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O IPIROlDlGhĩO
Por Joeé Agostinho.

(A' Ex.-~a Senhora D. Maria do Carmo Correia de Lacerda Faria)

I

A noite desce. O venlo é um chôro nos pinhaes,

Mas choro ainda mais

Quem. junto áquelle leilo, em mogua desfalleceT

Quem parece

Foze'r, de lagrimas e Irisfes ais,

A elevaîão a Deus, a extrema prece.

A noite descC. Ao longe, a forre bateu horas,

Punhaladas sonoras . . .

Mas com mais forca bate, e com ancia que crcsce,

Que recrudesce

No supplica de utôpicas melhoras,

Aquelle coracão que a dôr fenece.

A noite desce. A enferma tem a foce branca,

E n'ello o alma franca

tsboca um bom sorriso, uro clarão que esmorece

Que oppetece

Consolar quem o choro, quem se estnnca

No ongustia que devasta e empallidece,

A noiíe desce. E' o esposo aqutlle breve vullo

Que, n'um cullo,

Soluco oo pé do leito, ao pé de quem padece . . .

Quem Ihe désse

A elle sô a dôr, a angustia, o insulfo,

Da rude enfermidade que recrescel

A noife desce . .
,

II

E o medico dissera :

—Se Ihe vollor a voz harmoniosa,

Eslá salva ; é quem pra

Anles d'esso mudez íão doloroso . . .

Noda mais. E' ficor sômenfe á espera.

Ouvira o frisle,

De todos escondendo a dôr pungente.
E diz á fllha :

—Ouvisle?

Deixa-nos sôs. Repouso simplesmenfe,
E' sô assim que tua môe resisfe

A filha linha

Um coro?ão de fino e puro oiro

Nas grofas de andorinha,

Um lalento melhor que um fesoiro,

E ainda formôsuro de rainha.

Não ver a Mãe

Mas sepuKou o magua n'um sorriso,

Fê-lo fão bem,

Que ao seu valor sorriu-lhe o paroizo,
0 reino de Jesus nado em Belem.

E foi chorar

No oraforio, de mãos a Deus al^odos,
Too lapidar.
Nas fôrmas senhoris e immaculados,

Que lembrava uma esfatua o solugar.

Depois, ficara,
N'uma crise de lagrimas e orrancos

Que a loceroro,

Vendo ao longe uns cobellos muifo brancos.

A mãe dormindo com belltza roro.

III

E o pobre esposo eleva oindo a friste prece,

Chora com for^a o vento ao longe. A noite desce,

Silencio de gelar. A enferma esfá sem cô>,

Mas não revêla angustia, um esposmo de dôr.

Morreria? Meu Deus! E elle vae de mansinho,

Ouvi-la respirar, Åusculfa-a com carinho,

Com gelado suor em todo o corpo fremulo,

E fica mais tranquillo : agora mesmo vêmQ-lo

Cahir de novo aos pés do leito em oracão . . .

Mais uma hora enorme, intensa de paixão,

De duvida e de febre. A casa esfá' fôo êrma,

Tão sepulchrol, fão frisfel Oh! bom Deus, mosa enferma,

Diz de repenfe, forfe a voz que maravilho :

—Tu chamas-me ! Qnde esfás? Qnde esfás, minha filho?
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\'/ZEL'—l — O snr. dr. Correi-i Pinto—2 dr. Francisco Velloso, e outros delegados que

iomeram parle no Congresso da Juventude Catholica

Os deletados da Covilhã. Caslelh Branco. Sanlarem. dr. Manuel Casimiro. paare Amaraleosnr. Mario Monteiro

Vs delegaaos aa

^^^^ ^ -0rdem^ que ass,sllram
ao Congresso da Juvenlude Calhohca
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å venda da flôr m Regua
/— Vencendo uma fior a um coxo.

2—As senhoras da melhor sociedade, percorrendo as

ruas da villa, vendendo flôres.

[Phol. Miguel Monleiro].

