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Capas para os eollecionadores

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

Nule-Pil .0
biiccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O cierigo d'orden. sacras, que deseiar alistar-se n'este Monta
Pio. deve enviar ao Rev. Padre AHredo Elviro dos Santos, morador
aa Avenida Pontes Pereira de Mello. 41. Lisboa. os seguinte docu-
ncntos:

—

[.' Certidio d'edade, devidamente reconhedda por notarlo.
—*• Wis attestados, ou declaracoes medicas juradas e reconheodaa
pcr notario. em como não sofire de molestia actual. ou habitual (pa-
»avTa» textuaes).-3.' Attestado, ou dedaracâo jurada. do secretario
_a Camara Ecclesiastlca respectiva, ou do Vigario da Vara. Arci-
preate, ou Ouvidor, em como está no legitlmo exercicio das suas or-

?!__?• ,e5,rce ° ""BO de...e nâo está incurso em processo algum
Mdwiastico ou clvii.

Os documentos podem ser em papel commum
se o clengo residir na Archidlocese de Braga, principalmente

BO concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos
Laraas d Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n/ 80 em Bra-
ea, ou ao Rev. Padra Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em

!• *R' i
' Mon?__, se residir no concel_o de Moncflo; ao Rev. Pa-

a 0ISfns°s Afonso do Pago, capellão da Misericordia de Vian-

ôa % Sa8,eUo' 8e rtsidir no concelho de Vianna do Castello ; ao

ifcSTVi d

re Manue' «1» Costa Freitas Reis, se residir no conce-

ino de ramaiicflo; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
5»«". P«rocho de S. Vicente de Aliubarrota, se residir i.o concelho
de Alcobaca.

u »0?,Ire,eri00_ Revs. Padres são socios correspondentes do
Awnte-rio ; prestam todos os esclaredmentos, facilitam as admís-

80e8»_recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
eate concede subsidio na doenca, suspensflo e falta de colloca-

6*o» paga visitas medicas aos sodos residentes em Llsboa e nas ter-
ras em que residirem 20 sodos; dá 10 escudos para operacc-es drur-
pcas, ou conferendas medicas e 10 escudos para auxllio das despe-
wcpmprocessos ecdeslasticos ou dyis; todos podem celebrar na
ca-eiia do jazigo sito na rua numero _», do cemiterio do Alto de S.
|oao; laculta a Uvraria aos socios, que a deselarem consultar; tem

uSr a comP~~~ para si e para as suas familias medicamentos me-

m.___? e ^0"1 abatlmento de 20 p. c. nas pharmadas mutuallstas de
"*ooa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

to-ltdgo. etc.
Concede o subsidio de vinte e dnco escudos e mortalha para o

rnnerai dos sodos residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o
"wal dos sodos residentes fôra de Lisboa-
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CHRONICA DA SEMANA

Em vésperas de. .

EBANDADA pero as praias. Banco franceza no minisferio da jusfica, perdãol nos cafés e nos

casinos. Uma mullidão veraneanle que afira .nnellas fôro os lucros da guerre, emquanfo outra

muito maior fica nos burgos a deifar confos á vida e a imaginar exercicios d'equilibrio na côrdo
■

da receifa e de despeza: emquonfo nos jornaes vão apparecendo as lisfos (jfe honra) das boixas

soffridas na Afriéa e na Franca ; em quanfo- pafriôfismo a 'um cenfo. como velho bocamerfe

pu.verulenfo-o mundo bu!i?oso da polifica se afásca mais e mais na infrigalháda. O luxo refina. Quase não

passa junfo de nôs uma senhora que não traje sêdas, e não osfenfe sobre o collo, traga pendenfe dos lôbulos das
'■

orelhas. ou aperfe a polpa rosea das pholanges. com lúcidas pedrarias, que vemos nos mosfruorios dos joalheiros

computados em precos fabulosos. Os proprios figurinos moldam a esvelfez dos corpos femeninos em vesfidos de

um requinfe de graca que facilifa o esbanjamenfo das bolsas opulenfas. E cifanvse forfunos accumuladas no

dôbro e no friplo d'antes da guerra, com pormenores dos lances do negocio que as fîzerom frepor allucinado-

romenfe.

