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I

"Ventania

J rédea solta, enfurecido e atropellante, o Vento cavalga, em correrias deses-

peradas, atravez dos campos, das devezas e dos pinhaes, blasphemando, ulu-

lando e cspesinhando tudo quanto tenta obstar a sua fuga louca de endemo-

ninhado.

Espavorido, o arvoredo, encolhe-se. arrepia-se e freme convulsionante.

Em attitudes preoccupadas conferenciam os pinheiros e as oliveiras, concertando

a forma de baldar os impetos da tempestade inimiga.
A luz é ba?a. quasi sinistra. E o céu baixo e denegrido como o tecto dum casa-

rão velho e defumado, em ameacas de ruina, estriba no dorso granitico das gigantescas

montanhas que circumdam este valle, empinadas, hirtas, apostadas em sustê-lo o risco.

O desbotado manto da paisagem, saccudido violentamente, como se esfivera á

mercê d um doido furibundo, ondula, encrespa, fremula e distende-se esfarrapando-se
lastimosamente.

O graniso tamborila a espacos nos telhados, nos vidros das janellas e na folhagem
meio secca do arvoredo.

As casas esfarrecidas e gottejanfes, cerram-se, embucam-se e cosem-se á terra apa-

voradas.

Das medas voam fragmentos de folha que vertiginosamente rodopiam desatinadas,

até cahirem e se enviscaram na lama das campinas volvidas em lenteiros.

Troncos extenuados e corcomidos, estrebucham, rangem, fendem e baqueiam por

fim ruidosamente sob os gélidos pés da ventania sacrilega e infrene.

Eleva-se uma pavorosa confusão de marulhos, uivos e rangidos, como esboroar de

revoltadas ondas no convez d'um navio que se desmantelasse e submergisse, emquanto
os naufragos á mercê do abismo, tentassem baldadamente escapar á voracidade da

morte.

Os ribeiros turvos e entumecidos, precipitam-se nos seus leitos atropeladamente.
Dos côrregos e do cimo das valadas precipitam-se levadas que, como forrentes de

vidro, se estilhagam de encontro ás lages e ao pavimento das esfradas.

Lá abaixo o rio engrossa ameacadoramente: sob aos campos visinhos, desmoro-

nando, rocovando e arrastando os choupos e salgueiros das ribas marginaes.

De quando em quando uma rajada sibilante, esforcada. prende de coleras e sarcas-

mos, desencadeada atravez dos choupaes, despoja-os, á viva forca, das folhas derra -

deiras, que elles, obstinada e inutilmenfe, procuram segurar nas suas trémulas e esquelé-
ticas mãos de mendigas, rotas, famintos, escanzelladas.

A luz é cada vez mais frouxa e embaciada. o horisonte aperta-se, opprime-nos a

abôbada celeste. redobra o furia da ventania : chove torrencialmente.

JOAO AVELINO.

-m ■ *m » • m»
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ô— O motocyclista L. Bessa
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flôr a Mademoiselle Pin-

to da Fonseca.
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Venaendo fiôres nas movimentadas juas do Porto

A senhora D. Maria Pires vcndendo uma tiôr

bm grupo de illustres senhoras vendendo fíôres junto á

porta da Tabacaria Ferreira

Uma commissão de distinctissimas

damas realisou na cidade do Porto a

•festa da flor> , de que hoje publica-

mos algumas photographias.
0 producto destinava-se a socor-

rer as viclimas da guerra. á semelhan-

ca do que em Lisboa se tinha já reali-

sado.

A piedosa intencão d 'aquellas seH

Na Praga da Liberdade. Um grupo de cava/heiros que muito

contribuiram para o auxilio das vicfimas da guerra

Um automovel que foi genfilmenle obrigado a parar para duas

senhoras venderem fíôres aos viajantes

nhoras, calou profundamente no animo do po-

vo porfuense, e a festa teve um deslumbrante

exito. Foi assim que, não havendo donativos

superiores a 100$000 as quantias recebidas ul-

trapassaram a quantiosa somma de trinta con-

(os.

