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Capas para os collecionadores

da "llusfraQâo Cafholica,,
Temo-las já impressas, a 400, e pelo correio a 440 réis

Successor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerleo d'ordens sacras. que desejar allstar-se n'este Monte

_Ho deve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos. morador

oa Xvenlda Fontes Perelra de Mello. 41, Lisboa, os seguinte docu-

— 1
•

Certldão d'edade, devldamente reconhedda por notario.

—2
• Dol's attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconbecidas

Dor notario, em como não soflre de molestia actual, ou habitual (pa-

lavTas textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario

da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigano da Vara, Arci-

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

dens. exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo algum

ecclesiastlco ou dvll.

Os documentos podem ser em papel commum

Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

■o concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n.' 80 em Bra-

ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em

Laranjelra, Moncâo, se residir no concelho de Moncão; ao Rev. Pa-

dre Domingos Affonso do Pa<;o, capellão da Misencordia 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-

Iho de Famalicao ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-

nior. parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir í.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 doenca, suspensão e falta de colloca-

cão; paga visltas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

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

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

eanella do jazigo sito na rua numero ">, do cemiterio do Alto de S.

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

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

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de

Llsboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referl-

do'Jazlgo. etc.
Concede o subsldlo de vlnte e cinco escudos e mortalha para o

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

nneral dos socios residentes fôra J; Lisboa.

PRIGIDEIRAS E RESTAURANTE .;.

<5a$a do Cantirj/jo

~\.yi-A

1» !
CASAj)AS fRIGÍdEIRAÎOOtAraHØ

I

L>argo de S. }oâo do Souto

BRA6A

EsîabelecinieDfo maís anîtgo
e arrediîado n'esíe genero

Hrte m iteligião
Offlcinas d_ escoiDtura e eatalhaoo-

*7—*Rua da Fabrica—49

PORTO

_J»U"/>3IlO llí' lUkipii.-,, _-,.j í'dlíct

rios, nanquetas e todos os mais

art.eos e ^1, ^tos •• !i;..i<»o>
■'" '

'■'."_.. .'.■> . .• v'li ■- :;i, ' M t
*

I i : i ■" !
■

j >.l

_ h *.?• »-';' '-'i •■■■\.i ->. i; ><.;■-. 4_ 7 í 1 1 ..>!■!'

e ĩ.î;'.-i/.il

(?-■' <\

■-■■ _•.;..

Pc-re.rd J MLT .

: . ;, .r ., .. t

r-
!

Collegio de S. taz í

__3_R_____.0 j\

Fundado em 1896

t>H.EC_01.

Padre Mauoel Joaquim Peixoto Brnga
Adoiitte alumnos iníernos, externos

para o cu;so dos Lyceu>, Commercial e

Instruccão Primaria..

A=

=5

míí vi-v- .
■

\Jl-. S _j

TEIXEIRAdbANDRADK
Professor oa Esco/a Academica

Rua do S. Marcos, Aq

Ensina linguas para o Lyceu,

^-
.

Escola NV.rmal <» Commerr io. j



Proprietario. Joaqolm A. Perefra Y illela. Director, Dr. F. de Soaza >

BDITOR F. ADMIMSTRADOB

Clemente de Campos A. Pelioto,

Braga, 7 de Julho de 1917
REDACCAO, ADMINISTRAgÃO E TYPOQRAPHIA

83, R. dos Martyres da Republicc, 91
Não se restltuem os origlnaes

Numero 210—Anno V

LISBOA-A TORRE DE BELEM



0 _.° anniversario da "lllustragão

[ma revisla illuslrada é rm Porlugal scmpre uma primacial uíilidade, mas tambem

é uma empreza sinqulnrmei le penosa e como que heroica.

A sua ulilidade é manifesla. conhccido este mcio lão pobre ainda de boa

inslruccão e educacão. desde a religiosa alé á eslhelica. Os espiritos cultos,

deveras dignos d esse nome. não abundam. A grande maioria dos regulermepte lidqs

oscilla enlre as fáceis Ieiluras
-

qqolidianas e as publicecôes romanescas. baratas. mal

feitas. alrozmenle cabolinas. Quando muilo, abalancam-se a ler pequenas encyclopedias,
mal orienladas e sem cunho arlistico digno dc nota.

