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JORNALISMO 
lhl 1lin--, no jornal V Via, 11°11111 do<; ~cus 11 

b!'llos arliS'º"• dcb:iku n <p•c,ll'lo do jornn
lismo com o prestigio 1111reo do <cu nome t' 
a bcllcrn de formo <111r todo, t•onhrc<'•n, o 
sr .. \llr.,do l'imcnl:1. 

lo::. ai1110" c1uc nó::; :,1)mo:- 11m I>º"º deca
dente. Qunnto menor fõr o attricto, lnn1r> 
maior a ,·clocidnde, e o altriclo e nulu \l't. 

menor ... 
Hoje é umn calurricc a l'â cd11cn<:t10 fo-

111iliar de outro~ lcmpo": ll corl1'1ia dl.'liru-
1ltl c:1.blentc entre º'" nwmlwo• 1la llH'•ma 
família, e o r1•:;;p('Íto carinho-o do• filho,, 

O que •1• foz t•m Portn!-(111, diz '>lll\ cx1·cl
l1·ncia 1111r 1lf10 t1 jornaH,.mo, 1mr1pw f11z1•r 
jornali,mo <· Nlu•·ar· 1• 1•m J>orluh'tll º' jor
nuc .. , com ranh 1•\r1•pt;i'w .. , n:io 1·1h1rum
pn•\ ea'h'm. 

1 para ,.!'li" m:iior1"'· 

1 

i\clualnwntc, ml',.mo no g1•nlc <111c rc1·e-
E' realmente \t•rdnd1'. 
Foi ohi por ISiO, qunndo a Europa !;1-

Pª"ª os olho, horrori~u1h1 com º" luh11r1•
du~ da 1·1•voluçúo h·111w1·1.a, <' <111c n llc~pu · 
11h11 c11,ui11\t1 a~rn rí'puhlic·n, dt•poii< do 
Íl'<H'H""º .\ macl1•n1 que <'m Porlugul o nh•1·I 
moral cio jornolbmo prinl'ipiou 11 d1,.n·1· 

I 
bcu i11~lruq;tt0, e· drwrin lcr cdu!'açiío, :<t' 

\t'1'm monciras, s:c Ou\'cm termo•, n·mo
qul'• e st'nl'm·as cp1c fariam 1·6r:u· 111110 col-
l11rC'ja dt• ha cincornla irnnol' ... 

E•lm a <·nli\o no pmll'r Fonk• 1'1•r1·ir11 
dr ~ll'llo, l'l'!,{1'n1•roclor, 1· o plll'tido pro
grt•••hla, 'indo 1!0 p<H'lo da Cranjo. '1'11-
lia-,1• ho-.1 ili,..a<lo rom n l:11·g-11 p1•1·111u 111•ncia 
cl" Fonf<·, no (JOd1•1• 1• o •1·11 l'<lll•l'IJlll'lllí' 
0:--lri..u+·•UIO, 

li 
.\'i10! O jornalismo hoje niw inn1w1win 

o ml'io, oo r.onlrario, é por ell<' inn111•nriu
do. Tcm é certo grand1', f(ritndi,.:~ima cul
pa no dr•colabro educ;ili\o moral 1• ..,.,,·ial 

1 1111 po\ o, mn~ não é <>llc :-ó o 1·1'~pon-.;n cl. 

E' poi-. ao f111111lo pu1·lrdo 1wog'r1•--i-.ta 
<flll' •1• d1'\t' o in1rio ela forma d1• la11·r jor
nali•mo •1111· d1•poi-. lh r1•p11hli1·anos 111101,.. 
lan111l <' :11nplu1r;11n. 

O Saufo 111nnl1°\I' 111nu linha •nrwrior 
l'llHllllllllo 11 'l'llí' ll\t•ram 111J.(t•r1•111·1l1 inlt•l
lt•dual \lagalhilt•, l.i111a 1• outro• h01111•11" 
qul' pela <'1><wha 1la -.ua fun1l:11·à•> 1·on•li
h11;11n o porhdo r1•publi1•a110. parti.to n'c"'
'ª alhar;i n•du1itlo a 1111111 1w11u1•nu pldat11• 
de hm11t•ns lhro1·11•0 .. •' cdu1·11do ... 

Tol\ 1·z nw .. nio 11111· por , . .,.,,. ludo o St'
rulo nüo vit• ..... r• n ... f•t· o fatno ... n <·olo''º <pw 
1' JHI 1111111·1•11-.a l'urt111(111•1a, 1·01ti-.. o, 1• bl·m 
de '"'" 111al1•1·i~I, ,,. rn\o f() r·n o propnj.(1111-
cli~ta .lo"" Fonln1rn 11111• l1111lí1 a lmu d1•11 oo 
1no\'imr11lo op1·rn1·10 1•nh·1· nús, propug1111-
cla que o S1•r11/o np1'0H·ilo11 1· d1·~1·n\ oh1•11: 
mas qur l'lla n:)o 1•1•a """• q111· o Se1'11fo 11i10 ; 
era u 11/11111 11111/f'r tl\·~·1· 1-(l'lltHh- mm iml'n
lo, prm ou-o <lt•poi-. o lflH' ,,. 1111-<-.011 apéJ .. 
o ... uicid10 de .lo-.,·· Fontuna. ( l ::frrn/11 ap1·0-
\citou o 1110\'inwnlo, ajmlou-o, firmou-•<' 
rna ... nfto H1·111ou a orguni ... at;íu, optirariu. 