Foi com pequenas offertas, que se chegou

a realizar esta somma. Muito satisfeitas. por is-

so, devem ter ficado, e ficaram as illustres da-

mas que promoveram aquella, por fantos titu-

los. sympathica 'Festa da Flor».
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0 mertado reinal na Esiola das Bollas ilrles

A barraca da buena dicha—

1 — Um interessanle grupo de ciga-

nas, interpretadas por illustres

damas iisbonenses

2—

Grupo de vendedoras e vende-

dores offerecendo as suas merca-

dorias no adro d uma egre/'a im-

provisada.
3—A senhora D. Maria Helena \ 'i-

terbo I Ribeira vendendo louca

de Pombai.

4- P.c Francisco da Cosla, sacer-

dole muifo esiimado em Braga, e

prefeito Jo Seminario Conciliar,

recentemenfe fallecido.

5—Dr. Antão d'Oliveira, digno ab-

bade de S. Pedro de Maximinos,

desla cidade, ha pouco fallecido.

6 O Snr. \iriato da Cunha Vaz.

Fscrivão de Direito de Vieira do

Mmho, fallecido no dia 5 de

Abril do correnfe anno.

7— O Snr. Miguel Borges Garcia,

cavalheiro muifo estimado em Vil-

la Ncva de Tazem, fallecido em

10 de Novembro de 1916.

BRAôfl-A partida dos soldados de infantaria 8 e 29

Os populares acclamando os expediciondrios na rua do Corvo
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Os soldados de infaniaria 20 anlcs do embarque

Embarcando para o comboio

0 povo despedindo-se do balalhão de infanfaria 29

JPublicacão auclorisada pela censura].
[Phol. Allian<;a e Belleza].
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Pagii^a da Gaerra E^ropeia

.4 Caricatura do rei Fernando da Bulgaria

por Tirelii

%r-

f

t

Soidados inglezes naiegancfo no n'o Tigre

A princeza reai da Romania, enfermeira da Cruz Vermelha

M==M==Jk==Æ
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PfllESTRAS DE ARTE QÁF>\SZr\
XVI. Tapecarias

—(technica)

'ONTAM as rossas chronicas que "D. Jorge Henriques chegando de Malaca a Borneo, com oulros

Cavalleyros Porluguezes. para assenlar commercio com el-Rey de Borneo, lhe presentou enfre ou-

Iras peqas. que levava de pnsenfe, hua Tapecaria ou
panno de Raz, de figuras grandes, que repre-

sentavam o casamenfo del-Rei Htnrique VIII cô a Rainha Dona Cafharina; mas vendo el-Rey um

lão novo especfaculo, e suspeytando que aquellas figuras eram encanladas, e que Ihas queriam met-

tar em casa, para de noyte o matarem e lhe fo-

marem o Reyno, mandou que logo lho lirassem

dalli. e os Porfuguezes se fossem do seu Porfo,

que não queria na sua ferro oufro Rey senão

elle. E posfo que Affonso Pires, que era seu co-

nhecido e alguns Mouios procurarom firar el-

Rev daquella .imaginagão, dizendo-lhe o que

aquellas figuras represenfavam, não puderara.

(Barros 4. Diogo de Couto liv. 4 c. 2 e 4.),,

Tapecaria, diz Blufeau de quem (omei a

informa?ão que precede. é um panno de lã ou

sêda, em que se vêem figuras de homens ou de

animaes ou paizes (ecidos : armam se nas salas,

casas, Egrejas e servem de ornafo. A's que pri-

meiro vieram de Flandres deu-se o nome depan-

nos de Rás ou Arrás, cidade franceza onde

eram fabricadas.

Gobelins são fapegarias feifas na famosa

fabrica organisada por Colbert, acfivo minisfro

de Luiz XIV, (omaram esse nome dos Snrs. Go-

belins. originarios de Veneza, propriefarios e fa-

bricanles de lepecarias desde 1450, e inventores

de processos novos de coloracão de fios de

lã. Mas as fape?arias já eram conhecidas

desde a mais remofa anfiguidade. Os Egypcios,
os Romanos. os Persas já as fabricavam e usa-

vam nas suas casas, quer para adorno das pa-

redes infernas, quer para estabelecer particôes
nas suas vastas salas.

