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Capas para os collecionadores

da "Illusfracjâo Cafholica,,
Temo-las já impressas, a 440 réis

Hante-Pio m cierj Secutar Portuouez
Suciessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lísboa

O derieo d 'ordens sacras. que desejar alistarøe n'este MontB

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

m Xvenida Fontes Pereira de Mello. 41. Lisboa. os segu.nte docu-

mentos:

Cert|dâ0 d.edade( devldamente reconhecida por notario.

-2/ Dois attestados. ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

por notario. em como nêo soffre de molestia actual. ou habitual (pa-

lavras textuaes).-3.' Attestado. ou declaracâo lurada. do secretano

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

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

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

ecclesiastico ou civii

Os documentoe podem ser em papel commum

Se o clerlgo residir na Archidiocese de Braga, pnncipalnunte

no 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-

ea ou ao Rev. PadreLeonel Aragâo Dantas de Sousa, morador em

La'ranjeira, Mon<.âo, se residir no concelho de Moncâo; ao Rev Pa-

dre Domingos Affonso do Paco, capellão da Misericordia de Vian-

na do Caslello, se lesidir no concelho de Vianna do Castello; ao

Rev. Padre Mnnuel do Costa Freitas Rcis, se residir ro conce-

Iho de Famalicao ; ou ao Kev. Padre José Antonio de Catnpos Ju-

nior. parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir í.o concelho

de Alcobaca.
OS refcridos Revs. Padres s3o socios corre^pondentes do

Monte-Pio ; prestam todos os esolarecimentos, facilitam as admis-

sôes, recebcm as quotas, pagam subsidios, etc.

Este concede subsidio na doenija. suspensáo e falta de colloca-

cão; paga vlsltas medicas aos socios resldentes em Llsboa e nas ter-

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

glcas. ou conferencias medicas e 10 escudos para auxllio das despe-

tas com processos ecclesiasticos ou civis; todos podem celebrar na

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

Joâo; faculta a livraria aos socios. que a desejarem consultar; tem

direito a comprat para si e para as suas familias
medicamentos me-

Ibores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutnalistas de

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

do lazisro. etc.
Concede o subsldio de vlnte c cinco escudos e mortalha para o

fini' rai dos socios res dentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

ui.cral dos soclos residentes fôra de Lisboa

Arte e Religiáo
Offlclnas de .scoiDtnra e entdlhâdor

47—"Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar
e Brazil.

Precos e 'ccts es infoinifiôes

Pereira d'Abreu & Filhos
SUCCESSOR

José da Silva Franca

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

6asa do Qatjfiqlj0

bargo de S. }oãb do Souto

BRA6A

Estabelecimenfo mais antigo
e acreditado n'este genero

o
s.

f

Fundado em 1896
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Pddre trm\ Joaqnim Peixoto Braga
Admitte aluiĩinos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e

Instruc<jão Primaria..
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TEIXEIRAdeANDRADE
Professor aa Escola Academico

Rua do S. Marcos, 46

Ensina linguas para o Lyceu,
Escola Normal e Commercio. j')
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CHRONICA DA SEMANA

Mundo novol

'a poucos dias. informava-se de Londres que na Conferencia das nacôes aHia-

das todas teriam voto deliberativo. excepto a Grecia a Komenia e a Bel-

gica. Consoloume isto um pouco. visto que pertencendo oestadoportuguez

ao conclave. não poderá deixar de estar indémne da isempcão...