\las n:io ha 1lm uh1 11111• o jornolismo t•ni 
Porl11!!al 11üo 'º n:io 11-.11 lin!(Ual{l'lll d1•1·1•11-
lc- para o ;our /,. j111t1 j11r11:1 li-.lko, nrn ... rnro 
'l' em·o11lra 110 jorn:il pupul11r, no jornal 
barato, 111n11 d1-.('u•:io 1·111 krmo• 1·orrr1·
lo•.011 ;11·t11::1i.. t•tlurafl\o ... E 01111111 "C 11'al
g'1111-. JOl'lt:ll'• •l' OOl:l. 1' nolu, 11111 ('l'rlo (>Oll

donor e 11/ao 1lc 1•1h1l'ah\o, e •1·m du,ida 
no" jornat•• d1· pN>\ 1111"ia. 

t lll rC\ i~lt•iro IJUllilpH'I' 1111'111• \'Ili 1ptal
qucr da .. suu-. IH'od111·i;õ1•.., 111nu phra•t' lrn
zilla ela ... alrurjo ... da ~louraria ou do Uair
ro \llo, .lul1ia, dt• m(1 1·on-.lruc~;io t' mrm 
lim. po1 ... lo~o o jol'nuli ... 1no n lomu a •uu 
conto e a faz correr mundo, 1·011hcccr, pro
lt-rir, tornar- como dirl'i'! d1i1'. 

Mris cqll' dcll'ilo con..,lrnrli\'o cnronlrn
::;e unicnmcnle no jornal'? \uo! llu trezen-

lh'""'' que o jornali,mo 1·on10 o lhN1lro 
clt>ixou d1• •l'r pura c•rol.i 1'd111·aliH1 1' h'\'I'. 

por f:llla dc apoio malt'rial, d\• c·ahir no 
•lllrrcantili"mo, dl', rm virludt• da conror
n'n1·i•l, pronarar mankr a rmrwc1a indus
trial, nt:'<'l'"ario foi adaplar-•1• ao nl!'io. <' 
o nwio t· ., .. ,,. - mn í'dtw;irim. 1wnh11n111 
< ompn·lwn•ào do ... cl1•\'t'r"" '-Ol'ia1• ... panrn-
11<1 l' inlolt•r;1n1·fo. 

\ rt•l{1'nt•raçfto d'um po\'o (• foino tl1•nw
·ia'•lo forlt• para o jornah-.1110 : pt11lt• 1•ll1• 
.. •"r UJO fodor irnporlanh• d"t• .... a rt•t!•'th•r:.-

c·ão, n1a .... hn de· con~Tt•!.!Hr· ... t• c·on1 oulro ... 
d1•nwn10 ... 1<1mlw111 in<lisp1•n•11\1•i.... ()i-.,·i-
plina, Yind11 dc cimn. ju ... hça, 111-.11·111·1'àu t> 
lrahalho--com1·nicnll'1t'lt'nll' rt•m11n1•ra1lo. 
para d1•ixar ao <'•pirilo o pro•1·i-.11 •01'<'!{" 
na ... hora:-: con~ognula~ ao '"''cf11H;o, '."iÜo 
fador·c·" intlbpe11"a\'1+•. 

l~rnquanlo Porh1µnl \ i\l'I' ch-nlrn cio rir-
1·11111 'i!'io~o 1•111 que ora s1• 1•111·ontr:i, fl•111lo 
111110 \ida ;irtifldal, rnanlidn 1i... nrni ... da,, 

v1·ze>< pí'lo /<1ffl) saymrl<> dn mú 1•duraf.i\o 1• 
dt"'l'l'"IJl'ito do proximo, o jorn;ili-.rno, 
ápurlc ('ª"º" c;:;pon1di1·0 ... , ha dt' l'Onlinunr 
p!'or111'11lo l' de wz cahir na~ mão• 1h• q111·m 
•nb<·ril tudo n11·no>' o •º<''fWito qul' tl1•\'I' "º" 
outros e a ..,j, 

. l1111t•rtifl \/011frirn. 

Soccorro a monarchicos 

\ar ·•·r in ... tiluido 1•rn Li"b''" u111 •·1111111" 
11•11tral para an~ariação 1• 1li-.tr1bui~ào d,• 
..... Of('OITOS a monardtiCO' llt.ºC'th ..... itado .... 

llru-. <tU!'ira qut• nào HI c•hurrar 1·0111 a 
i111liflcrcn1:a d 'un, .~ u- -u·n·plibilitl:11l1·~ de 
oulro-. inulili"ando lúo lwllu iniriali\a. 

Tnl como :'e !':1.crcr hoj!• <'"\' -o<"<ºlll'l'O, 
11111· nf10 é esmola, mw< dt'l'N. ntl\l -111i-.fuz. 