Para estes. uma boa revisla é uma basilar necessidade. e principalmenle se a revis-

la fôr de espirifo deveras catholico na sua arle, porque, como que d'um sô jaclo, der-

rama a luz moral e eslhetica de que carccem laes leilorcs. Mas nem lodos elles compre-

hendem os beneficios que de laes reuslas podem receber. e assim a JJIustragâo Cafho-

lica. caminhando tanto em tão pouco lempo. ainda não lem a grande leitura que noutros

paizes corôa de florcs e fructos tanlos emprehendimenlos similares.

Comtudo, ponderando os funeslos agoiros dos pessimislas que nos viram fundar

esta revisla. e avaliando os denlro da consoladora bondade dos factos. podemos affir-

mar que cada anno de exislencia da Il/ustragão Calholica represenla um sôlido Irium-

pho. nada vulgar nas emprezas congeneres do nosso paiz.
Muilo nos lem ãuxiliado prezadissimos assignantes, e lambem collaboradores bri-

Ihantes, cheios de frescura, vivacidade e talenlo quasi lodos, e alguns mesmo com uma

superior competencia dc escriptores. pensadores e ertislas dc raca.

Nesta modcsla. mas sinccra c progrrssiva obra, no. lemos encontrado com verda-

deiros valores menlacs e moraes. e não cilaremos pessoalmenlc nenhum por querermos

evilar qualquer desprimor involunlario.

Comprehenderam lodos. admiravelmente, tocanlemenle, o nosso objeclivo, e d essa

fecunda e harmonica concordancia lem derivado muilo da nossa conlinua e firme pros-

peridade.
Emfim, a caridadc calholica tcm nos offerecido, conslante e valiosamenle, na mai .

penhoranle devocão de sacerdoles e leigos, de publicislas, poelas e arlislas, um duplo
apoio, que é o segredo da vilalidade firmc d 'eslas emprezas, dando-nos assignaluras e

uma reputacão honrosa e enriquecendo nos com bellos trabalhos lillerarios, arlislicos e

religiosos.
Conlinuando assim. como tudo o promelle á nossa obra, esperamos de Deus me-

Ihora-Ia dia a dia, aprimorendo-a cada vez. mais lornando-a sempre mais util e attrahen-

le. fornecendo lodas as nolas palpilantes da vida contemporanee. gravando o que de

monumental e piltoresco, de heroico. glorioso e religioso. em homens e faclos, offcre-

ce esle p~\z, pequeno nas dimensôes. e lão grande na Hisloria.

Eis a modesla moeda em que poderemos pagar tantos servi<;os e dedicacôes.

*

E vamos com Deus entrar no 5." anno de vida.

Eslejam lodos comnosco, como até agore. e mais fortes ainda veremos romper o

6." anno. E, enconlrando-nos de mãos dadas pela fralernidade mais christã, sô as desli-

garemos por momentos para saudar com alegres palmes os que, malerialmente longe
de nos, trabalham tanlo em espirito comnosco, que diriamos vê los presenles todos os

dias, incomparaveis de prestimo. valor e actividade inexgolavel.

♦ ♦
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0 5. joao em Bf^AGA

Lm t.so.-c'o f/d Avrni L Ccnlial. duranle cs c/.as g/ôs /es.dá

irnássão de S. JoSo s'indo da egte/a de S. Joâo do Souto
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'—4 procissão de S. João possando na rua <_/c 5. Mercos.

2—A/a Prag-a da Republica o povo ouvindo a banda da Officina de

S. José.

3 A capella de S. João da Ponle e o arraial. (Phol. Allian<;a)
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fl UENDfl Dfl FLOR EM BRflGR

A menina Delfina Mcirc.'i s \rn-'endo

uma fíôr a um camponei

\.i Aicacia

ck.'cp. u fn res

Um grupo dc srnhoras fs/ĸ raiuio os fnraslcircs n> e>l<i\<-o >.'<> cnnunho i'c fciio

As senhoras que perlenciam ao dislinclivo Salmao

ILLUSTRACÃO CATHOLICA 5
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- /!s scnhoras que pcrlencinm ao dislmclivo A/ul.

2 —Acuardandn os Ir.-n-eunlcs.
3 -/..s senhoras que penen wm <°o <<islmclivo Amarcllo.

* -A/gumas senhoras quc fneram par.'c do dislinclivo Roxo.

1± =s_
(Phol. Belleza).

w
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^LJLJL^i
IJa csqueu/n /...m a dnciki 1 1. /'.;,<■/,. <la Paixão Gomes Loureiro. D. Amelia Auqusla

Cioncan <\s l'creira da Cosla. I) funlĸi d O/n, ira /iarbosa. D. Maria Na7arelh da

Lunha Ribis. D. tíle/vina d Olix < ua Ribeiro. l> Maria da Glona d Úliveira Men-

r/c> - D. Auiora <l Ulivvira A\en /r.s.