Para os terĩdos

qubzbs na mm
Match de foot-ball organizado

por um grupo de distinctas

senhoras portuenses, em que

tomou parte um grupo de

veteranos.

3— Team do Fool Bail Club do

Porto.

4— Team de veteranos.
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I— bm aspecto geral da as-

sistcncia.

2 — Um aspeclo parcial da as-

sislencia.

3 —Miss A/ma Lilhfle/d collo-

cando uma flor.

.

—P.'' Anlonio Manuei da

Silva Anlunes vigario de

-

0> -

^1 ti';

^ ^tSíO'U
■V

Cor.chas. Brazi/. nalural

da frcquezia dc Rossas.

BRAGA — Trabaih-ĸdores

para Pran;-j^=

5—Um grupo de trabalhado-

res ccpois da ms; eccão.

em frrnle ao edificio da

agfncia Moreira.

'J-.

Æ'\\ <p<í ■M^
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NOVO MIMSTERIO

Da esqawda -para a -direita - O

sr. Arantes Pedroso, minislro da ma-

rinha: Lima Baslos. mm'stro do Tra-

balho; Emeslo Vilhena. ministro das

colnnias: Alrneida Ribeiro, ministro

do intcrior,- Dr. Affonso Cosfn, presi-

denlc dc mmislros
~

r*inislro das fí-

nancai; Dr. A/exanare Braga. minis'

tro da juslico; Norlon de Mettos, mi-

nistro 'in guerra,- Augusfo Soares, mi-

nistrn <ios cstrangeiros; Herculano

Galhardo, minislro do fomenlo; Bar-

bosn í/c M.icfalhães. ministro da ins-

In.'^o.

i d7

BRACA—Escadorio dc Guadalupe

(Phol. Felix Cruz).

lirJSlå^

»•.■"•'■••^ísrísf

♦ «-*>-o-o-

JDo nascente ao poen..te

O illustre homem po-

litico, Anlonio Maura

durante o scu discurso,

sobrea neulralidade hes-

panhola.
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Pagiija da Queira £Uropeia
oooooooooooooo oooooooooooooo

Na Romania

Revista de bov-scouts rea/itada ha semanas com a assisfencia da familia reai

., "4*

å 't
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Nos Estados-Unidos

Revisfa dos cadefes, effecluada no palio da Academia mililar de Wesl-Point
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O branco lino \l.

Do horto no meio

Era meu gozo

Meu doce enleio,

Abriu fragrante
No alvor do dia,

Mas á tardinha

Já não vivia.

Cresíado e murcho

Assim, tão cêdo I

Sô dava pena

O seu folhêdo !

E o branco lirio,

Passado um dia,

No meu canteiro

Já não vivia.

Mais outros lirios

Abriram bellos,

Tinha em miral os

Doces anhelos.

Mas ceusl que magoa!
Passado um dia,

O grupo lindo

Tambem morria.

Meus pobres olhos

Chorosos tinha,

E o pranto em bagas
Dos olhos vinha.

Pirøue briũ a rosa

Eu amo a rosa

E.itre as mais flôres

Não porque é bella

De varias côres ;

Nem porque aromas

A flux derrama

E os ares puros

Mais embalsama;

Nem porque off rece

A' abelha d'ouro

O doce nectar

Do seu thesouro ;

Nem porque embala

Ao som da briza

As borbolêtas

Que manso a piza,

:jj E assim passeram

Flores de um dia.

Mingoando sempre

Minha alegria.

Então a mente. . .

Quem me recreia ?

Penso . . . refliclo .. .

Que linda ideia!

— 'Já d ora avante

Sigo outra via

Nâo mais eu amo

Flores de um dia.»

N'isfo... que vejo?!...
Uma Donzella

Fallou me brando. .

Era tão bella !...

