Pontes Pereira de Mello. 41, Lisboa, os seguinte docu-

ptos:
\
—1.* Certldâo d'edade, devfdamente reconhecida por notario.

I' Dols attestados, ou declaracôes medicas iuradas e reconbecidas
notario, em como não softre de molestia actual, ou habitual (pa-
ras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario
Camara Ecclesiastica respectlva, ou do Vigario da Vara, Arci-

ste, ou Ouvidor, em como está no legitimo exercicio das suas or-

is, exerce o cargo de...e não está Incurso em processo algum
leslastlco ou dvll.

Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

concelho de Braga, deve diriglr-se ao Rev. Padre Antonio José
Carvalho, residente na rua de Santa Margarida. 9, 1.° em Bra-
ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador era
anjeira, Moncão, se residir no concelhode Moncão; ao Rev. Pa-

Domingos Affonso do Pa;o, capellão da Miserícordia de Vian-
do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castetlo ; ao

. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
. parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i.o concelho
AJcobaca.
OS referidos Revs. Padres s3o socios correspondentes do

íte-Pio; prestam todos os esclarecimentos, facilitam as admis-

I, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
Este concede subsidio na doenca, suspensão e falta de colloca-

; paga visitas medicas aos sodos residentes em Lisboa e nas ter-

em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operacoes drur-
u, ou conferendas medicas e 10 escudos para auxllio das despe-
com orocessos ecclesiasticos ou civis; todos podem celebrar na
ella do jazigo sito na rua numero ">, do cemiterio do Alto de S.

o; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem
Jto a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-
res e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
boa ; todos têm direito a ser sepultados ou deposltados no referi-

lazisro, etc.
Concede o subsidio de vinte e dnco escudos e mortalha para o

rai dos socios residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

ral dos sodos residentes fôra de Lisboa

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

6a$a do Caqtiqlio

CASADAS FRICIDEIRAS 00 CANTIfíHÛĨ
■fe

Uargo de S. }oão do Souto

BRA6A

Estabeleciniento mais aníigo
e acrediîado n'este genero

A de Menezee

MAHUAL DAS FILHAS DE MARIA (Congregacôes marianas)
Pregos:—Encadernado em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

MANUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA
Pregos:—Encaderaado em percalina, 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

Novas edicôes, feitas por A. de Menezes, em harmonia com as ultimas regras publicadas.
Francos de porte. Para registo, mais 50 réis por pacote. Os pedidos, acompanhados da respectiva importanciå

em ser feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TUY.
BRAG4—Na administragão da «Illustragão Catholica. rua dos Martyres da Republica.
NO POBTO-Joaquim da Silva e Melo & C.a—rua do Corpoda Guarda, 19 a 21.

Arte e Religiáo
Jfflcinas de escoiDtura e entalbador

47—*Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-
ios, banquetas e todos os mais

irtigos e aprestos religiosos.
Execu^ão de encommendas pa-
a as Provincias, llhas, Ultramar
Brazil.

Preyos e todas as iaforma^ôes

Fereira d'Abreu & Filhos
SUCCESSOB

losédaSilva Franpa

<r"

fc

Collegio de S. Thomaz d'Aquino
Fundado em 1896

ĨM'REeTOK

Padre Manoel Joaqnim Peixoto Braga
Admitte aluranos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e

Instruc^ão Primarial

<■

r'

^

TEIXEIRAdeANDRADE
Professor c/a Esco/a Academica

Rua do S. Marcos, 46

Ensina linguas para o Lyceu.
Escola Normal e Commercio.

<i
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Paclre ^illela $ Irøão

(Joaquim Pereira Villela) '-i-'•,~ i

'. c-'-'i

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Givis. 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 eseus

respectivos Breves, liceccas para casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificagôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduccão de Jegados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios depenilentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

Vem aneæas ao mesmo e8cripto»-i& **vna typogt-aphia
a rtipov, denominada don «Echon do JMinho,, e officina

de encadevnacão onde são eæecutados

quaenquev tvabathos, com a maæima vapides, pevfeicão
e economifi. .. .

Toda a correspondencia deve ser dirigida para
o respectivo cr-criptorio ao

'"''

P.e ViIIela b) Irmåo

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(AntlgaRua da Rainha)

BRAGA