\ 11nir<1 ('Oi"a no g1·n!'ro. d1' pr•c·•limo. 
11uc l'Ollhl'Ct'IOO" loi u 1 i11l1·m d<t J,,,11111/11, 
11ue i11fdiw1cnll' o 1 \ de maio inulili--011. 

~h1s se alguma cois1 -.e 11uizcr fu1cr de 
uLil cnlregucm-n'o cm mãos de gente ha-
1.ituadn a trabalhar e a ~ofrrr. 

11 bon e11le11cleur ... 

~rgonisa~ão Monurc~ico 
U rn inq u c r i t o 

.\rnhnmo~ de receber a ~Nruinte carta 
do "º''º \'Olio..,o corrcligionnrio e illuslrc 
medico "I" dr. ~farlini; Grillo, que gostos.~
mcnk puhlinuno,, llonra-nos ~obremnnci
rn 11111• '· 1·:1. .• 1•-.rolht•-,;1• o no:<so humilde 
jnrnul par11 a p11l1liracâo da l'U(1 ;1lc'<rnla
do r nobr" cnrla, ond1· traMpurccr Ioda a 
111h'1rc1a clv -.1•11 rnrorkr e p11l-.a um cora
~ào ardcnll• tlt• pulriota. 

\1h p1•1hu1111h, de ha muilo, na ncccssi
dntll' dt• 111nn ,.olida e \lhli,..,.,ima organi~a
<;ilo purlidariu, srm a 11ual ci:cusamos. de 
pc11-11r nu cllkadu de uma Heslnuração. 
Mu-. orgn11i,.n<;íio u \'aler, !'111 que o comi!(· 
c1'11lral ou .Junta dirrrtíva, cm conlaclo 
pt•1·111nn1•11l1: rom todo o pai7. por meio das 
""n" d1•l1•gn<;ilt's ou junla>i dislrictac$.. con
rrlhi1i... 1• pnrorhiut'!-, pude:>~e mobilisar 
pnm o fim rnntrntllll Ioda-. ás rncrgias dos 
porlug111•1.1'"• ai(· agora adormt'cídas ou 
11t• .. p1·rdi\;uda ... 

Como 1· impo,-.h·l'I go\·1>rnar /)0\0S ou 
c·ui1li11· tio,.. 1·0111ph•\o" nrgo('io,; <e E~lado 
"''"' hou pn·por·açf10 ou en>iaio, e ainda 
1·omo a 111011(11'('hia c1uc h('u\o .. de fundar 
1lt•\ 1· d1wq.(ir l'"'''11c1lilmcnle, parctc-nos, 
110 ... 1m 1·-lnw1tn·a. dn que e,.la\;1 e "e dei
'º" morr1·1-. e urtt!' portanto que se tkfi
nam :h li11ha .. ba-.i1·a .... o ~1·u programm;1 : 
a .Junta llir1•1·li\11 cl1•\t'rl:l ir tratando d" 
1h .. lrih111r 1wlu .. •t'll' con .. ocio-. (' por <·om
p1·l1·n1·iu• prpli--ion<IC ... º" -'l'U" i11<1ucrilO:>, 
afim 1111•· 11':11 n·•ulla"<'lll lrahalho:' !-Olido,. 
t• utiti ...... irno-.. . tln .... '''\lN· iolidad~ .... ~lcn1oria~ 
"ohn· •c·i1·111·m polihcu ... obrl' rclii.tião, 'º
ln·1• 1hn•1to publico ,. inlcrnal'io1;ai. flnan
~<l•, ~111•rr11. marinha, roloni .. a~ão: "obr!' 
;11li11mi .. tr:11·f11>, fonwnto. in .. lruct.;ão puhli
<'11. 1l1•·1·moh i1111·11lo "/lrÍl'ola e industria!. 
1•1nfi111, •ohr1• ludo d1• i11lt-1't'.,,.c dircclo da 
n• ... 111Triçit0 nul'io1111I. 

Tod1h 1•,.111,., 11w1111>rim·. duro que depois 
111• 1•,hrdt11la,. 1• \ i .. ada,. 1wla rr.~pctin1 co111-
mi-. ... í11i, ,..•rian1 rl'lalada,. e ti i,.cutidas cm 
< nnitr1·~"'º ;1111111111, 011 unico. -<• Em eon
/ll'I'"º ~ di1•f10 ul1011i10,. Oi< ºº";:os corrcli
~iono1·io-. i1·n:,.oluto,.. 1· l imido,. - nem se
'1111·1· ci... ('entro~ ~lonarchicos IN'm jú sé-
11·.-, n1•m a 1'''l111blirn con:;.enliria scmclhon
h• < 'onl(n"''º. n- Tudo i~"º ,.ão bagatela;; 
Ou<'m •1'1'\1' 1·0111 afinC'o uma Causa e unw 
i>atrin 11(10 '" pn•o<·<·upa com bagalclns. 
llo\'ia <111r rc·unir o C'ongre.•"º• rcuniri1. 
fo-.,1• 1lt• 11111' ÍOl'lllll fo,,..C, fos;,c aonde ÍOS
•1. E111 f.i._ho:1. no Porto, n'um "ublcrra
llt'O 011 no ru111c d'uma !-1.'rni, dentro do 
poiz ou no t••lrangriro. 