— 'Olha, meu filho» —

Assim dizia,

*Do Val sou Jirio

E não de um dia.» —

— *Sê, d ora avante

Minha alegria...
Flôr que não morre:

—Virgem Maria.» —

Agnus.
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PflLESTRAS DEJ\RTE CHf^lScIÃ
XVIII. — Architectura —

(technica)
-OMO diziamos na palestra IV o edificio exprime uma ideia. Para is(o o arlisla (em de lancar mão

,
de me.os convemenfes Ora as simples pedras sá por si não basfam. a pedra informe nada diz. um

monte de pedras desordenadas, ou mesmo collocadas com cerla ordem, não (em expiessão ideal.
(Js elemenfos da architecfurn são pois alguma coisa mais.
Para entender a architectura christã é imprescindivel o esfudo dos elementos da arfe greco-

romana, os estylos archifeclonicos admiraveis

que os dois povos levaram á perfeicão. Esfas
ordens de archifecfura, verdadeiros elemenlos

expressivos da ideia, preialescem sempre, ao

menos como motivos decoralivoî, em (odas
as phases da arle chrisfã, excepluando lalvez
o periodo de esplendor da edade media. As-
sim por exemplo as columnas da Egreja de

S. Sabino (Roma) erigida no V seculo pelo
ponlifice Celesfino I, são todas do cstylo
classico romano, evidenfemenfe maferial anfi-

go, adapfado ao edificio christão. Á basilica

consfanliniana de S. Loureni;o extra muros

apresenta na parle mais anliga. egualmenle,
maferiaes classicos, mas fodos diversos, ca-

piteis corinlhios com fusfes doricos e jonicos,
variando de estylo as archifecturas quasi em

cada intercolumnio.

Torna se necessaria porfanto uma breve

resenha das ordens classicas, o esfudo dos

elemenfos que as formam e as suas caracfe-

risficas essenciaes.

Cinco ordens, diz Vignola, formam o

complexo archifeclural greco-romano: a tos-

cana, dorica, jonica, corinthia e composita,
Hoje em dia os cnfendidos na arfe, reduzem-
nas a duas principaes: a dorica e a jonica;
as outras são meras modificacôes d'estas. A

loscana é uma simplifica^ão da dorica; da jo-
nica deriva a corinthia por um augmenfo de

ornafos dos capiteis e molduras, e a compo-

sila, como diz o nome, é uma fusão d ambas

ellas, Apezar de muifos leifores conhecerem a

significacão dos fermos fechnicos que levo

difos, em beneficio de algum que os não fe-

nha presente, explicarei, brevemenfe os principaes. O leifor que deseje uma informa<;ão mais completa encon-

frá-lo-ha no opusculo sobre o trafado de Vignola,
publicado pelo professor J. C Sequeira. 'Lisboa,

1ÔÔ6).
Chama-se Ordem archifecfural ao complexo

dos elemenfos necessarios para dar n um edificio

a unidade. proporgão e conveniencia devida ao fim

a que se deslina. Esfes elemenfos são o pedesla/.
as co/umnas. e o enlablamenfo, e cada uma d'es-

tas partes consfa de varios membros e molduras.

Pedesfal é a base em que se apoia o ediíicio, fam-

bem as columnas fem seus pcdestaes ou sfylobla-
fos; a columna é composla de mais duas parles: o

fusle e o capifel que é a corôa, e exfremidade ou

apice do mesmo , geralmente ornado e muis largo

que o diamefro do fuste ou cylindro. Enfablamenfo

é o conjuncfo das partes que representam o ma-

deiramento; consfifuem-no a archilrave (parte que

assenfa sobre os capifeisi, o friso e a cornija por

ordem ascendente.

O proprio pedesfa/ fambem algumas vezes se

subdivide em base, corpo ou dado e cornija.
Membros são as parfes de cada um dos elemenlos primarios, assim os cimacios, lagrimaes, etc. são mem-

bros da cornija, as faxas e lisfellas da archifrave efc. Molduras são aquelles membros da archiíecfura reclos,

curvos, mixfos e sinuosos de que se compôe cada uma das ordens. A' medida que formos (ratando d'esfas se

irão explicando melhor os fermos fechnicos, agora apenas acenados. Nofarei aqui que a maior parfe d'esfes ter-

mos nos vieram da lingua italiana, deviJo principalmenfe á voga mundial que feve o Irafado de Vignola e a prO-

paganda de Vifurvio feifa pelos humanisfas do Renascimenfo. AGNUS.