Na arfe cbrisfã es fapecarias fomaram

grande desenvolvimenfo. Com elles se adorna-

vam as ruas nas grandes procissôes do culto

cafholico, ellas serviam de ornamenfo principal
nas sa'es dos reis e sobretudo Ponlifices roma-

nos; ellas eram o melhor, o mais eslimado pre-

sent.- com que os soberanos dislinguiam os seus

amigos
—

eram o nobile tegaio das côrtes chris-

Panno de Rás da CalheJral de Reĩms tãs, raro per la varielá di colori c per Telegan-

za del disegno, dizem os

chronislas quinhenlisfas
da Ilalia. A fabrica de

S. Michele em Roma

era protegida e larga-
menle subvencionada pe-

los successoresde S. Pe-

dro. Pio IX estabeleceu

no Vaficano um siudio

para salvar a escola ro-

mana, depois da sacrile-

ga invasão garibaldinar
Grandes difficuldades

offerece a fechnica dos

pannos de Rás ou lape-

carias, quer na colora-

cão dos fios, quer no

transporfe do carfão,

quer sobrefudo na fexfu-

ra dos desenhos. Em ge-

ral o sysfema usado é o

do fearvertical em haute

lisse. Na execucão do

frabalho, como mosfra a

ngura,
-

Qr0qUjs com um baslidor ou tear. O arlista esláenlre o panno que sc tece
se do lado opposto ao

^
e o modêlo
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em que ha de ser a Irenle do quadro. 0 modêlo fica por traz do artisfa, de modo que esle se vê obrigado a

trabalhar por assim dizer ás cegas. Para verificar a exacfidão da urdidura, tem de se levantar e confronfar esfa

e o quadro. Nas meias tintas a escolha dos fios (em de ser feifa com o maior cuidado. Egual atfencão lem de

presfar oos confornos que eslão perfilados sobre os fios do tear, e portanfo sujeitos á mobilidade e deslocamen-

fosd'esfes. Para se avaliar quão penoso e pacienle é o misfer de fapeceiro, basta saber-se que um operario di-

ligente não pode fecer mais que l'M centimetros quadrados por dia, conseguindo porfanto n um anno infeiro(300

dias de trabalho) perfazer pouco mais de 8|1Û d'um melro quadrado. Isfo já se vê sem confar o frabalho even-

lual de desfazer as partes tecidas que não esfão correcfas ou pela irregularidade do conforno ou pelas cambian-

les erradas das côres. Por isso são fão cusfosas esfas obras de arte. Colcula-se, diz Le Brun, a razão de mais

de 2.000 francos por metro quadrado sá a mão de obra; ajunle-se-lhe o preco das malerias primas (elevado

quando se empregam fios de oiro ou prolo), o custo dos carlôes ou modêlos (obras dos melhores meslres da

arfe,\ o gasto da fabrica com o pessoal. manulencão, etc. e ver-se-ha o pre<;o fabuloso que atlingem. As celebres

lapecarias execufadas sobre carlôes de Raphael por dois discipulos seus em Bruxellas, são considerados co-

mo obras primas do seculo de Leão X. Conservam-se hoje, depois de aventurosas viagena, no Museu do Vali-

cano. \'asasi chamou-lhe anles um milagre úo que arlefacto humano... Versam sobre a vida de Chrisfo e dos

Aposlolos, sendo notabrlissimo o tla orégai,ão de 5. Paulo em Alhenas.

/GNUS.

VicLa. intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO.

A commenda

RA pois, solicito leitor, prevejo o seu espanto, a sua surpreza. O sr, Affonso Costa foi condecorado.