\a 1·art:i 110 •r. dr. ~1<1rtin"' Grillo appr-
1 la-•1• p11m 11 ••rommi ... ,[10 politica do Ccn-
1' Iro \lorH1rdli1·0 <lc Li•bou ·. e (• c,;.•e o uni-
1 1·0 ponto i'm. qu!' di•rordamo,;, p<'lo facto 
1 11'1·--11 1·01111111.,.,iío, <'ll'ila por nó~. e cm 

'I"""' 1lt·lt·lo(n1110• podl'rt'' ("'(Ccuti''º"· nào 
r\t•hr J:i 111• fodo. poi~ qu<'. fnrtando-•c ao 
r11111prinwnlo do :.t•u 11111ndato. dc~t·rtando 
111111111 hora~"'""· implicitam('nlc abdicou. 

\ propo-.ilo tle uma ca1·la do sr. ~lajor 
\lonh'- •oh1·(' soliclaril.'dadc partidaria. o 
d11·1·1·h11· d'O J)i<1 aponlou a direcção do 
C1•nlro 1·111110 u 111111·0 entidade compelente 
puro r1••01\1'r o u•-.11m11to. 1)';11 a dias con
' ichl\ 11-11 a appur1•1·~r e n Ntomar os lra
halhos pura 11uc fMa imr~llda. E alé hoje 
ning111·111 tugiu nem mugiu. .\h ! que o 14 
de maio foi uma liçiío, como já o 5 de ou
t11lm1 oulrn loi! 

lia que e leger uma junta dircctiva, com-



po,,la dl' hom('ll" l'l'"oluto,, 111l;·lligcntc,., e 
de inici<1lirn larl-(a. Como'? (h no..,,o, cor
rcligionario' o dil'ito. llt1 qu!' tr!llur d'uma 
.·mlida i' 'ª"la orµ:ani-11;;f10 monurchica <'tn 
'!"'' ,;e lilil'lll lo1Jo, º' porl11guczi', nf10 n·
puhlicano..,. Como" o, no"º' corl'l·ligio
nario:< <jlll' apn''l'lll<'m º' ..,,.,.., nh ilr<' .... llo 
que dl'1111ir a lormn polili;·n 11m• mai"' no" 
conwm, dt• luluro, pura rcgt'1wraçi\o pa
lria, elaboror um plnno til• rl'fm·nui... t' 11111 
pro1?rammu ~owrnali,·o. Qtu' º" no-,os 
corrcligiom1r1(b foliem, (''l"'Ímam () 'l'll 
pen,amenlo e dii-cam dr ... m1 )u-tic;a. 

As columna" <la llmwrc/11a t''li10 nbt'r
la,; dc ... de j;l r "º di,por d;• lodo.., º" monar
chico" porlu!(ut'lt'"· 

• 
,\ corta do ~r. dr. ~1nl'lin" Grillo, que 

muito a proposito l'cio para ulll·ir ('~i(' in
querito, t' n seguinte: 

r-:.r.••• Sr. l?t'liactor: 

Consinta <JU(' o mni~ ob~1·uro soltlndo da 
causa mon!ll'chica venha ~nudn l-o pclu a p· 
pariçõo do seu novo jol'lW l li .llonw·rlufl 
<jue, e"pC'ro, >-Cní um dc,lcmido dcícnsor 
e a causa sagrado da Putria a causa mo
narchíca. 
~a terrível cri'l' <)til' alnl\l'ssn a nado

nalidad!' portugut'tu, t'ri-;• d1•\ i1l;1 uão só 
ªº" tle$\ nrios e incompclcncia do-. lJU<' ;fp,. 
graçadamrnlc ha :> 011110, no' goH•r·nam, 
mu:;. e muito prindpaln1c>nlt', ú !alta tlc ca
raclcr e {1 ª' 1llanlc rnbardia da grantlt' 
maioria Jo, porlug1w1t•-., ron-.oh1 l'ut·on
trar qurm nr10 lenha rncdo de di1t'I" fran
ca e claramcntr, o "<'li modo dc -cnlir, 
CJU<'m "e nt10 acobordc d1• rxprob:1r os er
ro:>, cada n•t. muior•·-, 110-. qnc part'<'Clll 
apo~lado ... em dl·-tru1r u mdC'pcndcnt'ia da 
Pai ria. 

Coragem, poi-., -.r. Rcdnctor, que ~e n 
tarefa é ardun a ctllMI t1 -agrada. 