Kuinas do templo de Castoi e Po/lu\ no Fnro Romano

Interior da Basilioa de S. Lourenco, exfra muros
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CHRONICA DA SEMANA

Um caso...

|MA série de factos me vêm singularmente frisando nas ullimas semanas os es-

tragos produzidos nas camadas burguezas e obreiras pelo deperecimenlo da

conviccão religiosa, e hontem mais uma vez os senti n'um simples silencio frio

que no theatro acolheu uma peca franceza, em que atravez de alguns des-

vios. se pôe ante os olhos dos espectadores um probltma moral vivi.simo, que sobre o

palco e nas paginas da Pastoral Collecliva foi resolvido afinal do mesmo modo, á luz

da doutrina christã...

Intitula-se a peca Rasío de rnulher, e o tilulo diz ludo: o perfume que faz dilatar

as narinas em fremifos nervosos e vae formando apoz a sahida d 'ella, todo um ambiente

de tenfacão enleadora c perversa, esgolante e enlouquecente, toda a embriaguez pérfida
do rasto !

Os esposos Darcier vivem a grande vida de Paris. Elle exercendo a profissão me-

dica em que alcanca triumphos retumbanles; ella mantendo-se no lar a esposa amiga e

dedicada, honesta e excepcional. Darcier é, porém, o medico du /our. um d'esses me-

dicos de renome que para toda uma roda eivada do halito, do prazer mundano, e des-

prezando os embaracosos dictames da religião, substituiu o confessor, fornando-se o

confidente das frivolidades e das neurasthenias...

Assim é Darcier, por cujo escriplorio passa M."" Sormain, uma habifuée do adul-

terio que arrasta nas dobras colleantes do seu vestido de cauda o pobre medico qua-

rentão que desprecavido Ihe poisou os olhos e os labios nos hombros nús e francos.

E a tonteria faz-se logo notar no resfriamento progressivo do amor conjugal que
Martha, a esposa. com esse admiravel e terrivel presentimento mysterioso das mulheres,

observa alarmada, e contra o qual esbraceja todo o seu carinho e todo o seu ciume e

toda a sua compaixão: no abandono dos trabalhos scienfificos que a Academia aguar-

da anciosa; no descuido para com a clientella; no cynismo com que elle apresenta a

amante á esposa e diante d esta lhe dedica atfencôes denunciadoras...

Darcier era já o amante numero não sei quantos de M.m* Sormain. Dos preceden-
tes, uns lancára-os ao desespêro, a sua insaciedade de femea. outros arredára-lh'os á

ponla do florêle o marido. Enfre os primeiros figura o antecessor de Darcier, Héricy.
um official do exercito. que enganado, cae n'uma profunda crise de exalfacão encoleri-

sada e que. desconhecendo o seu novo substifuto, e vendo se doente; vem pedir a Dar-

cier a cura do seu mal.

Durante a consulla. revéla o nome da amante e aos olhos do medico se patenteia
então todo o mal do amor sacrilego. toda a destruicão moral a que um breve instante

de peccado reduziu um vapor forte. com uma personalidede creada e adestrada a den-

tro das fileiras, aos sôes de Madagascar e de Marrocos, ao lado de Liantey e Galliéni !

A revelacão é salvadora :
— elle que ha pouco, entes da consulta de Héricy. ao receber

convife para uma noite com M.'"e Sormain. gritava ao ajudante de clinica que era crimi-

noso encerrar-se n um gabinete, que a grande lei era cada um viver a sua vida; agora,
fombado do seu alto delirio, é elle mesmo que o chama, lhe pergunta quando se vae

casar e o aconselha :
— 'Ninguem nos obriga a casar. Mas quando o fazemos é preciso

que amemos a esposa. E preciso amar denfro do lar... é preciso não amar fára do

lar: quando isfo acontece, a lareira apaga-se, a vida é glacial e morre se de frio...*

N'essa noite elle segue os passos de M.m° Sortr.ain, e certifica-se da sua vida dis-

soluta.