O peor é que se não sabe quem representará a rcpublica na reunião magna dos

defensores dos opprimidos. d'aquelles que combat.m pela Liberdade, pelo Direilo e

pela Civilisacão. o gremio de eleitos entre os quaes deveria reinar a mais tocante Irater-

nidade ... i~\ i

Com effeito a Belgica lem hoje um logar pnmacial na guerra. <J caso da sua

invasâo como os quadros' do seu patriolico marlyrio, foi o pretexto para entrada da

Inglaterra no conflido. e é o socalco a que sobem os esladistes mais ou menos discursa-

dores da Europa livre (como sô dizerse) para rejeitar na ponta dos dedos todos os len-

tames de paz que da parle dos cenlraes estão surgindo. N estas condicoes. a Belgica

tem inconteslado dire lo. nãoa um volo simplesmente consultivo, mas a um deliberatvo;

o subjeilál-a a uma siluacão humilhante. o mesmo é que esquecer o teu passado n esta

guerra. dar á Belgica o valor de cerlos nanzes-de-cêra que usados cinco vezes a fio;

passam de moda e cahem em desuso...

Isto conslilue afinal um symptoma do perigo que. a meu vêr. palentear-se quando

os representantes das nacôes belligeranles se reunirem a discutir a paz. Sô os ingénuos

podem sonhar o fim das ambicôes politicas dos culossos com o d'csta hecatombe tre-

menda para a qual alé agora já nôs enlramos, segundo publicou ha dias o Janeiro. com

mais de 250 baixas.— fôr* os môrlos.

Lado a lado, por toda a parle um enorme cansaco se apodéra já- dos povos Jlege- .

lados; murmura-se surdamente; ha geslos de tédio; e as desegualdades que ao principio

pudéram passar despercebidas— os minislerios tornados colmeias abarrotedas de embos-

cados. os exploradores dos lucros da guerra cada vez mais opulcnlos. e mais vorazes...

veem de suscilar agora condemnacôes ameacadoras, que por sua vez alimenlem as la-

vas, que fervescem pouco a pouco mas cada vez mais mais no sob-solo polilico da cu-

ropa dehrada. A guerra por si. so virá a produzir mudancas polilicas. A paz por que se

aspira scrá ainda pacluada sobre o f~pís verl. Mas de paz sá terá o nome. Eu creio

que aquella guerra d'amanhã qup se annunciava na eslribilhos rubros da Infernôcional

vae estalcr. Ella anda a prepararse. por uma lenta gestacão. no scio da lempeslade

que restruge agora.

Nôs vtremos passando irádas nos cortejos ululantes dos boulevards, muitos dos

rostos que Gavarni ideou no seu album macabro com tintas sombrias. arrancadas ao

quadro da Communa! Será cssa a gucrra que incendiará o mundo!

Da actual. sáe apenas a mulacão politica, nada mais. Para que mais sobreviesse.

leria sido preciso que esse direilo proclamado pela defesa inulta da Belgica não tivc=se

sido esmagado na Grecia; que essa hberdade reclamada pelas chancellarias do Ouai

d Orsey e do Foreign não se confundisse com as anárchicas saûdacôes democrálicas do

homem que hoje tem na mão, muito mais que o Kaiser. a cessagão de todos os horro-

res e de todas as miserias da guerra: Loyd George; que essa civilisa^ão que se diz

offendida não fosse a do mundo alé 1Q14. civilisagão malerialista que arrancou a Cruz

da officina. do tribunal e do Parlamenlo. que tem como factores a induslrializaqão bes-

tificante do homem, pelo homem. de que o Norle-America deu o mais crutl dos exemplos,
a rebusca do prazer phrenetico. a ambiqáo e a conquista symbolisadas nesses dois

monlros insedutos: o navalísmo e o militarismo. Londrese Beríim, civilisaqão que einda

agora manlém a poucas leguas das linhas de fogo verdadeiros antros de prostituicão

para os soldados ! . ..

E essa a civilisacão que diffama o Pontifice. que não quer o Vigario de Christo

por arbitro dos differendos internacionaes. e que ha pouco proclamava nas paginas do

Tempsque a causa dos alliados leváva jusliceiramenle á derruicão dos thronos scculares.

mosirando-se assim ainda. e sempre eivada do racionalismo individualista d'Alem Rheno!

Pôde acaso ser este o ideal do mundo d'amanhã? E' para isto, sô para isto que

cácm asphyxiantes pela poeira dos combates milhares e milhares de homens?...