Ao lado d'esfas classes, enriquéce a massa dos apaniguados. E' vêr, é ver, leifor omigo, o que o CspHa]

vem confondo a respeito da ganancia devorisfa do bando a que* o Esfodo (esfe Estedo que dio o dio pérde a

esfabilidode) confiou e adminisfracão dos bens dos inimigos. Ha casas allemãs forfissimas que esfôo quose sem

noda, mercê dos leilôes opressodos que se veem fazendo para lucro de verios ex-forroupilhos, hoje passeendo

o seu descáro de nouveaux ríches nos almofedos dos auios. . . allemães.

Ha dias na praga um d'elles passou verfiginoso. efirando odeuses oos bosbáques thelossos do passeio,

n'um ar de friumpho, como quem dizia audoz e confenfissimo : jo engordei! já engordei! . . .

— De quem era eque.le Mmerva? pergunfei.

Oro ! de quem havia de sêrl Era do Burmesfer ....

E ain~i de~ suĩle' cero leifor, e se quizeres saber o resfo lê na cifado gazêfo republicona de Lisboo, o

caso Biel, o caso Herold, o caso Oiío . . .

Porque não sei se reporesfe já. N'esles crists de vergonho, os casos pullulem. A mcderne Arfe do

disferce que é predicedo des civilisecôes de nosscs dias, depois de orrenjer nomes folsos pora limar a crueza

dos veridicos,'— frocando o ronbo pele escroquerie, chemando a um frascário um souleneur— fembem forjou umo

denomine;ão para a escandaleira: o caso. Em se ouvindo fallar de um caso, jé se fico sobendo, á porfuguêsa,

que endem moiros a esmoer o cibo na cosfa do orcemenfo.

Cá de baixo, os que labufam, se esfolfom e fanfas vezes se esborrondom pelo susfenfo do familio, mirom

opevoredos o corfejo dos recenfes grands Seigneurs que sôo na républica o mesmo que os borôes consfifucio-

nelmenfe sem escrupulos n quem deu farfo comêr Silva Carvalho. Esfes fedigosos.obreiros sabem bem que ísto

lem de acabar e por cerfo acebe mol.

E' uma coisa ameacadora esfa que se percebe fefal na afmosphera e que nem sequer a derivanfe poeirodo
da expulsão do sr. Bispo do Porfo, pode fazer esquecer. Todo, foda a genfe espéra a hora do dêbâcle, esso ho-

re em que de duos ume: ou a genfe séria e honesfa de Porlugol se assenhoreia do poder, n'um largo movimen-

to nacionalisfo e eonservador, ou feré de apparecer na cadeiro da presidencia da Camara dos deputodos o hom-

brúda figura do lyrannisedo sem-lrabalho a grifar, enlie gesfos fi_lrr.iner.les e chispes de côlero, oufro vez o Es-

íado sou eu do Luís XIV. Isfo é fafal... Senfe-se na densidade athmophérica que por ezemplo, forno já o vida de

Lisboa insuporfovel, e em que fuzilam dos quafro ou cinco ou dez recanfos do republicenismo es ameoces do dr.

Affonso Cosfo.

Folfe um Mon' .ão sei se elle apporecerá. Porfugol não produziu nunco d'esso espécie de solvodores.

Mos pôde prodiizir r fanáfico que embuche com a sua raiva céga o carregador d'uma pisfolo fão heroica co-

mo o corabino do Bu . (vi?' que ha 12 annos fodas as foîonhas asiassinas se chomom heroicidades n'esfe

velho paiz de lôrpes indur-is'. Mas pode produzir o grupo de seis ou sefe homens resolvidos que subindo a

escadaria do parlamento saiam de lá pare correr dos nichos ministeriaes os olopédos.
E eis a nota dominanfe n'esfa semana:—isío assim não fíca.
— Raios me partam se isfo fica assim! diz-me diariamenfe o meu unionisfa blocard, indispensovel...

♦

F. V.
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A Senhora d'Antime em Fafe -

>.

São das feslas mais populares da villa de Fafe. as co m que é recebida a imagem, pesadissima, da
Senhora da .Wisericordio. De_"OÍs da fesla brilhanle na .Walriz, a procissão segue para a freguezia visi-

nha. numii apparatosa procis^ão. A \illa capticha em galas, como das pholographias se observa. w
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U sr. Francisco Josc de Paiva. adminislrador dos Echos do Mi/n'io-, reunid" ccm scus irmãos

no dia 25 de julho imdo, seu 'O" anniversario.

tr*--
,/>

*í.

H

!S9
V ~^~~~^ u - .-

. . ;

/

i

•V

, \
•1

V
v'

-í^^,«-_f -__«-_

. .• T-
■

.