Regressa a casa, onde a esposa afflictissima toda a noite vigia á espera d'elle. Hé-

ricy reapparecelhe: sabe—o seu rival, vem desafial-o; mas Darcier doma-o, contando-

Ihe a abjeccão em que cahiu. Elle vae para muito longe, esquecer tudo, procurar recu-

perar a energia perdida... Então. Martha, a esposa, intervem. O dever d'elle, Darcier,
é ficar: ordenam-lh'o os seus doentes. o seu prestigio, a sua casa. Ella ficará junto
d elle, esperando tambem, com um amôr maternal pelo doente, que o tempo e a con-

sciencia do dever cumprido, facam renascer atravez d'elle o bello amôr d'esposo e o

lar que se ia apagando...
A Darcier, ouvindo estas palavras cahidas de tão alto, razam-se-lhe de lagrimas os

olhos, e como a creanca que peccou, encosta a fronte ao seio da esposa e chama-a so-

lucante :
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—Mamã, minha Mamãl...

Pois. senhores. ieis de vêr!

Aquelle publico que enche o theatro mal divisa nos cartazes uma revista com piada
fresca e calão degradado; aquelle publico que goza extraordinariamente ao especfar os
enrêdos das escandalosissimas pecas de Bernstein; aquelle publico a que pertence um

avultado numero de senhoras e de meninas, ficou inerte perante fodo o drama que se

acabava de desenrolar, e a que Augusto Rosa déra uma represenfacão de Darcier so-

berba.

... São os effeitos das ínfiltracôes pagãs.
Ia a apostar em como havia por alli alguns Darcier; muifas Madames Sormain e

poucas Marthas. .

F. V.

V^icLa. interiísaL

POR J. DE FARIA MACHADO.

Hespanha e Portugal
em oportunidade agora, que tanfo se falla d'harmonia iberica, esfo curfo digressão pelo pas-

sado. As nossas relafôes com Hespanha, que o governo de Lisboa se propôe infensificar, Deus
sabe em que condii;ôes, nem sempre foram muito esfreitas. Nos primeiros annos da nossa nacio-

nalidade ambos os paizes se envolveram em constanfes lucfas. O rasgo heroico d'Affonso Henri-

ques abrira enfre as duas na?ôes um largo abysmo. Momenfaneamenfe vivemos ligados por alguns
interesses de defezo e confra os mouros combafemos junfos, na bafalha do Salado, mas estas ligagôes de ca-

racfer transiforio, não poderiam esmagar as velhos hostilidades d'origem. E fomavam fal vulfo já, esfas consfan-
tes quesilias profocollares e guerreiras no reinado de D. Fernondo, que o Papa feve d'infervir por uma paz

fão duradoira e tão efemera, que annos depois feria-se a accão militar d'Aljubarrofo.
D. João II, D. Manuel, fiveram com o throno visinho fesfilhas graves por causa da nossa gloria marifima,

que fazia morder d'inveja os leôes heraldicos de Casfella que, enfeudados n'um singular direifo, pugnavam com

manha, pela liberdade dos mares. O dominio humilhsnfe dos Filippes e a revolu^ão liberfadora de Lisboa, agra-
varam a sif uacão. Decidida a nossa sorfe milifar, nas chamadas guerras da independencia e vencida para sempre
o aura esplendenfe do sombrio solifario do Escorial, a Hespanha não pode calar o seu orgulho e não quiz do-

brar o cabega reconhecendo o que o favor das armas e a valenfia dos nossos heroicamenfe legifimara. Sô mais

tarde duranfe a regencia de D. Pedro II e por infervencjĩo da Inglaferra, a nossa independencia foi reconhecida.

Fizemos depois com a Hespanha, quondo do guerra da successão, o pacfo de allianca para defeza dos direifos do

Duque d'Anjou ao fhrono castelhano. que logo depois romperiamos por insliga<;ôes da côrfe inglesa, para se-

guirmos a sorte d'Ausfrio.