[ ^Poppeio dc Tpi[*o <ios poipbos eu. I;._ca cle paln^ipa j
ib_ j\

Grupo de senboras vendendo no bufíel U Jury

IlI USTRAgÃO CATHOLICA 7



Recinto deslmado ao servico do buffet, cujo produclo foi para
os leridos da guerra Phot J, Azevedo).

vls^t^^^

Dr. Luiz José Gomes

d'Abreu do Coulo d'Amo-

rim Novaes,

nalural de Barcellos, fallecido

ultimamenle na cidade do Porto.

jA_ _A.rr_iex*ica

U minislro da guerrr ,.'< < Rslados Unidos. Mr. Paler . os gencrrcs fiugh Scctf e Uv U. Blak ecompanhodos
pelos chrfes supcnorcs < a A. <,..<mia ne Wcsl Pcint. ,assando riv,- la . <>s < adcles cuc al/i lajkm os seus esludos

8 ILLUSTRAC^O CATHOLICA



-Miss Lloyd George. vendendo um

lele de ouro por cem libras eslerlwas. n um leilao.

cujo produclo era destmados aos cavallos do exer_

cito inglez.

2 - A bordo d um cruzador, carreqando a peca

3 Um chefe superior das tropas francezas.

moslrando a Luiz J. Rymg as pecas de arlilharia ul-

timamente iomadas aos allemães.

3 Soldados ing/ezcs cnlrando nos camions

que os Iransporlam as linhas.

5—Os soldaaos francezes no penoso e ari iscado

de cortar o arame farpado.

ILLUSTRAQÂO CATHOLICA
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Vida intensa

I'OR J. DE FARIA MaCHADO. Má-lingua
r^

V omara-se o chá \ ieram as cigarrilhas. \ieram os pensamenlos leves. as iro-

nias. as blagues. Remexeu se um pouco em ludo, fallou se de (udo. A um

canlo, discrelo, todo sumido n um claro cscuro de Rembrandt. Z. . . o

z^^frT) mcu enorme e incorrigivel Z. ., das hislorias de sempre, fumava regala-
damenle, brincando all e^o, com o monoculo. Desag>-adava nos o scu silencio imperliga-
do, frio. Aquelle homem não se podia callar. Sabia ludo, conhecia ludo! Tinha sempre

uma anecdola. uma historia. um commentario. Um elerno convcrsador, um pequeno /a-

rousse ir.undano. de frivolidades, de perfidias, illustrado por um bello rspirito passeado
pelo mundo. por uma alma enlernecedora e fraca. E callava-se. obslinadamenle, n aqutlle
fim de tarde agresle, á hora Iriste em que a conversa era |>recisa. Aborrccia afinal I

Tcnlei recordar Ihe un.a hisloria, mas Z. . . nem respondeu. Em volta lodos se aborre-

ciam e aquella málingua man.a, de brioches e de bonbons gelava anle aquelle silencio.

Como por cncanto Z. . . s__cudiu se no mapler filou nos, sorriu-se e desfechou :

- Poi
-

ahi vae uma historia. Mas não é para vocês. Eu calLiva a precisamente por

isso. E um_ lembranca commovida, triste . . . Ac almas precisim d'uma doce jardina-
gem, d um carinho terno, consolador e os vossos coracôes são incapazes d'um senli-

mento. Tomaes a vida como uma cigarrilha leve e sorvido lodo o sonho que cnccrra,

deilaes pel. janella a cigarrilha. Inuteis ! Inuleis!

Emfim vá lá. Vocês lembram se?! Não sei. Eram muilo novos! Pois foi a mais lin-

da mullier do meu lempo ! A mais bella e a mais calumniad i. Uma santa que a socieda-

de perdeu Morreu o anno passado, na sua casa da B.-ira. abandonada, esquecida. ve-

Iha. E nâo tinha cmcoenla annos!..