=

==_3_)

O menino Julio Moniz do ,\ascimenlo,

fílho do sr. Julio Cesar do Nasámenfo. de Angra
do Heiohmo. Acores.

(Píml. Lourciro)

Maiio Luiz d'Athoyde Vasconcellos

Pinio Mascdrenhas, fdho dos Viscondes de

Freixedo, Vizeu.
(Ph<,l .Cenlral.
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A Vida Triumphal
(A .l.»r Villela;

Vida esplendida ? Ides vê-la,..

E' ler na Dor foda a fesfa ;

Na braza que morde e cresta,

A luz que efaga e conslella.

Tens a angustia, que esphacella.
Como um tigre na floresla ?

Pois é o que nas frevas resfa

De beijo, canlico. eslrella !

Que é a Venlura ? E' a Dor.

Qual o quadro mais sublime?

E' fer Amor, so Amor,

Mesmo quando o proprio crime

Contra nôs raivoso for...

Não sejas roble, sô sê vime...

^l

José Aeostinho.

1L J

.
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Ån bdoliiii (Ift efti'afíift
iu.

BALLADA

A' mesma hora, no dia

Que a vida se fe acabar,

Queira Deus como eu queria

Tambem meus olhos fechar:

Quando o teu corpo escondido

Por funereo veo se achar,

No meu caixão esfendido

Eu quero tambem ficar,

E quando por fi, o sino

Lugúbremente dobrar

Dobre por esfe mofino

Que vive para fe amar ;

Quando te levenri á egreja,

Hajam de a mim me levar;

E que o meu enferro seja

Quando o feu, ombos a par;

Dadres que por ti rezarem

Hajam de por mim rezar;

Olhos que por
fi chorarem

Se vejam por mim chorar ;

Desca eu á cova escura

Quando a ferra fe fragar,

E haja a minha sepulfura

De ao pé da fua ficar.

Já que na vida a má sorfe

Sempre nos quiz afasfar,

Que a gelada mão da morfe

Nos possa emfim ajunfar !

Joavelino.

-}

Tens outra mãe

1

Filha, lu lens outra mãe

Que é muifo melhor do que eu :

Outra mãe que Deus te deu

F. que é minha mãe fambem.

E grande como ninguem,

Porque fodo o mundo é seu

Ella é rainha do céu.

Vê como Deus nos quer bem.

Como é linda. minha filha !

ioda ella é cheia de graca,

N'cio ha maior maravilha.

Sempre em fudo nos é guia,

Ampare-nos na desgraca...
Olha: é a Virgem Mario.

Francis'o Sequeira.

___.

.J

V
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A menina Margarida Candida. filha do abastado proprietario de

S. Lourenco de Sande. snr. Alvaro Jorge Cuimarães e de s. ex
D. Julia Maria Soares Jorge. no dia da Primeira Communhao

(Phol. F.leclrica)

esposa

r^-.

H_ torre dos Clerigos do "Porfo

D. Josê Puertollano fazenao o ultimo exercicio de G ^'

mnastica. descendo de cabeca para baixo por meio d'uma
corda até ao _>•<_>/._>. Drpois de ter fcdo varios exercicios de

pencia que muilo loram admirados no cimo da iorre, por
milhares de pessoas. (Phof. J Caslro).

^
=

'*_.

BNACA —

Egreja do Seminario. Pato do Visconde da Torre e Escola /ndustria/
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Vida. intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO

A minha creche

ara a abeirada esplendenle d'orgulhosos cachos de ferral, veio ha tempos noi-

var um paralegre de pardaes. Cheios de mocidade e d amor, estouvados, con-

tentes, os irrequietos noivos correram a vinha, esquadrinharam as moitas, es-

voacaram na deveza á procura d'um canto para o seu ninho feliz, e de carva-
lho em carvalho, de fructeira em fructeira, vieram fixar-se sobre um robusto tronco de
ferral. No mais recondito das folhas armaram o seu lar e logo comecou a canseira

amavel de o ageitar e enchei. com o bragal dos musgos verdes, o mobiliario ingenuo
das palhas seccas. n uma azafama commovedora. de sol a sol, cantando e rindo. Não

houve uma nuvem a perturbar aquelle sereno noivado, uma queixa, uma lamuria. que

apartasse aquelle par apaixonado e feliz, beijando-se doido d'amor, pelos beiraes e pelas
medas, desfiando endeixas no seu musical idioma, á hora quieta e enternecida do entar-

decer.