Em 1681 negociava Porfugal com Carlos II d'Hesponha um (rafodo provisorio solucionondo as quesfôes
suscitados pela posse da ilho do Sacramenfo, que feve a sua confirma^ão no congressod'Ufrechf, sendo-nos res-

fifuida o opetecida colonia, que fempos depois perderiamos mais uma vez. Em 1696 faz-se um confracfo de

asienlo enfre a corôo hespanhola e a companhia Real da Guiné, esfabelecida em Porfugal, para infroducc.ão
d'escravos na India e annos depois— 1750— reali3ava-se um frafado de limifes. Tempos ondados de paz apa-

renfe e d'amisade fingida, o Hespanho, ligondo-se á Fran^a pelo chamado pacfo de familia, prefende que Portu-

gal comparfilhe d'esfa allianca e os ojude a combofer. a Inglalerra, mas o Marquez de Pombal, que se esforga

por conseguir a nossa neufralidade, repudio as proposfas de Madrid, e responde energicamenfe, ao ultimatum en-

viado. Os embaixadores de Fran?a e d'Hespanho pedem os pessaporfes e sahem do paiz e as fropas hespanho-
los invodem Traz-os-Monfes allegando na astucia subfil dos diplomafas que a Hespanha— oh suprema ironia—

não faz guerra o Porfugal mas sômenfe o deseja compellir a enfrar na alliani;a proposfa. Porfugal não concor-

dou evidenfemenfe com as explicocôes corfezes e declarou ás duas nacôes a guerra a que poz fermo o trafado

de Fonlainebleau, o primeiro passo falvez paro a fulura infamio profocollor da ilha dos Faysôes. Dafa desfa

guerra o organisacão do exereifo porfuguez pelo Conde de Lippe. Foinos resfituida a colonia do Sacramenfo

e as villos de Choves e Almeida voífaram á nossa mão, mas dez annos depois por causa do Brazil esfá iminenfe

nova guerra chegando a haver a québra de r.-la^ôes e não se rompendo as hosfilidodes porque a morfe de

D. José e o queda de Pombal deu logar a uma mjdanca radical na politica seguido e enfrou-se n'um periodo
de contempla?5es que sô vexomes e prejuizos nos ocarrefaram, como esse frafado de limifes sellado no reinado

de D. Maria, em que depois do nacão visinha nos fer occupado Sanfo Cafharina ainda nos impôz as clausulas

ruinosas d'esse frafado desosfroso. Com a revolucão franceza faz-se a colligacão das monarchias confra a Fron-

■ca republicona e nôs, orrostados pela Ingloferra, enframos na triplice-allianca mas a Hespanha muda de rumo,

foz o paz em separado com a Franfa e quanfo ás vanfagens promeffidas... nôs ficamos comofanfissimas vezes—,

ou não descendessemos de navegadores
—muifo parvamenfe a. . ver navios.

Ha oinda o frafado de commercio ha annos denunciodo e que agora se prefende subsfifuir e um accordo

secrefo para repressão dos anarquisfas, que cerfamenfe o republica não acceifou... Veremos um dio, se a cen-

sura deixar, o que será essa promeffida harmonia que fão pouco harmoniosa fem sido afravez da vida polifica

das duas nocôes: e que falvez produzo no paiz bem mais funda impressão do que se suppôe.

; E' que nuestros harmanos honfem, como hoje, são sempre hermanos... polificos.
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i "llluslrnaa Litmtiia,, mle a aclnal irist m papel

A mezes, que esta empreza, olhando mais attentamente ao fim moral e intelle-

ctual da vida catholica em Portugal, lancou a sua revista a publico, no meio

de grandes prejuizos que Ihe adveem do augmento consideravel. de dia para

dia. do papel couché, vindo do extrangeiro e do papel nacional e ainda dos

productos chimicos necessarios para a factura das photogravuras e zincogravuras.