—O seu flirt?—Dissemos com malicia trocisla ...
—A minha melhor amiga!... Casou cêdo e casou por amor. Adorava o marido,

adorou-o sempre. scmpre. Eram ricos. Encheram Lisboa de festas. d'equipagens. de gen-
tilezas e . . . loram odiaclo ■. A sua belleza, a sua graca leve d'anjo. aculava reconditas

invejas. Que linda mulher! Parecia uma gravura de Boldni mechendose n'uma poa-
Iha de sonho, Rosnou se. Aponlaram-lhe predileccôes. O Azinhaes que n'esse tempo cra

um soberbo rapaz. frcqu.-nt ,-wa a casa e enderecaram Ihe aquella belleza . . . E desde
ahi. aquelh reputagão foi m.nchada, espesinhada. O marido acceilou uma legacão e clla.
(oda presa nos cuidados do. filhos nâo o acompanhou. Enlão é que a má lingua se des-

cncadeou feroz! U.na tarde cm Cmlra. havia tourada de beneficencia. O Azinhaes tourea-

va a cavallo. Fazia muilo sol despedindo se em chapadas de luz na praga areada. Nos ca-

maroles, nas b.:ncadas. lodo o mundo. Algumas mulheres levavam manlilhas e na luz

espk-ndula d i Idrde. no recorle d'aquelle ceu peninsular e ardente. havia qualquer coisa
d ag;i.-ircll.i Iĸspanhola. re >-<ĸ|t_s leves d'uma paysagcm andaluza. Therezinha lá estava
muilo eli-gjnlc. muilo lind .. como nunca e como nunca tambem se cochicbaram e seu

resp, -ito Idinanhas infamias. O Azmhaes entrou esplendido. galhardo, o oiro da casaca

re.uzmdo ao sol e saudou
~

a>m um olhar e lodos os olhares a filaram insislenles.
Lomecou a corrida. D.- subito o loiro falseou, o cavallo não sc pode livrar e o

pobre Azinhaes foi bater com a cabeca d'encontro á Irincheira. Um grilo enorme de

pasmo affliclivo echoou; eshbeleceuse a confusão e o corpo foi relirado n'tim desmaio.
Todos correram á enfermaria onde havia já novas tranquihsadoras. Uns dias de cama

para refazer do abalo e ludo liqui<laria. Recomegou a corrida mas Therezinha Noronha
desapparecera do cam.role. Enlão foi um deliro de má lingua. Havia qu?m a tivesse
vistu. i.o mesmo carro. acompanhando o ferido; outros diziĩm que desmaiara e (odos
se ind gnaram. corlaram cru?i5 O cscandalo rebenlou e chegou aos ouvidos do marido,
que requereu a separacão. Thereza de Noronha sumida na su.i casa da B:ira não mais
irritaria com a sua belleza. as suas feslas. a sua bondade. a su . felicidade emfim. O
reslo pouco valia. Estavam salisfeitos.

Mas ... foi flagranle . . . commentamos a medo.
—Ah! Vocês são eguaes aos oulros. São os mesmos! Sabem porque ella fugiu

sabem etcrnos calumniadores! Porque no momento em que o Azinhacs se cliapava na

praca? uma creada. que ninguem viu na confusão do momento. subiu ao camarote para
Ihe dizer que um ataquc de meningite repentina atacara o filho mais novo

10 ILLUSTRAQÃO CATHOLICA



Calli>u se •

. . Caliamo-nos lambein. Uma lagrima brincave. l'ne n<> o!har. !\<>s sen-

tiamonos corr.movidos, amarrolados e Z . . . já rcfeito da Irislissima rccorddcâo fumava,

fumava. rcgaladamcn'e, lodo sumido n um claro cscuio de Rcmbr. ndl, brincendo t-Iheio

com o monoculo .
. .

PfllÉSlRAS DEARTE CHFJIScIÃ
XXIV—Critica. (Invengão artistica)

tAIORl:5 são as difTicgldtjd^s se o mesmo arlisla tem

cle Iral/r mms vez.s o mesmo assumplo. Rephael
pmlou 1 2 madonnas com o menino Jesus e 20 oulros

quedros onde apparece a mais 5 João Baplisln, e

opezar dislo. nunca se repeliu.
Os 7 prophelas e 3 .-ybillos desenhados por Miguel Angelo na

abobfĸl í da capr-ll. 5i\liha.
'

ap v.ar de represenfarem o momento da

inspirnc;ão prophetica lefm todas feigôts. alliludts e expressôes diversas.

Paia aprecia conve. ic ntcmente uma obra de arle é necessario

allender ao momenlo que o auclor escolheu na represenlac.ão. Dislin-

guem-se na arle trê. momentos : o que anlecede immedialamente ã ecgão,

o proprio momento em que ?e c> ecjtn, e o inslanle quc se lhe segue.

^Grcni Gondi : o. c. p. 30'.