Armado o lar, a noiva não tornou a sahir das fofas commodidades do seu ninho,

acocorada, feliz, na ancia deslumbradora da maternídade e sô duas ou tres vezes a vi

de fugida, no beiral, alegre da sua missão, chilreando orgulhosa do seu dever encanta-

dor. O pardal redobrou de canceira e logo de manhã, corria para os campos e dos

campos para o ninho, a levar á companheira querida, as melhores sementes, as hervas

mais apettitosas e tamanha lída, n aquelle amor que nascera n um beiral, apertava o ca-

rinho, illuminava, esplendia, no ditoso par alegre de pardaes.
Uma tarde os filhos nasceram e os noivos, chilreando. espanejando-se. felizes, vie-

ram orgulhosos para o meu beiral beijaram-se, mostrarem-se aos outros. na sua legiti-
ma vaidade de paes. Esplendiam felicidade aquelles dois irrequietos pardaes, que o amor

e o acaso tinham levado para as sombras frescas da vinha ; e foi um nunca acabar de

beijos, de revôos, de chalreira cantilena n aquella tarde feliz!

No ninho. acobertado pelas folhas espalmadas das videiras lá estavam os filhos

queridos— tres fofos novellos d algodão cinzento, onde amarellecia o bico e scintillavam

uns olhitos miudos como contas de missanga negra, piando, piando, debeis, encantado-

res. Desde esse momento nem uma tarde sô deixei de visitar o lar feliz dos meus noivos

e ficava algum tempo enternecido, espreitando atravez das parras, os disvellos fanati-

cos d aquelle casal. Agora era ella que voltavû e que de manso. se abeirava do ninho

para os alimentar com o seu bico carinhoso de mãe, deixando no biquinho dos filhos,

as sementes esmagadas. logo cantando uma extranha melodia de ternura, como se os

quizesse adormecer. Depois vinha elle, mais forte, mais ufano, cantando tambem e tra-

zendo algum raro acepipe e os pardalitos conheciam-o. soerguiam-se alegres, piando,

piando contenfes, um pipiu mimalho de beijos de ternura. E os dois beijavam-se tam-

bem. revoavam aleores ao derredor n uma cantata ufana d alegria.
N'uma das minhas visitas encontrei o ninho abandonado. Os pobres, innocentes

pardalitos piavam. não com a alegria dos outros dias, mas com ancia, com lugubre de-

sespero, abandonados, famintos e durante muito tempo esperei debalde o regresso do

meu alegre par. Aonde estariam os noivos felizes da beirada ferral do minha vinha ?

Aonde estariam que não voltavam ao seu lar, que não vinham sollicitos e alegres
como outr ora. trazer aos filhos a merenda cartnhosa ?

Presos na traicão d uma rede, no ardil infame d 'uma armadilha, moríos, decerto ;

que não vinham ao chamamento anceado d aquelles tristes abandonados ! E desde então.

pela manhã e á noite, eu deixo nas folhas que acobertam aquelle ninho, algumas miga-
Ihas que os pobres desherdados, já gaiatos, já ladinos, vem soffregamente comer. São

as creancas da minha creche, os meus amiguinhos que eu amparo, os meus alegres
pardalitos, que vão crescer, voar, amar e soffrer como os paes, a mesma agonia e o

mesmo enthusiasmo, correr a mesma sorte, mas que eu ajudo n'esta creche sentimental

que a minha alma dirige e ampara na beirada esplendente d'orgulhosos cachos d'orgu-
Ihosa uva ferral ! . .

.
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S. Ex.J Rev.mã o Snr. Arcebispo Primaz

e os resfanfes padres da Associacão dos Prégadores reunidos

no Sameiro dllrante o recente Congresso da Associa<^ão.
Z>c _v_^ l'—

»

-^2.- A
__^"_

.A.' Virgem

Do meu coracão fremente

Fazei. Senhora, um altar

Podeis fazer da torrente

Um Mar maior do que o mar.

Dos meus acerbos espinhos
Fazei, Senhora, rosais

Pois das urzes dos caminhos

Tendes feito pinheirais.

Dos meus profundos remorsos

Fazei, Senhora. alvoradas

Devem-se aos vossos esforcos

Serem astros as espadas.

Destas ancias e saudades

Fazei, Senhora, Te-Deuns

Pois da hora das Trindades

Fizestes Vozes dos Ceus.

Das mais crueis nostalgias
Fazei, Senhora, o meu pão
Pois nas grandes agonias
Tornais sol o pô do chão.

Por José Agostmho.