Quando appareceu a <Illustra?ão Catholica» se não faltou quem nos animasse a

elevar esta obra á sua maior perfeicão. visto ser. d'entre a imprensa catholica, a unica

revista d'este genero, por oufro lado não faltou—na melhor boa fé—quem nos dissesse

ser difficil a sua publicacão, visto que o meio catholico portuguez não estava prepara-

do para receber e acolher uma revista d'esta natureza. attenta já a dilficuldade latente

em que vivia (e vive ainda) a imprensa catholica em Porhigal.
Mas. foi um engano por parte dos ultimos e o que é facto é que a €lIustra?ão Ca-

tholica> . logo no seu comeco ffoĩ calorosamente acolhida pelas familias catholicas portu-

guezas, e é com prazer que a vêmos divulgada em todas as terras do paiz.
A *Illustra£ão Catholica» é hoje a revista que tem maior tiragem em Portugal, e

louvado Deus. os nossos esforcos, os nossos sacrificios, teem tido a mais franca accei-

tagão por parte do publico, sem distinccão de classes, pois que: a nossa revista entra

nos salôes da alta nobreza do paiz, na casa do Ietrado, do negociante, do lavrador, do

industrial, e do humilde operario.
•

E assim, justamente animados pelo beneficio, que tanto nos tem dispensado o pu-

blico, podemos, louvado Deus, elevar a 'lllustracão Catholica» no conceito e interesse

de todos, fazendo circular uma revista, unica no seu genero, no meio catholico.

Mas, é nossa revisfa. como a fodas as publicacôes do paiz. succedeu agora, com

a situacão creada pela guerra europeia, uma série enorme de difficuldades. para resolver

as quaes, vimos, convictos da dedicacão dos nossos obsequiosos assignantes, fazer-lhes

um appêllo. Todas as revistas extrangeiras augmentaram os precos das suas assignatu-
ras e da venda. Em Portugal, a «Illustra?ão Portugueza* veio fazer aos seus numerosos

assignantes um appêllo, augmentando o pre^o da sua assignatura, e o pre?o da sua

venda.

Antes da guerra, o papel couché, vindo da Allemanha, custava-nos cada resma

entre 6$000 a 7$000 reis. Hoje esse papel, vindo da Inglaterra, cada resma custa-nos

24$000 reis I O papel nacional. para a nossa revista, antes da guerra, cada resma, cus-

tava-nos 7$000 e ô$000 reis (mais caro que o couché vindo do estrangeiro) e, hoje,
custa 15 e 1Ô$000 réis I Isto o papel nacional, que, infelizmente não é facil adaptarse
á impressão de gravura.

Já nem nos referimos ao augmento do centimetro quadrado no servi^o de gravu-
ras. Esse augmentou tambem.

Assim, pois, em face do exposto, esperamos que os nossos queridos assignantes
nos auxiliarão concordando que, o pre^o da sua assignatura, por anno. seja de 3$000
reis: semestre. 1$500; e trimestre 750 reis.

O preco de venda avulso passa a ser de 80 reis.

Da dedicacão dos nossos assignantes esperamos o acolhimento a este nosso ap-

pêllo, convencidos de que d'este modo cooperam para a publicacão da unica revista

graphica que interessa á vida catholica em Portugal.
E aproveitamos a occasião de agradecer a todos os nossos amigos que. desde o

inicio d'esta publicacão, nos teem auxiliado com a sua assignatura, com o seu conseiho,
e com provas de conforto e animo.

De todos esperamos a continuacão do seu esforco que é para nôs motivo para
nos consolar e animar na sustentacão d'esta empreza, que, como todas as publicacôes
em Portugal, vive atravez de difficuldades, n'este momento em que uma crise mundial

produz os seus ruins effeifos em toda a parte.
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Monte-PiD do M Seiular Poéouez
Suciessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerigo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'este Monta
Plo. deveenviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador

;na Avenlda Fontes Pereira de Mello, 41, Lisboa, os seguinte docu-
'aentoa:

—1.' CertidSo d'edade, devidamente raconhedda por notarlo,
—2.* Dois attestados, ou declaracôes medlcas juradas e reconhecidas

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

Sreste.
ou Ouvidor. em como está no legitimo exercldo das suas or-

ens. exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo algum
ccclesiastico ou dvil.