Tambem a mim me espanta e me surprehende. A régia mercê ? Não. Mes o democratico assentimento

Foi condecorado e acceifou.O homem forfe, alheio a velharias, superior ás Iradicôes, extranho a fodas

essas^ frivolas pueris, grandezas, deixa-se engrandecer, deixa-se nobilitar. O seu primeiro decreto foi

abolir a nobreza na ancia febril e plebea dc vingar n'uma ordem, fodas as humilha^ôes soffridas, e

no primeiro ensejo de ro<;ar a sua personalidade democratica pela mais linhajuda nobreza, a sua primeira ideia

é nobilífar-se tambem. Sua grandeza é. pois, commendador. A suo casaca prefa fem já um distinclivo. um

svmbolo. Não é uma casaca vulgar. E' uma levita airosa com uma chapada d'oiro em cruz, que o destaca,

que o disfanceia dos seus satellites. Nas festas republicanas não lerá já o perigo de confundir-se com um

galo pingado. Não. Lá estaré a venera luzindo no negro severo da casaca, a banda ominosamenfe bicolor

cruzando no peifilho luslroso a destaca-lo, a impô-lo como um homem nobilitado, disfinguido. Eu não apre-

cio o facfo que é vulgar. E' uma caseirice do protocollo, um pão nosso correntio das chancellarias.

Os Reis algumas vezes são como as grandes acfrizes. Um extrangeiro visita-as, lisongea-lhes a vaidade, a

gloria. Estas dão o retrafo: aquelles regalam uma condecoracão. E' uma garridice régia a venera impingida e

pouco ou mais significa do que uma sedica formula das praxes. Mas aqui o caso muda de rumo, Concedida a

um homem é uma genfileza: a uma inslituicão, é um absurdo e o sr, Affonso Costa não é um homem, é uma

insfifuigão, mais, é um regimen, fal o affiicfo anceio com que o reclamaram n'estes dias incerlos da crise. A re-

publica ha cinco annos que vive da sua pessoa. Desde°o governo provisorio ao ullimo gabinefe democralico. a

republica é um regimen á espera de sua Ex." E' uma instifuicão que vive do seu capricho e para o seu capncho.

Todos os alfos inferesses d'um paiz, fodas as combinacôes da polilica, todos os'iecursos e fodas as medidas

alli eslão jungidas e maniefadas aos seus pés. O que fem feilo afi.ial os luminares do regimen, duranfe a vida

incerfa, mas compensadora do poder? Ouvir o Affonso, alfender o Affonso. servir o Affonso. O Affonso manda,

cort.-i. dis.ôe e fr-dos obedecem fielmcnfe, humildemenfe. Revolfam-se, gritam-llie nas costas, insoburdinam-se,

mas o Aífonso surge, bafe o pé e . . . venceu. Sua grandeza é a republica e é por isso que nie choca que o Rei

d'Hespanha fivesse condecorado a republica.
Dois adversarios podem apeifar se as ir.aos; dois regimens contrarios nêo se podem abracar. Um Hads-

burgo poderia disfinguir um sr. Cosfa de Ceia; um Monarcha náo pode louvaminhar uma republica. Entre os

dois cava se um abysmo grande de mais para ser coberfo por uma placa, pequeno afinal para ser ligado por

uma gran-cruz. E no caso prescnfe foi uma monarchia que nobilitou uma republica, porque queiram ou não

queiram a republica é o sr. Affonso Coîfa e no peifo de sua grandeza pode falvez ter cahida a imagem da Vir-

gem e a banda heraldica d'uma ordem milifar. Pode-se admiffir-se mesmo que o seu espirifo se illumine afinal e

que possa fruir dos beneficios religiosos da ordem, não sendo d'espanfar que o demago:_>o-cavalleiro mande er-

guer qualquer dia, religioso alfar n'um recanfo de sua alcocova. Mas uma republica demagoga e livre-pensadei-

ro, ornada d'uma imagem e a ouvir missa confrifa, é que não pode ser,

Até por isso a venern não faz senfido. O sr. Affonso Cosfa afinal, não pode esconder o seu desgosfo

e ferá realmente de confessar que Ihe pregaram uma boa parfida.