Esle ullimo é fm gerol o meis fr o. pois a imnginec;ão não pode
fanlasiar coisa que poss<_ augmenler a emo^ão. Conludo Rembrant na

ceia de Emaus esct Iheu e^le niomenlo. pelas circunstancias especiaes

do faclo. Julio Romano. nn ninilvrio de 5. Cecilia, escolheu o proprio

ecto da morle pelo t-lgoz. Ticiai o no marlyrÍD de S. Lourenco preferiu
o primeiro momenlo. Ha quadrrs. como a morle dos Innocenles de

Guido Reni em que os Ires mom< nlos são reunidos na mcsma lela em

grupos diverso-. o que Ihe dá mnior inlensidode dramalica.

Muilas vezes os arlislas 'nn ig s pmlaram no allo ou em algum
dos cantos do quadro algum dos outros momenlos — por exemplo

—

na

representa<;ão do cnconlro do pae com o Pilho prodigo, collocaram no

alto. em plano diverso. o pae ospeiando no alto da collina o reg<esso

do infeliz. Nas sctnas do

Madonna l/j Crão Duque

Madonna com S. J«ão

los efc. apresenlam as feirôes da região em que viv

isto é verdade que um rapido exame da physionomia basta para conhe"

cer immedialemenleseo a.lista viveu na Ifolia. Allemanha, Flandres efc.

O rdralo na pinlura não é uma simples phofographia. O verdadeiro

arlisla procura fixar no quedro tlemenlos que revelem a alma e caracfer

do íîgurado.
Quem não conhece o celebre quadro de Velosquez em que esla

represenlado Innocencio X ? E' lão vivo o olhar. tôo ceractensticos sao

os frecos do io.Mo. que eo conlemplá-lo parece que nos voe tallar.

Portanlo fambem aqui tem logar a invencão do arlisfa, que pela obser-

va?ão e esfudo do personegem procurará fixar os fragos e alfero<;oes

do roslo que melhor exprimam o caracter do mesmo.

Ir. n.^i'o dn \'i< ^tnn 55.
",ĸ

o quaJro

principnl é Formado pela Virg.m moi'ibunda, rodeadd dos apos-

lolos. mas no allo do quadro epnrtcem urs nn|os que levem nos

mãos uma especie de creanca crfnixedn. que 5\ mbolisa a almo de

Maria Hoje tal uso parece bnnido

Nos essumpfos allcgoricos de\c o nrlisla tornar a ideia clnra.

A originalidade não se exerce na nov.dnde dos s:gnecs, mas sim em

dar á figura humana altiludes e moxim.nlos convenie nles e novos.

Eguelmenle condemnavel seria o fxcrs.o , c moi imeilncão, ou alfi-

ludes ridiculas e exlravaganles. A exlrn\f.yancia c um desiquilibrio.
Nos soggelli de ger.ere i. é. r< prt sr nle<;ôes da \ida commum

e femiliar, paisagens, animaes, flores, < lc. a complela liberdade que

(em o erlisla faz com que possauics ju'gnr mtlhorn sun menla-

lidade. falenfo, genio e culfura. Exceder os Imules da veiosimilhanca

seria grande defeifo. Tenfo

nesfe como nos oufros ge

neros de pintura, o erfisfa

deve procurar dar aos per-

sonagens as caracferis'icos

elhnographicas p r o p r i ns.

Na edade media e renas-

cenca os erfistas descura-

ram este preceifo, por isso

os seus personagens: reis

magos, madonnos, oposlo-
iveu o aucfor. Tanfo

mk-

_<; -^jS

Outra Madonna com S. João

AGNUS.
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Quando .partiste
^::

1
-xS^

^ ^_

Quando parlisfe, rias sêcamente

De eu fe ficar chorando com saudade;

5em fe lembrar a minha lealdade.

Sem fe lembrar o meu amor ordenfe,

Mas não me fére o riso feu mordenle,

Não me megôa o fuo hileridode.

Ri-fe, mulher cruel. ri-fe á vontade,

Eu gosfo de fe vêr ass'm confen'e!

Um dio lá virá que hasde chorar

Como eu por fi egora esfou chorando :

—Hade em feu ferreo peifo o omor brotar !

E, então, vendo-fe assim—

um oufro amando,

Que amor fe não terô, por oufra amar,

Rir-me-hei. tambem, devéras, gargalhando !...

Do livro em preparacão
Primeiros Cantos

Antonio Vaz Pinto.