F. V.

~~~~~~~~~~~* ^-~~-~m~~~~~~~t~~~~--~-^'^~'^~m-~^~-^~-^~m^~-^~-^'^~-^^'i^^^^^~~~~~~~~~~----------~^^^^^^^^^—^^m^^^ĸ^^^^^^^^^—l^^^^^^^—^^^^m^
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"V~icL___ intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO.

Inverno.

jEU amigo: Esqueceu-se de mim? Eu creio que me esqueci a mim propria n'esle sombrio casa-

rão onde escondi os meus nervos e os meus caprichos. Ri? Não lenho edade já para capri-

chos não é verdade? Pois foi um capricho que me (rouxe para aqui e por esse capricho equi

vivo, equi viverei. conlrariada sô, anciosa de voltar, mas incapaz de reagir .Na minha edade as mulheres sô vi-

vem de caprichos! Todas nôs, que frivolamenle não soubemos erguer o nosso lar, lemperar o nosso lultro,

lodas estas frivolas almas vasias, que vollam da vida, sem uma sauJade e sem uma amargurn, que foram inca-

pazes d'um odio ou d'uma aff;i<ião, sô nos caprichos se deleilam. sô com elleî e para clles, sabem caminhar. A

nossa vida o que foi? U na farandola de futilidades, de garridices, de loucuras...

Não vivemos—erramos. Nunca soubemos o pre<;o d'uma affei<;ão, a (ernura commovida d um carinho,

Nunca nos fixamos, nunca soubemos parar. Andimos na vida n'umi verligem, ao sabor de todas as exigencias,

á mercê de foJas as p-edileccôes. N.inca tivemos uma inclimgão, nunca soubemos preferir e possuidas d esse

orgulho terrivel de que ninguem nosentenJe ia, jamais nos deixam >s perceber. EsconJemos a nossa alma, occul-

famos os nossos senlimcnlos e para as coisas mais lernas (ivemos sempre um sorriso, para as dôres uma frivo-

hdade. para as (ernuros um repellão. A nossa belleza encanlou, seJuziu, mas não soube prenJer, con(en(ou-se

com a vaidade de se ver aJoraJ 1 e brincou demisiado. Armou-se para a lisonja enãi soube conquislar mai. do

que uns ephemeros mo-nentos de frium,.ho. Salisfeita a vaiJade e fuJo julgamos salisfeilo. Pobre de mim! Po-

bre de nôs, que nío sojb.-mis. qi; no qjiz.m); viv_r, q_i_- n5o coise_<uimos no verã-i alegre da nossa vida

encelleirar saudades e (ernuras, para o longo e regelado inverno!

Como exlranhos caminheiros. quí ao regressar da jornada alravez do tumulto das ciJaJes, cortando a

IranquiliJnde dos lagos. ou cruza.do as ondas encrespaias dos mares longinquos. correndo nos expressos o"

nosautos, â pessa. anceaJ -s. sem u n mĩmenfo de caicenlracĩo ou de enfernecim.-nlo, não frajem a imp-essão

d'uma paisagem, d'um quadro, d'um iypo. d'um meio e apenas conservam algum tempo nos ouvidos, o echo rui

doso d'aquella confusão. n6s fambem entramos no fim da vida, canca las. alurdiJas. vagas d'uma exislencia de

(umullo e de verligem, sem a menor sombra de saulaJe. sem uma lembranga. sem una impresião. E se um dia

n'uma hora de ledio. ex.endemos os olhos para o passado, vemos muito. muifo. mas nada distinguimos. nada po-

demos precisar, arrancar a essas sombras, como se á hora do crespusculo no enternecimenlo d'essa luz vega e

discrela. olhassemos uma paisagem immensa. semeada de monles e de casas, de moinhos e d'ermidas, de logare-

jos e veredas. que não poudessemos aparhr. di.'f-nguir na massa negra do enoilecer, f >dos esses

ccnlcrnos e defalhes. foJas es^as arvores e essas pedras que se emalgamam e fundem na luz escoada da noife

como as nosses lembrancas e illusôes. se diluem e empaslam. na nuvem pesada e neg'a da nossa alma vasia!..