L.
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TOOCT

0 MEZDE MAI©

(Ode saphica)

Quão rica e bella a natureza veste

N'este festivo e ameno *Mez de MaioU

Quadra feliz, por consagrada a augusta

Virgem Maria!

De floreos veus se cobrem lindos prados,
Esmeraldino manfo as veigas touca,

E o val sauda com as mil boninas

A Flôr dos campos

O Na verde alfombra do escarpado monte

Pobre zagal com melodias rudes

Vigia os anhos, e enfrefanfo canfa

A Mãe dos orphãos.

Enfre a lavoura, dirigindo o arado,

O bom camponio nas singelas trovas

Da facil aria vezes mil repefe:
Oh ! Virgem pura . . .

Jasmins e rosas e nevados lirios,

Que os ares enchem de perfumes puros

Dizem a Virgem dos celestes prados
Mystica Rosa.

O alvorecer agora é mais sereno,

E mais de purpura a rosada aurora,

Lembra na suave luz que emitte clara

A Esfrella d'Alva.

Doces gorgeios o plumado bando

Desde o nascer ao pôr do sol chilreia,
Varía em leda solfa o lindo nome:

Da Mãe e Virgem.

Do sol a imagem mafufino aljofar
Com sefe côres variegadas pinta,
E assim retrata a pura imagem bella

Do Iris celesfe.

O pégo manso e manso vem as ondas

De espuma em perlas desfazer nas praias
E nas fagueiras brizas lá cicia :

—

Do mar Esfrella.

Afé das fonfes no sussurro brando

E das aragens no murmurio leve

Té das cascafas no marulho escufa

Seu doce Nome.

Eia, poetas. dedilhae as lyras,
Tirae accordes, modulae accentos

De amor sincero que sem fim celebrem

A Harpa divina.

Que a par comvosco minhas fracas vozes

Dirão esfe hymno que repifo alegre
—Oh salve ! Mãe de Deus, Esposa e Filha

Áve! Maria!

"*-♦•■—

AgnuS.

(Do inédifo "Honfem,/.

-A-]NÆA.Jsr-EĨ.Ã^Ĩ

(A's mães da rr»ir.l-.a terra)

Sem Fé, tibia na lucta, a geracão
Que passa

— tem nos olhos a amargura
De quem vê já a Pafria n'um caixão,
E perto d'êlle, aberta, a sepultura . . .

— 'LuctaeN brada o Passado ; e com docura,

Ajunfa logo a Fé:— 'Com Deus! ...»

Em vão!

Que a bôcca do Porvir, horrenda, escura,
Vem bafejar-!he n'alma a inanicão!

—Mãe luza! ao feu filhinho, a essa creanca

Que ha-de ser o Futuro—ensina Esp'ranca,
Preces de Deus e cantos da manhã . . .

Faze que a geracão d'hojc, ao morrer.

Esque?a o proprio Honfem, para vêr

A bemdita alvorada do Amanhã!

Teixeira Pinto.

l
Q
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SECCÂO HISTORICA

Villa Vigosa antiga

Egreja de N. Senhora da Lapa

estes festejos ficou indelevelmente ligado o nome d'um nosso amigo, coa-

djuctor que era então da freguezia matriz da mesma villa, padre Julio Cesar

Pereira da Silva(l) que lhe imprimiu o mais elevado brilhantismo com os

seus tenazes esforgos, compondo até para essa festividade um hymno con-

sagrado á Senhora da Lapa com parte vocal e instrumental, ensaido pelo habil musico, o já
fallecido prior da freguezia de S. Bartholomeu d'esla villa e illustrado callipolense, padre
Joaquim José da Rocha Espanca e por Vaz Junior, d'Evora. e promovendo um basar

de prendas que foi o primeiro que houve em Villa Vicosa, e que rendeu a importancia
de 600^000 reis com as quais se cobriram as despesas feitas com essa deslumbrante

fesfividade que jainais, até hoje foi excedida ou igualada.

Era esta a leltra do

HYMNO

Era crime da ferra sô Rei

Seus vassalos os homens precifos.
Luz radianfe surgisfe, e á grei
A luz déste dos pobres proscriptos.