Ex.- Sr. Rcdaclor: 
A republica e;,.tií na il!{Onin, lodoq que 

não teimem cm :;cr ('l'g<>'- o rrconhC'c·1•m, <' 
de mai~ IC'm dia 'Í\ ido para drsgraça tln 
l'alria. l\lorrc virtimn dos s(•u-. crTo,.. e da 
iucompelC'nria do$ !'CUS hom('ns. O seu 
corpo entrou já cm J1•c·ompo,..içilo e cxúln 
um chci r·o na11s1·antc. G' intlispensavcl en
te rrai-a qun nto antes e procc1.h-r u uma ri
sorosa dcsinfccçf10, mas torno-se tambrm 
rnJispensavel que u Mont11·chía ao rcslau
rur-se, para cumpril' a pesada e glorio~u 
tareia que lhe está rcscrl'tldo, s<•jn um or
ganismo cheio dr \'ida, com lotlos os seus 
orgiios e apparclhos íu11<·riom111tlo regu
larmente e munlrndo entre ;.i o mois com
pleto equilíbrio. E' pr<'l'Í'o llois '1ºº o~ mo
uarch ico' se organrs<•m e 1 i'<'ip incm, e a 
rnl'u rnr a 11o;..,a organi'u~;io 1' purnrncnlc 
<'mbr,·omu·in, dt'\ ido i"'lo l'lll i.:ri111Jc parte 
á t>pi'demia do nwdo qui' ª"º'ª o no:-so 
paiz. Parece-me ab,olulonwnlr nrcP..,,ario 
1111e se c;.labckço uma 'a-.la org;111i-a~iio. 
abrang-endo Iodasª' fUlll0th1' "º('Ífü'"" por
que julgo indi,pctMnl'I o ro1u·ur-.o de lo
dos-lanlo o que ho u foicr. 

Hu dius u uSoberania do PO\'O» lembra
''ª· e muito bem, que a commi,sào politica 
do Centro Mo11nrd1ico de Li'boo, dP\Íil or
gani~ar commi..,...õt'' dblritl(H''· E' já algu
ma coisa, ma .. r pouC'o Enlt•ndo <JU<' ,e 
dc,·e ir mais lon!í<" ,\ 1iwu \t•r cJe,·<'m or
gani-ar-~e C'Olllllll"-fll'' ch,triC'la<-s, conce
lhias r parochia<"'• l''tn,, nos grnntJr, cen
tros. A cada utnu a rommi, ... tio de J,i,bon, 
como corpo superior do /'ª''lido monanhi
co, incumbit'Ín º" h·obu hos que julgas;,e 
convenientes, além da orgn111saçllo d'um 

cada>-lro que 1ú1111 tla<lo momento podia 
pn•star i.:rantlc:> sen iços. 

.\~sim' corwenicn tcuwnle organi-.atlo", 
legt1lmcnlc e a luz do tlia, além dt• pali.'ll· 
h'armo" a enorme íorça que ~omo,. IHl\<'
ria a n1ntagem de se ficar ~abendo quem t' 
rnorwrchico e quem tem a coragem moral 
de o proclamar a troco de lodo~ º" -acri
licios, porque só n 'esse~ a caw•a de\ e con· 
liar. 

,\hi Ileu pois, Sr. Redactor, o mru oh j. 
ln• qur \". Ex.', >'e de tal o julgar digno. 
melhor do que eu poderá de,enrnher. 

Com loda a con,.ideraçáo sou dt' \ ·. Ex.• 

~J.•• .\ILº V.0
' 

.1farli11s Cri/lo 

f\ Impiedade chora sobre as 
ruínas do Templo 

O illustre historiador de •Os Monges do 
Occidente• e de •Santa lzabel de Hungria., 
tão conhecedor da ·Edade Media., escreveu 
um livro de opposição á •obra catho/ica 11<i 

nrte da destrmção>, que intitulou grafica· 
mente de •Vandalismo., referindo·se á pri
meira revolução e ás suas filhas legitimas 
anteriores á catrastrophe de 1870. 

Outro dos mais notaveis escriptores fran
cezes contemporaneos, grande cinzelador da 
prosa, Maurício Barrés. em um livro recen
te, completa a obra de Montalembert pondo 
a nú a barbaridade jacobina, mostrando as 
profanações e ruínas das egrejas da França 
e pedindo aos que não tenham renegado da 
fé e da belleza, piedade para elles. 

Se os jacobinos francezes fossem lêr, sen
tados sobre algum capitel quebrado da Ca
thedral de Reims, os dois livros e se o •en
timento estético não se tivesse extinto n'elles 
com as crenças religiosas, é pro,•avel que 
sentissem cair sobre as suas ideias uma me
tralha mais forte do que a que vomitaram 
sobre as pedras da Cathederal os canhões 
alemães ... 

Os gritos contra a barbaridade germani
ca, que lança bombas sobre as cidades e os 
edificios, apagar-se-hiam porque uma vóz 
misteriosa saindo das ruinas gothicas que 
presenciaram o desfile de tantos reis e ge
rações crentes e de tantas tyranias sectanas, 
possivelmente ungidas com o oleo que chris
mou tantas realezas, lhes applicaria as pala
vras do redemptor. 

Não choreis sobre mjm, mas sim co ntra 
as vossas obras as quaes contra mim dirigiram 
os canhões allemães ... 