F. enfao sôuma emergura fria e morfal, como um veneno subtil. nos penelra, nos sulfoca. nos subjuga... e desa-

lenfedas. vamos para a onda frivola dos caprichos. que nos sacodem, que nos irritam. ma.. que lambem nos

não deixam considerar na miseria da nossa exisfencia, frivola e inutil.

E' por isso que somos caorichosas quanJo a primeiia branca entremea nos nossos cabellos e as primeiras

neves gelam no nosso coragáo' E como não soubemo; fazer a provisão amav<_l das sauJades e 'das impressôes

lirilando sem amparo, sem ler que remecher na lareira de vida. acercamo-nos do capricho. d'essa coisa fulil e

horrorosa que nos domina e remeche, que nos fransforma em pavorosoí. Iragicos manequins, mos que é lambem

a nossa ulfima esperan^. o nosso ultimo recurso. a nossa desgraCa e a nossa salvagão ! . . . E não merecemos

piedede?! Náo merecemos perJão para o desbaralo que fizemos da ler.iura. da feliciJade. d'alegria, que agora

lanfo e fanto necessitariamos ter I . . Mas se somos ass.m'l . . . Su_ velha amiga X.
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/—/1 Iripulacão do Sporf Cluh
do Porio, vencedor da leca

do mesmo nome.

2 A Iripuíacão de render do Club

Fluvial PorWense
— Vencedora.

3— Team dû wafer-polo do

Club Fluvial Porluense
— Vencedora

4— A iripulncão de render

do Sporl Club do Porlo.

5— Team do waler-polo do Sporf
Club do Porlo.
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bma avancada • \\ ater-polo.-

Phols. de J. Azevedo—Pork

ys^^jf

O jury que era

composto pelos memb

Cnl do Aulomovel Club

Porluga/.
2—0 sr. João Betten

couri venceaor do 2. 'e

premio.
~-Osr An-

ionĩo Lopes.
» vencedor do lr

/.'' premio.
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1

Elviro M

mando

o que era um _

obslaculos.

2 - O sr. Benedicto

Ferreirmha, ren-

cvndo o obstaculo

das garrafas.
2 O sr. João Can- I

dido d'Almeida,

vencendo os obsta- 11

cu'os dos Irontos JJ
Uc aivores. //

3
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O sr, Romualda

Torres abrindo a

cancella.

2—O sr. José Torres

vencendo um dos

peores obslaculos.

3 — MM' Candida

Maqalhåes Baslo,
meltendo a bolla no

'goal.-
í—O sr. Joêo Belen-

^ouil, pagdndo á pres-

Sci um ramo de flôres.
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A corbeille

Em Barcellos, Casal de Nil, Villa Violela,

casou-se a ex.mrt sr.a D. Violefa de Ramos

Paula, fllha do abaslado cepifalisfa sr. Manuel

Ramos de Paula, com o sr. João de Araujo

Passos, filho do conhecido industrial sr. Ma-

nuel Augusfo de Passos, reveslindo as cerimo-

nias do casamenlo muifo disfincto caracler.

(Phol. A. Soucasaux.)

J ^. _-/

^=^

O soîdado Joao de OUveira Santos, so/dado n,° 44'J

da 2,'1 compan/iia do regimenfo d'infanfana tt

acfua/menfe em Fran^a.

1
'

.o p/eno
—Jost Ferreira de Wotfn-. /.'> sargenfo.

?.° p/ôno: — Da direita para a vsqucrda .." saryento Anfonio

Maria Ferreira firaija, 'J.n sargenfo Fduardn Anfnnm Duarfc

da Fnnseca e l.o s,iri!<,i>fn ./<»<«•' fiapfista Vi/an Pcreira,

fodos de /nfanforia H.
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0 alferes, sr. José da S/'ha

e Sousa,

nalural d.- Braga e peilencente ao regimenlo

de inlanlena 29, e que eslá aclualmenle em

Fran^a, sendo já fciido duas vezes em combale

Officiaes da secretaria militar em servi<;o no quartel general

Senfedos; 1 iapit_io Alexar.dre' Monlcz— 2 capilão Anfonio Julio Belo d'AImeida-

3 Tenenle Oomingos Cosla. De pe'
—Tene iles; 4 Nicolau d'Olivrira—5 Augusla