Tenho lástimas, pecados
Convertei-os em lampejos...
Pois mudais em sois sagrados
Todos os sonhos e beijos.

Tenho coleras, delirios

Convertei-os em enlevos

Que vôs mudais os martirios

Em lirios, jasmins e trevos.

Tenho angustias e aflicôes

Fazei d'elas sinfonias

Que vôs ás proprias paixôes
Mudais em aleluias.

Fazei emfim d'esta argila
Astro em fulgor nunca visto

Alma pura, alma tranquila
Toda em Deus, em Jesus-Christo!

68 ILLUSTRAQÂO CATHOLICA

íí



s
feips

'W")
g

— j: = —

^ cxnjji n
_D_ .weu, <_o •^e_u> ui_-- .vi{m--4<-.

JWj^ĩt. É-_» S3ã ?:
^ _>-r-

_■-»- á^S
*—

» XI t

0 • 9 ry p

mmií
£-*-

é-*-

T-

_§
■^-y

■+**■ *~ __{
0-t-

P* «?

/^/ _3.f^> <<?_£g.
-

__

/c. --

**~y* ™*£* p*f\.

"__,- ^4illw<wt*H ___...«_. f_-___.e.l_Ol____l-_--^ Ío___.|l^M_(W-.fll_-ic

3 _zz_z:

I
se *—»-

lf—r-

_?—

^f^*=£ M
w—y*-

g^m
z 2?. ^-fc* «><•/'

'fJ-^ul'" irrjJfi
ltv_ **__■ woW *. •__.. u_w

i

ĩ

LJam. -itW umMrile c-mS c /_vW

. ^g-j
__!_

•

^.||¥ 'I I 1

'»'»iii4f i tfr

p <-»-

i
__-_:

Í&A/

__E I
_s

E_5g
íSt

ILLUSTRAQAO CATHOLICA 69



0 ullimo invento. — Perseguidos pe/os submarinos. os cruzadores e oulros barcos /ancam ao mar materias

de composicão desconhecida que /evanlam inlensa e negra fumarada. que loialmente os occulla.

Municôes. begagens e malerio/ de guerra. na /irht cccic'enfal

70 ILLUSTRASÂO CATHOLICA



__A_.speotos cLa £3\_iissa

n

Por Manuel Semblano.

INDA se lembram do Shah da Persia?

Tinha uma excellente collec?ão de felinos,

E quando visitou a Europa. no comboyo real, ao lado dos vagôes
reservados para o seu séquito havia aposentos reservados para os seus

gatos. Os bichanos puderana assim admirar pelas janellas de crystal as mais sobêrbas

paysagens deste velho continente, e mastigar, cheios de nostalgia pelo seu país longinquo,
nos mais custosos restaurantes, todas as iguarias caras que o homem, seu amigo e seu

dono. inventou.

Nesse bando original e magnifico havia exemplares. cuja ascendencia poderia figurar,
sem contesfacão, no Gotha.

Alguns eram brancos e macios como arminhos. Outros arreganhavam o dente,

cravavam as unhas e traziam a pélle mosqueáda como o tigre. Uns eram enormes, pesádos,
indolentes, claros com manchas azues, e deitavam-se aos pés do soberano, como um

tapête vivo, ou como escravos. Ainda outros eram pequeninos, saltitantes como arlequins,
joviaes, palradores, e tinham o dôrso pulverisado de sol.

O cortejo imperial foi um deslumbramento; mas toda a gente encolheu os hombros

com a mania do Shah.

*

Volveram annos. A moda tão calumniada pegou. Primeiro foi o barão de Roth-

schild. que junto das suas colleccôes de crystaes, de sêllos, de moedas, de porcelanas, de

damascos—de todas as bellas fragilidades, que resistiram ao contacto dos séculos— ins-

tallou uma colleccão de gatos.

Depois foi a Grã-Duquesa Olga, quc presenteou o seu pequenino herdeiro com

um regimento de bichanos para elle brincar—como se esse divertimento fôsse sempre

inofĩensivo !

Depois foi Miss Mabel Osborne, de Philadelphia. uma americana excentrica—aliás,

como são as americanas—que pôz em leilão os seus cachorrinhos de côlo, a sua matilha

de caca. os seus terriveis Danois e os seus enormes Newfoundland, para insultar o

Broadway com o luxo desenfriado das suas equipagens de gatos.

Depois ainda fôram todas as creaturas, insexuaes e sem edade, que não teem que

fazer e adoram a vertigem da vida e os prazeres desordenados.