Companheira minha, e mais velha, era 
a gloriosa abbadia de Fonterrault, que foi cen
tro de caridade, panteon de reis, prodígio da 
arte e da riqueza, e que teve ás dezenas abba
dessas em que circulava sangue real e que 
usavam diadema, e no entanto sem que nin
guem d'ella disparasse scbre \'ÓS projecteis 
difierentes de orações ferventes, a saqueas
teis e profanasteis, não respeitando salas ou 
claustros, nem as suas cinco admiraveis 
egrejas, convertendo tudo em casas para re
clusos e cavallariças .. 

Tambem tinha magnificas ogivas e ga· 
lhardas ãstes de columnas, Cestões de gra
nito e de marmore, o palacio dos Papas, em 
Avi~non, que recordava o grande cisma, 
qualificada como a obra mais ;,n1>011ente da 
architetura civil da l!dade Media e sem que 
ninguem fizesse fogo das suas maravilhosas 
janellas, quebraste-las, desfazendo as gale
rias e salões, transformando-as em carceres 
e em ca vallariças ... 

Minha irmã era a Cathedral. de S. Este-
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vam, em Agen, e sem que o protomartyr 
arrojasse uma só das pedras que contra elle 
atiraram os jacobinos do seu tempo, caíram 
aos golpes das vossas picaretas os pilares 
góticos, e os que mesmo mutilados ficaram 
ae pé, serviram para atar os machos ll'indos 
á. feira, na qual se converteu o sagrado re
cmto .. 

Da minhn família ogival, tendo naves ex
plendidas .: m.aravilhosos crystaes em cõres, 
eram as egreJaS dos Franciscanos e Domi
nicanos de Tolosa, que com sahirem ao en
contro da revolução a pedir misericordia na
da mais conseguiram que cair aa ignon:inia 
de serem convertidas ern armazem de forra
gens, celleiro e cavallariça ... 

Percorrei a França e desde a abbadia de 
Saint Bertin de Omer ã de Arthom, e até 
mesmo á de Cluny, ouvireis, esta mesma 
voz de que todas as egrejas da patria reco
lhem o echo, dizendo-vos: 

Esquecestes já o inventario dos templos 
e as vendas escandalosas feitas pelos fiqui
da<lores? Não chegou um d'esses artistas 
n'uma rubrica orçamental a vender uma ex
plendida egreja, reprodusida em photogra
phias expostas aos li eis em muitos locaes pu
blic(>S, para que ni\(l se ignorase o escandalo, 
por 11m /ra11co!? Não se teem convertido 
outras egrejas em cinematografos e em salas 
de can-can? ... 

N<lo tendes fundado contra cada Lemplo 
um~-quando não seis-escola laica, para 
ensmar ás novas gerações que eram monu
mentos erigidos á superstição e barbaria e 
roubados á industria ou ao prazer? .. 

Jacobinos, não vos interneceis tanto com 
as minhas ruínas gothicas ... 

Os nossos antepa•sados, os inciclopedis
tas do seculo X\'JU. chamaram ao coo-ival . 
que o seu sensualismo era incapaz de" com
prehender, arfe barbara, e um d~•s ,·ossos 
mestres, .\lichelel, que queria dar á huma
nidad.e uma bíblia que era a negação da mi
n~1a, msuhou todas as ~athedraes góthicas, 
dizendo que lhe 1>arec1am •insectos mons
truosos que Je,·assem detraz o tórax•. Secu
lo~ e canhões fora111 necessarios pata des
truir a minha! ... 

jacobinos! não choreis sobre as minhas 
ruínas, que são, como eu, medievaes 1 Cho
rae sobre as vossas obras, sobre o laicismo, 
que está gastando e dividindo as energias 
de uma gran~e ~ação, e empreg~ndo o po
der como proiectrl contra a consc1encia, que 
symbolisa a velha Cathedral !. .. 

· Heis carregado os canhões allemães que 
contra mim se dispararam! 

]11a11 Vásq11u de Mella. 

Consultas medicas gratuitas 

O "º""º illu~trc amii.:o Sr. Dr. Martins 
nrillo, distindis"irno medico n'csla citlade, 
«JlH'r!'ntlo tlislin!(nir este jomal e ser ao 
nw ... mo tempo ulil aos seus correligiona
rio, pohrr ... , di' que clle <' nó;; admiramos 
a con-lancin ilc comicçõc:', rcsoheu dar 
comulta, a1·11/11ilu.• 805 pobres que lhe 
uprcsenh'm o curlilo de identidade pas:;a
do por e ... te jornal. 

l'arn o ohl<'r tH'C<''"llrio t' trazer um al
tc,.ludo tio proprio r rorroborado por duas 
(H'""º'" d1• rC' .. pC'ilahilidallr do partido mo
narduro. 

Contos da ('nrocblnlla 
P.('l.rn crea.nça-

Preço 100 réis cada volume. A' venda em 

A POLYCOMMERCIAL 
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De um li1Jro apprehendido 

Em qu~ s~ ~ooca o r~gicidio 

Não vacilei, n:lo voltei mais o rosto, em· 
bora na minha frente visse erguida a gui· 
lhotina - um enorme cadafalso negro, on
de um Sansão disforme mostrava a rir a ca
beça lívida de Chenier. 