da Conceicão Rocha—6 Firmino Ferreirra—7 Årnaldo d'Oliveira.

Grufco de frimeiros Cabos da segunda Comt.an_.ia H'infantaria 29. acfualmente em Fran<;a

fĩZ. ~A -'£'- Par" -.'s-u-rd-^"~ Fernandes: Benjamin, Pires Coulo; Manuel de Lima; Francisco José Brilo Magro; Cezar
Auguslo da S-lva Fernandes; Joao P.nlo Cardoso; Senlados da direila para a esquerda: Bernardino José Lourenco; Joaquim Dias;

Anlon.o J .aqu.m de Sousa e Caslro; Cand.do José da Silva Manuel Fernandes; Antonio de Jesus Simôes d'Azevedo.
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CABÁ de ser eleifo socio da nossa primeira Academia— a Academia Real das Sciencias, fundado

pelo Duquc de Lafôes em 1780-Mgr. Conego José Augusto Ferreira. nosso esfimado con erra-

neo. Professor e parocho dislincto, desrle que se enconlra senlado na cadeira dos anligos priores

de Villa do Conde, onde é respeiladisíimo, fem esfudado, em monographias brilhantes, ponlos

capilaes da sua hisloria religiosa e civil e n de muifos nionumenlos e casas monaslicas do seu

fermo e foi o propugnador e orienlador incansavel e ii.f lligenfe da resfeuracão. hoje quasi completa. da sua bel-

la Egreja Mafriz. joia archileclonica dos prinripios do seculo XVI. Lilleralo elegenle e invesligador criferioso.

publicou ullimamenle duas obras nolaveis e imprescindiveis eos esfudiosos; o Manual da Hisloria das ReJigiôes

e a Hisioria a'um Scisma, revelando em amhas uma vaslissima crudic;ão e. dando-nos, na ullima, com uma per-

feilissima crilica hisforica. maleria inedila. analysada e exposla em eslylo correclissimo e conciso.

Felicilamos cordealmenle o nosso illuslie conlerraneo. Mgr. Ferreire, pela consagracão merecida que re-

ceberam os seus elevados dofes de inlelligencia e esludo.

E não resislimos á fenfaqão de dizer eos erudilos e culfores da nossa lifferafura hislonca que o nosso

presado amigo prepera. n'esle momenlo. enfre oulras, uma obra de largo fol.-go que mais accenluera o seu no-

me no mundo lillerario: a confinuecão do Calha/ogo dos Dispos do Porlo. de Dom Rodrigo da Cunha, o sebio

bispo do Porfo e arcebispo de Braga e de Lisboo. que fanlo se notabilizou nas Lellras, na Genealogia. na His-

(orio e no Calhedra episcopal.
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ft.lESIT.A_. DE ARTE CMf^l5^A

XXVII Critica—(Expressâo.)

claro que a expressão varia conforme se consideram os obros de archilecluro ou as de pinluro e

esculpfura. Naquello as lmhas orchitectonicos. os molduros. o predominio dos vãos sobre og

cheios dôo oo edificio o sua physionomia. Nas oufras duos, toda o expressão se concenfra no

corpo humano, é elle quem ha de froduzir os sentimenfos do olma. A indole, edode. condicão

sociol. nacionalidade e efc. induem podcrosamenle no modo de exprimir os senfimenfos internos.

Comfudo ha algumas regras geroes nesfe particulor que o estudioso deve conheccr.

Quonto ôs poixôes con-em lembror que olgumas, coreo o indignacão. o furor, o desespero, teem moior

repercussôo no ospecto exlerno do corpo; que oulras soo odequadamenfe expressas sômente pela modificacão do

rosfo; que a mesma paixão pode apresenfor graus na suo intensidade. A gesticulecão complefa a expressão, mas

varia com os fempos e na<;ôes.

Tambem aqui ha (imiles que se não podem transpor. Uma exaggerada deforma^ão do rosto. embora

procurada para exprimir pnixôes forfes, violentas, repugno ás leis do bello e á propria naturezn. 'Pequena é a