Os documentoa podem ser em papel commum
Se o derigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Antonio José
de Carvalho, residente na rua de Santa Margarida. 9, l.o em Bra-
ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragåo Dantas de Sousa, morador em
Laranjelra, Monc^o, se residir no concelho de Mongão; ao Rev. Pa-
dre Domingos Affonso do Pa;o, capellão da Misericordla de Vian-
na do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castello; ao

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

lho de Famalicâo ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior. parocho de S. Vlcente de Aljubarrota, s« residir uo concelho
de Alcobaca.

OS referidos Revs. Padres são socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esclaredmentos, facilitam as admls-
sôes, recebem as quotas, pagam subsidlos, etc.

Este concede subsidio na doenca, suspensão e falta de colloca-

Câo; paga visitas medicas aos sodos residentes em Lisboa e nas ter-
ras em que residiretn 20 socios; dá 10 escudos para operacôes drur-
gicas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tas com processos ecclesiasticos ou civis; todos podem celebrar na
eanella do jazigo sito na rua numero 3, do cemiterio do Alto de S.
Joâo; faculta a Uvraria aos sodos, que a desejarem consultar; tem
direito a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-
Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmadas mutualistas de
Llsboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

dollacigo, etc.
Concede o subsidlo de vinte e dnco escudos e mortalha para o

fnnera) dos socios residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o
nnoral dos- sodos residentes fôra de Lisboa

FRIGIDBIRAS E RESTAURAHTE

6a$a do Gai\tiqt\o

I

1 ■ ! 1

Uárgo de S. João do Souto

BRA6A

Estabelecimenîo mais aníigo
e acreditado n'este genero

A. de Menezes

MAHUAL DAS FILHAS DE MARIA (Congregacôes marianas)
Precos:—Encadernado em earneira, 490; em cbagrin, corte doirado, 540 réis.

MANUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA
Precos:—Encadernado 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 importancia

derem »er feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TUT.

BRAGA-Na administraQão 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 Religião
Offlcinas de escniDtnra e entalhador

47—"Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

€Íos, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Provincias, Uhas, Ultramar

e Brazil.

Pre^os e todas as informaôes

Ferelra d'Abreu & Filhos
SUCCBSSOR

(r-

2
JosédaSilva Franpa

Collegio J. S. Thomaz d'Aquino
_3_=l.___.G.^.

Fundado em 1896

cmF.eion

Padre Maooel Joaqaim Peixoto Braga
Admitte alumnos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e

Instruc^ão Primaria..

-**

V_^=

B

r~

■b-

TEIXEIRAdeANDRADE
í

Professor da Escola Academica

Rua de S. Marcos, 4@

Ensina linguas para o Lyceu.
Escola Normal e Commercio.

"^
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos

Padre Villela b) Irmâp
(Joaquim Pereira Villela)

■.,'-: jt
'_,"S3k

» ♦

Mĩ'.'.V; .;..',;

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticp?f( .;■,«

e Civis. encarrega-se de todos os negocios dependentøs
das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura'Apo^tqllcá^

•■

e de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras e séus

respectivos Breves, licencas para casamentos
com procĩamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

,

os graus, que a Santa Sé costuma concedêr, justificacôes ;
■

."■.

de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduc^ão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios dependentéfe'
das reparticôes civis, judiciaes e militares em relacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

«

Tetn aneæas a<> tnesmo eêct*tptot-i& ***na lf/f>oyt*aphia
a vapor, denominada Uos «Echos tio ÆÊinho,, e ofltc

■tl-r encudet-nac&o onUe ê&o eæecutaUos

quaesquet* trabathos, com a tnaæima t-apiUex, pet-feicão
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para
o respectivo c.criptorio ao

P: ^illela 2$ Irmão
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(AntlgaRua da Rainha)
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