å L

Da janella do meu quarto
Eu avisto, ao longe, o mar

E, sôsinha, não me farto

De o vêr sempre e de scismer.

Com elle choro e reparlo,
Quasi sempre, o meu pezar...

O' mar, quem pudera dar-t'o.
— E>-a um menos a chorar...

Mes... " bem, por mais que o chore,
Por mais que o procure e o implore,
— Ai de mim! —

sempre me foge...

E eu, einda tam creanc;al...
—

Por vezes, fenho esperanc;a

De alcanijá lo ainda hoje.

Francisco Sequeira.

-&

Â

QUADROS

I.

A casa do sonho

( Ao radioso Poela e Arli«l_i, Josc de Faria Machado)

íR=_

L

A sua casa encanladore e calma

E uma ermida e uma santa fortaleza,

Tão llorida. tão meiga e porlugueza,

Que alenln, refrigera, desencalma.

Quem n ella entra. colhe a flôr e a palma
Do Amor, que é Arte e Fé, que sonha e reza,

Que, ao pôr o pão e o vinho sobre a meza,

Deixa o melhor que pôde ter a alma.

Entre lyrios. soluga perto a fonte

Em duas bicas. n'um duetto dôce,

Que enche de beijos serras e horhonle...

b' um symbolo tnlvez que Deus Ihe trouxe...

Que o Pae e o Filho sonham junto ao monle,

Como se a vida eterno sonho fôsse...

José Agostmho,

i 1

A Wtude
Ao meu presado^amigo dislincto enfermeiro do

hospilal D. Luiz I, snr. Manuel Marques Ribeiro

(Pezo da Regua )

Levando a (iracôlo o alaúde

E a el . n envolla n'um pezar profundo,
Pcrcôrro lodos os confins do mundo

Em busca Ja fíôr branca da virf ide.

Porêm, oh ! Ceus! que deccp^ão... não pude
Achar ainda. n'esfe cáos immundo,
Esla flôr. d'um arôma tão fecundo

Que as virgens acompanha ao ataúde,

Por isso, deixarei de procurar
Esfa flôr, fão virginea como o luar,
Que nos meus aureos sonhos inculísle..,

Pois, quanto mais minh'alma a quer e anhéla,
Mais me <ronven<;o que uma flôr tão bela,
Sô eni 77, meu Deus, sô em 77 exisle !..

Pezo da Regua
Q 4-917.

^

-.J^

Marques Mendes.

i
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OKFICINAS -_

DE

"Sscu/tura e pirjtura
— DE-

Teixeira Fanzeres
Garan __>-s_> perfoi^ao em todos os servico

pre?o$ serrl conjpetencia
RUA D0 SOUTO 134— BRAGA

Sb-cg-
^-^^^-^

Livrana e Papelaria

CRUZ & C0MP.A (Editores)

121, RUa NoVa de SoUsa, 133*-BRAGA
Telephcoe d.° 29 Telegrammas:—CRUZ LIVR ARIA—B^.PØA

Casa fundada em I88L.

Editora de muitos livros approvados c adoptados eui todo

o paiz, para o ensioo piimario, uormal, secundavio _ superior e de

muitos volumes religiosos, litterarios, et.c. ete,

Remette-se o catalogo a quem o requisitar.

©^

Confra ríscos de guerra ferresfres

e marífimos, gréves, fumulfos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazileira

de Seguros

Séde — Lisboa. Largo S. Juliãc

19-2.°—Tel. C 2961. Banqueiros: Pinlo & Sot-

to-Maior. — Agenie em Braga. Amares. Povoa

de Lanhoso, Terras de Bouro e \ ieira

José de Faria Machado

Rua do Souto. 105-1:
— BR4<5/i

Paramentaria, Sirgaria e

Artigos militares
- DE-

IFJKO \l CASTRO i VILLELA
99, Rua do Souto, IOI

MISSAES
I.HAI.A

BREVIARIOS
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre Villela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis encarre^a se de todos os negocios dependentes

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

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

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

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

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brcvidade e maxima economia.

Veni aneæan ao meHino eHCi~iplori(, .f.u_ tf/fiof/t'aphia
a vapor, tlcnoiniiiatta tton Kt-ltos tlo Vlinfn- . e o/fiviiia

tlc encatici'nacão ontle *ão eæecttlatloH

t/ttacHt/ttcv trabfillioH. com a maæima rapitlez. pet'feicão
e econotnia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para
° respectivo e.- criptorio ao

V: Wllela o) Irmâo

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(AntigaRua da Rainha)

- BRAGA —
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