dor quando permilte o pranlo> , dizia Mefasfasio e a physiologia prova esfe asserto. Com efleifo diz, Grossi

Gondi as paixôes mais profundamenfe sentidas não são as que se manilestom com niais violencia no exferior.

•Nada mais facil para simular a admira<;ão, a dôr, do que esfender os bragos, conlrahir es linhas do rosto

inclinar forlemenle a cabe?a, ou abrir desmesuramente a bocca. Pelo confrario ha uma ligeira flexão dos olhos

e do Ironte, um leve movimento dos labios, uma posi^ão da cobe<;a, uma direc^ão das mãos ou do olhor que

perlem c'rtamenle do fundo da elmax (De Gnmouard. Guide de l'art chrétien. I, 228).

Donde se vê com quanfo cuidado precisam o arfista e o crifico observar o netureza, para fixar e enlender

as rela<,ôes que etislem enlre os senfimenloi e a expressão no corpo _iuiru.no. Muifo ajudará fambem analysar
os quad'os dos grí.ndes meslres, cujo assumpfo já é conhecido e nolar o maneira como elles resolveram o pro-

blema, confronfar varios aucfores que interprelaram o mesmo senfimenlo, e estudar os tratados desfa especialidade
como o de V. Lombardini. Anafomia piltorica.

A aftencão, a medi(a<;ão, a surpreza.o pasmo, o e.xtese, a adoragão, o ore<;ão, o benevo'encio, a compai-

xão, o emor, a gralidáo. a dôr fisica e moral, a trisleze, o arrependimento, o desespero, a soberba e orgulho, o

dcprezo, o medo, o pnvor, o odio, a ira. o furor, a elfgria, o Iriumpho são paixôes cuja manifeslecão esfá bem

definida ex-mplificoda. Rip^ael díixou admira.'eis modeloi nos seus quadros. não somente de todas estas paixôes
mas eté dasmns d -lica.li. varia<;5.»5 qjj ell ís apresenfim noj «eus diversos graus.

txamine o Nlor delilamenle a illuilragão dj IncenJio del Borgo e verá como Raphael resolveu os varios

pr.bl.mas de que vimos lallando.

Muilo conlribue a dar realce á expressio o ambienie em que se collocam as figuras; deve elle eslar em

harmonia com os senhmenlos que se querem exprimir. Quem não sabe que um ceu plumbeo dispôe á tristeza,

que um dia claro convida e desperle a alegria? que o inverno fa^î pensar na morle, em quanfo as flores e aves

pnmavens fallcm da vida? Daqui a imporfancia do colorido e natureza das scenas que fazem o fundo do quadro,
daqui a imporloncia da dislribuicão da luz e des sombres, dos conlrfslts. E' origin&lissima e bella a ideia de

Correggio que na scena do Nascimenlo de Jesus, faz irradiar tcda a luminosidade do quadro do corpo do

Wenino Deus.

AGNUS
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre "^illela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

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

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

respectivos Breves, liceccas para casamento..

com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

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

Breves de reduccão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tainbem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, jndiciaes e militares em reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

Tcm ancæas ai> titcMim- escviptovity (..«i*. lupotfcaptii*i
a vapoi', ttciioiitinatia ttos <-Kchos tto Viinlt--. , e o/ficina

tte encatlcriiacuo oittte *ão cæcculatlos

quacst/uei~ tratiftthos, com a ntaæima rapittez, pevfcicuo
c ecoiiumia.

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

V: tøllela b) Irmão
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