T u conheces os dh·ersos factores politi· 
cos, sociae~, moraes que em meu espirito 
rebelde e viváz actuaram, trasmudando·O e 
orien tando·o para novos po11tos de vista, 
va rrido das teias de aranha das utupias 
translucidas e das nephel ibatice~ archibél· 
las do christo de Jsnaia Poliania e mais 
apostolos de chlamyde alben te. Eu mostrei· 
te certo dia, com provas na mão, receoso 
do futuro e affiicto, em como o partido re· 
publicano se transviava do caminho do bem, 
encetando una pol itica hypnotica de arca· 
buz e de veneno, tm vez de tentar a rege· 
neração do paiz pelos meios producentes e 
spartanos da educação civica e da vulgari· 
sação do A b c. Escolas para quê? Cav~rnas. 
Cacumbas vermelhas, diaboltcas, sinistras, 
muito alem das baiúcas da Santa Vhemé e dos 
covis da Camorra, nos sub·solos da capital, 
onde se atrahia a escória,- a legião maca· 
bra dos scelerados e dos vagabundos - pa· 
ra as celebres missas negras que geraram 
as arruaças, as associações secretas e a mão 
de finados de Manuel Buissa? Depois - o 
escarro, aquelle escarro viperino que o par
tido rep. depOz na fronte eburnea, cada,•é· 
rica, d'um Monarcha. Eis a logica pifia, eis 
a casuisttca jacobina numa admiravel syn· 
these: O. Carlos era valente e heroico-fa
zem·lhe espera a uma esquina, covardemen
te, e espingardeiam-no pelas costas; typo de 
cavalle1ro antigo, altivo e leal, prompto a 
perdoar todíiS as faltas mas a castigar a mais 
leve offensa, jogam-lhe o guante depois de 
morto, - a fanfarronada torpe dos poltrões
sabido que o Martyr não se ergueria já, 
justiceiro e terrivel, do tumulo onde repou· 
sa o somno eterno! 

Eu confiei· te a impressno de revolta e 
de magoa que aquelle vasnr de bilis produ· 
ziu na compleição do meu espiritp de lucta· 
dor e de portuguez; tu viste bem tingir-me 
o rosto a vergonha do oprobrio que cahiu 
e maculou toáo um paizl 

Ainda vejo ante os meus olhos, hirta de 
magua, de luto toda, desgrenhada e a ras
tros entre os dois mortos ensanguentados, 
Essa quem os monstros roubaram o Esposo 
amado e o amado Filho! Eu avalio bem a 
dôr inegualavel de piedosa mulher ferida 
duplamente em pleno peito, chorando 
marés de lagrimas, a meio da camarilha 
mannórea, tal como ante as casquinadas dos 
centuriões a M:le de Christo, na tarde 
tragica do calvariol Jamais se apagará 
da minha memoria aquelle dia de trevas: 
todo11 os passos que dei, todos os olhos pre· 
verso~ que vi, todas as frases vilissimas que 
escutei: e, quando soou a hora fatal da mon· 
taria. o rebáte subito que me abalou o CO· 
ração, num preságio terrh•el ! 

Entrava a carroagem régia para o Arse· 
nal, crivada das balas, o Rei morto e o Prin· 
cipe malferido, quando cheguei ao Jogar 
maldito. Revejo o scenario sanguinolento: 
a Rainha l ivida, ajoelhada, entre os dois 
l\larty.-es, - a um lado: os assassinos de as-

peito horrendo, no atrio da Carnara, a ou· 
tro; a meio da Praça, um Laccnaire ver· 
melho a rir á gargalhada! 

Mo11sie11r Veto a1,ait promis 
Faire égorger to11t Paris . .. 

A medo, lobos covardes famélicos de fê· 
heras sãs, deslii;avam de portal em portal 
as sombras cumplices dos conjurac.los, sob 
as janelas pombalinas do edificio, como qne 
a vereficar a eficacia da obra : escapára a 
Rainha , escapára o moço Infante: retampe· 
jaram pupilas, crisparam-se mãos sujas, sur· 
tiram prágas; e eu vi a semelhança flagran· 
emre aquella malta e aquella que, frente á 
prisão do Templo, rugiu os mais cruenlos 
ódios contra essa sua irmã de Angustia e 
de Jl lartyrio - a desditosa e santa esposa de 
Luiz - desasseis ! 

Que sarabanda de vingança! que mudez 
palrante intergórja dos bandoleiros! -Jt 
faut jeter d11 plo111b fo11d11 d"11s les 11111111el· 
les de Marie A11toi11ette . .. 

A multidão de cá; - Escapou a fesuii«' 
Vamos ã hymal Limpeza ~era!! ... -A je· 
suita era a piedosa e chrisuanissima Prince
za de Orleans, que os portuguezes recebe· 
ram numa deslumbrante apotheose, como 
jamais se fez a noi,·a r~ia; a hye11a era a 
magnanima e caridosa Kainha D. Amelia, 
que, em paga de tão carinhoso e lusónico 
recebimento, se entregou de coração ao 
nosso povo, cobrindo com as suas azas dia
fanas de Anjo da Caridade as "iuvaii desam· 
paradas, os orphãos ao léo, todos os infor· 
tunios, todas as desgraças! 