A moda alastrou. Ha mulheres que se envergonham de pagar numa creanca, mas

que têem um feitio especial para acariciar um Angora.
Ha mães que entregam os seus filhos aos cuidados mercenarios duma nurse desco-

nhecida e duvidosa, mas que não dispensam a companhia do outro lindo e afagante
bébé.

Por isso tambem. quando as subsistencias estão pela hora da morte, annuncia-se

em Paris a proxima abertura dum hotel, genero Ritz, para cães e gatosî E na Suissa,

onde se refugiaram todos os jonisseurs, todos os que faá_m do prazer material o destino

da vida, é vulgarissimo encontrar annuncios nos jornaes, no sentido destes dois, que
sem mais commentarios transcrêvo:

'Ou cherche quelques mêfres de ierrain pour laisser jouer petifs chiens de quofre scmeines.-

•A PLACER de suife en pension 3 chafs pour un mois. Sadresser sous CHATS, posie resfanfe, avenue

Jt Echallens.
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3/Yqy e pensanjentos

Ou bom imperador ou bom negocian.e

IABENDO o imperador Theôfilo

que entrara no porto de Cons-

(antinopola um navio carregado
de mercadorias para sua mulher,

dirigiu-se a bordo. ordenou aos tripulantes
que abandonassem o navio e mandou-o quei-
mar.

E neste termos fallou a sua esposa.

•O commercio, Senhora, é para os nos-

sos vassallos um meio de subsistencia; in-

Irometendo-nos nelle tiramos Ihe o sangue
das veias; e qual será a sorte do negociante,
se já sobrecarregado de impostos lhe tirar-

mos o meio de pagal'os?..

PENSAMENTOS

Os que rejeitam amizades novas não

merece que o sol os allumia.

Cicero

• • *

Os maiores homens de uma nacão são

os que ella entrega á morte. Sôcrates foi a

gloria de Athenas, que julgou não poder
viver com elle. Spinosa é o maiordos judeus
modernos, e a sinagoga excluiu-o com igno-
minia. Jesus foi a gloria do povo de Israe]

que o crucificou.

E. Renan.
» » •

Difos agudos de Carlos XII da Suecia

Perguntando-lhe o seu Mentor, quando
o joven, o que pensava de Alexandre Magno,
respondeu

— 'Penso que desejo imita lo»

Mas retorquio aquelle, Alexandre sô viveu

32 annos. 'Que importa.* Ihe torna Carlos
—quando já se tem conquistado reinos?»—

Vendo uma carta geografica da Hungria,
com estas palavras de Job:

•Deus dedit, Deus abstulit, sit nomen

domini benedictum,- Tomou um lapis e es-

creveu na carta de Riga: Deus m'a deu, e o

diabo ma hade levar.

Caindo em poder de um official sué-

co a Princeza Lubowirski, senhora de

estima do imperador Augusto, seu inimi-

go nas armas e nas riquezas, ordenou

que a pozessem em liberdade, e escreveu-lhe

por sua propriamão. 'Senhora. como eu não

guerreio as damas estais livres; podeis levar

quanfo vos pertence. e até pedir uma escol-

la, se pensais que é precisa para vossa se-

guranca. Acampando-se proximo de Lutzen,

logar notavel pela victoria e morte do grande
Gustavo Adolpho exclamou: 'Tenho diligen-
ciado viver como elle: oxalá que o imite na

morte» .

Uma mulher que tem sempre os olhos

cravados numa mesma pessoa, ou que della

os desvia constantemente faz que della se

pense a mesma cousa,

* * •

Lq Bruyere

A sociedade depende das mulheres.

Voltoire.
# * •

A preguica torna tudo dificil, o trabalho
fa^ tudo facil: aquelle que se levanta tarde

inquieta-se todo o dia e apenas comeca seus

negocios quando já é noife.

* * »

Franklin.

Que não seja permitido entre os outros

aquelle que tenha tomado o culpavel habito
de mentir diante de seu pail

Terencio.

Evitará os prejuizos que experimenta
quem facilmenfe crê.

f Senecâ.
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO
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Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis, encarrega-se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolic__
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, qae 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 tambem dos negocios dependentes
das repartÍQôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

Vem aneæas €to mestno esct'iptorio wma typographia
a vapov, denominada dos «Echo8 do ÆÊinho,, e ojflcina

de encadefnacão onde êão eæecutados

quae quet* tt~abatho8, cotn a maæima t~apidex, perfeicétô \
e economia.

'

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

P.e Wllela o) Irmão
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