CORO

Viva a crenca que é luz e a luz vida,

Viva o culto que a Deus nos conduz,

Salvé, oh ! Virgem, na ferra nascida,

Virgem e mãe do eterno Jesus!

*

* *

Triste ergasfulo infecto era o mundo,

Vis escravos, os fílhos da dôr,

Negro abysmo de magua profundo !

Del/e á beira surgisfe, oh\ Flôr !

CORO

Triste e meiga sorrindo em Belem

Ao giganfe do monte Calvario

Coniemplavas feu co/Io de mãe

D afroz crueza Já morta, o sudario.

•

* *

De feu fílho se o sangue assignou

O legado do ceu sacrosanfo

Foi feu pranfo que nos estancou

N'orphandade de pae nosso pranfo.
ALBERTO G0NQALVES.

•mora

(l) Copellão d'infan.erio reformado, conego honororio de Beja, em cujo Seminario foi professor de

1» , capellôo fidolgo da Casa Reol e prégodor régio, já follecido.
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3>itos e pensarnentos

lasso

jjAULO III perguntou a Tasso :

—Qual é o maior poeta da

>I(alia?

Disse Tasso, pondo a mão no peifo :

—Sonno io, Santissimo Padre.

Bom fiador

No tempo de Gregorio XIII vivia um

Roma um homem bom e esmoler de nome

Litterato, que consumia os dias accudindo

aos pobres. Um dia pediu ao Papa que lhe

désse alguns escudos para os pobres.
—Sim, mas quero fiador.

Dias depois Litferato appareceu ao Papa
a dizer-lhe:

—Santissimo Padre. venho buscar os

escudos.

—E o fiador?
—Está aqui.
E mostrou um Christo que trazia occullo

debaixo da capa. O Papa sorrindo :

—E' bera seguro e abonado. Pediste

ctin escudos? Dizei ao esmoler que vos con-

te duzentos.

A espada de D. AITonso Henriques

Depois de ter assistido no dia 20 de

outubro de 1570 a um douforamenfo na

Universidade de Coimbra. passou D. Sebas-

tião a visitar o tumulo de D. AflFonso Hen-

riques, e empunhando a espada do fundador

do reino de Porfugal, disse:
— Bom tempo em que se pelejava com

espadas tão curtas ! Esfa é a espada que li-

bertou Porfugal do jugo dos mouros e por

isso digna de se guardar com toda a vene-

racão.

E entregando-a ao prior geral de quem a

recebera. continuou:

—Guardae, padre. esta espada porque

ainda me hei-de valer d'ella contra os moi-

ros d Africa.

Passados oito annos mandou-a pedir ao

geral de Santa Cruz. A espada livrou-se de

ser vencida por ter ficado esquecida na ar-

mada em que el-rei navegou para Africa.

\ slreilo amor

Quando AflFonso d Albuquerque destruiu

as cidades de Lamo, Angoxa e Brava, fo-

ram alguns cavalleiros seguindo os barba-

ros, que fugiam pelos bosques.
Jorge da Silveira enconfrou-se com um

moiro, que levava comsigo uma bella dama,

á qual recommendava que se puzesse em

seguro emquanto elle combafia com o Sil-

veira, porém ella abracando-se com elle di-

zia animosa:

—Comtigo quero morrer!

Notando esta generosa confenda, o por-

tuguez abandonou alucta, gritando aos seus:

—Deixemo-los, rapazes, nunca Deus

permitta que por mim se aparte fão estreito

amor.

Orgulho de nascimenfo

Henrique II, filho do conde d'Anjou, Go-
dofredo PlaRtagenete. e um dos reis mais

illustres da Inglaterra. tendo renunciado o

poder, fez coroar em Westminster seu filho

primogenito. Por impulsos de fernura pater-
nal, elle quiz servi lo publicamenfe á mesa

no dia da sua coroacão No fim do jantar,
estando presente foda a côrte, o rei disse a

seu fîlho :

—Confessae que nunca houve rei al-

gum que fôsse servido á mesa por pessoa
de tal gerarchia.

O principe voltando-se para os seus cor-

tezãos, respondeu em voz alta :

—Ao filho d um conde cabe bem o

servir o filho d'um rei!

A alfandega

Mandando D. João III mudar a alfan-

dega por lhe dizerem que a casa em que es-

tava era pequena, o seu alfaiate observou-
lhe :

—Quem diz a Vossa Alleza que a al-

fandega é pequena, não sabe o que diz. A

alfandega é muito grande.
Pergunfa el rei :

—Que tamanho terá ?
—

Principia em Belem e chega a S.
Francisco de Xabregas.

Alludia ao que se roubava.
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'J Portuguez
Suciessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerigo d'ordens sacras. que desejar alistar-se n'este Monte
PiO, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dos Santos, morador
aa Avenida Fontes Pereira de Mello, 41, Lisboa, os seguinte docu-
nentos:

— 1." Certidão d'edade, devldamente reconhecida por notario.
—2.' Dois attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

por notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario
da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvidor, em como está no legitimo exerciclo das suas or-

dens. exerce o cargo de . . . e não es> tá incurso em processo algum
ecclesiastico ou civil.

Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigo residir na Archidiocese de Kraga, principalmcnta

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Antonio José
de Carvalho, residente na rua de Santa A.argarida. 9, 1a> em Bra-

ga, ou ao Rev. Padre Leonel Arayão Dantas de Sousa, morador em
Laranjeira, Mongão, se residir no concelhode Mon^ão; ao Rev. Pa-
dre Domingos Affonso do Paso, capellão da Misericordia de Vian-
na do Caslello, se residir no concelho de \'ianna do Castello ; ao

»Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no co'nce-
Iho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i.o concelho
de Alcobaca.

Os referidos Revs. Padres são socios correspondentes do
Monte-Pio ; prestam todos os esclarecimentos, facilitam as admis-

sôes, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.

Este concede subsidio na doen;a, suspensão e falta de colloca-

{lo; paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

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

gicas, ou conferencias raedicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tas com processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na
eaiella do jazigo sito na rua numero '■, do cemiterio do Alto de S.

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

direlto a comprar para si e para as suas familias medicaraentos me-
Ihores e com abatiraento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Lisboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

lo.lazlgo, etc.
Concede o subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

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

íneral dosjsocios residentes fôra de Lisboa.

PRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

Gaja do Caijtiqfjo

l

ÍP*:* CASAOASFRIGIDEIRASOOCANTINHO
i

bargo de S. )oão do Souto

BRA6A

Esíabelecirnenío mais anîigo
e acreditado n'este genero

A. de Menezea

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

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

Novas edigôes, 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 importancia

levem ser feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TEY.
BRACiA—sSa administra^ão da «Illustragão Catholica» rua dos Martyres da Republica.
NO PORTO-Joaquim da Silva e Melo & C.a—rua do Corpoda (luarda, 19 a 21.

Arte e Religiá
Offlclnas de escaiDtnra e entalhaûor

47—'Rua da 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
e Brazil.

Pre^os e todas as informagôes

Pereira d'Abreu & Filhos
SlíCCESSOR

JosédaSilva Franga

(?-- =C\

S.

-^

legio oe \ idoiz o

Fundado em 1896

•DlREeTOR

Padre Manoel Joaqmm Peixoto Braga
Admitte alumnos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e

Instruc^ão Primaria..

(r=

-^.

TEIXEIRA de ANDRADE
Professor a'u Escola Academica

Rua d© S. Marcos, A>e

Ensina linguas para o Lyceu,
Escola Normal e Commercio.

"^
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre ^?illela 3 Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

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 casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

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

Breves de reducQão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

T-em aneæan ao menmo encviptovio wwna typoffvaphia
a rapor, denowninada don /Cvhos do MÊinho*, e ojjicina

de encadernacão onde *ão eæecutadon

quaenquer trabalhon, com a maæima r-apidex, perfeivũo
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para
o respectivo escriptorio ao

P.e Wlela $ Irmão
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(AntigaRua da Rainha)
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