Ajoelhei contricto ante as umas dos 
Reaes mortos e, em espírito, comecei ras· 
gando a minha obra ... 

Eu era adversario da Realeza ... Produ· 
cto do meio em que consumira a adolescen· 
eia, pra'onde me arrojára um fado cruel, 
uma dôr imensa que me não é dado contar, 
a minha compleix.ão sentimental e vibratil 
tornou-se, breve, pasto das doutrinas l'evo· 
lucionarios. Seis annos ande i transviado pe· 
las veredas escuras, ao cabo das quaes me 
parecia relampejar uma sarça ardente .. . Eu 
era adversario da Realeza: mas só o horror 
que desde en tão me inspiraram os mais 
adversarios, o contacto nauseante com as· 
sassinos e matulões anti-sociaes, depressa 
me chamou ã realidade das cousas. Troqut!i 
a cConquista do Pão• pelas ·Origines• de 
Taine. 

Então, precipitava-se a decomposição da 
sociedade lusibérica, com os paroxismos le· 
thaes da J\1onarcbia, ex.austa de sangue, es· 
qualida e núa, abandonada descaroavelmen· 
te como o corpo dos leprosos nas estradas 
da Judeia. . . O Jovem Rei,, inexperiente 
ainda, era joguete nas mãos da camarilha 
que compromettia o Paço, as Reaes Pes· 
soas, a Monarchia enfim! O Pala cio das 
Necessidades tomou-se um fóco de conju· 
ras, com espiões jacobinos atraz dos repos· 
teiros . . Ha lá dentro altos personagens 
que lambem os pés ao Monarcha e recebem 
o santo e a senha do S.ynagoga <lo Largo 
de S. Carlos! 

Nos a ntros republicanos davam-se os ul
timos retoques na conjura e compravam-se 
descaradamente os leaes 111011archicos e os 
ultimos generaes. . . O delírio jacobino to· 

mava um incremento assustador : multipli· 
cavam·se os comicios, abandalha,·am·se 
mai~ e mais os cidadãos, o clarim da rua de 
S. Roque tocava a unir fileiras. 

Um homem austera apocalyptico e firme 
"em de ha muito annunciando a catastro· 
phe. Quem e3cuta Homem Christo? Quem 
attende o rude e honrado pamphletario? Os 
judas occuharam mais os trinta dinheiros
os enuchos não teem coragem para empre· 
7a de homem. 

Surgiu o apura·bufa da revolução com 
actores de encommenda, heroes a fingir e a 
valer: serviu de contra-regra o gener1<l Car· 
' 'alhal; director de orchestra o sr. )[ala
chias, da charanga do Carmo; mise-en-scene 
do emprezario Teixeira de Sousa! 

Que mascarada ignohil ! que macaquea
~ão ne,·ropathica das pedanterias de Rebes
piérre, da~ g11leguices de Santerre e das pa· 
ti farias de Saint·Just e de Lcgendre ! Nada 
d'ahna, nada de patriotico, nada de nobre: 
só torpezas, só ambições-latrocinios e vin· 
ganças, pulhices e bagatelas. Nem um só 
dedo de Desmoulins, sequer um un ico ca· 
bello do cidadào Danton. Heroicidade, aon· 
de? M~do. Abnegação?- Estoma"o ! A his
toria joco·séria do coupé 4-1 é um~ d'aquel
las filaucias robcspierre~cas, urd idas para 
embasbacar os sa11s-c11lotes lorpas, babados 
e hypnotisados pelo idolo .. . A ausencia 
completa dos chefes e a deserção unanime 
dos agalondos1 capitão Pala á frente. dei
xando a falange abandonada, dentro d'uma 
cisterna, exposta a morte certa, onde seria 
esmagada se Couceiro sabe a tempo da 
opera-bufa, - eis as trez columnas de lama 
sobre que vae assentar o edificio da in
gloria Rep. Port. ! Honra e exemplo aos seus 
e•tadistas, exemplo e honra ao exercito re· 
publicano ... 

Isto quanto aos trunfos, aos gran-se
nhores, aos altas-vendas. . porque quanto 
a ralé libertada em cidadãos e cidadãs, essa 
desceu na escala zoologica pra lá da irra· 
ciona!idade do jaguar e da estupidez ce"a 
do suíno. Que dança de S. Vito de punhal 
e bomba! que hallucinação de ,·ermelho, 
que bebedeira louca de sangue! Que car· 
nagem orgiasiica de hugnenotes com vivia· 
ções estuprais de manicomio ! 

Os supplicios martyrisados aos sace1do
tes, a verdadeira caça ao lobo, dentro da 
toca, aos guardas de policia, que assassina
vam tt vista das esposas e as pi lhagens nos 
conventos e casas religiosas, de caridade, 
onde soldados e p0vo bebados, em doidos 
e romanas sa turnaes, tombavam sobre os 
corpos desnudados das irmãs professas e . 
maculavam a virgindade intacta, purissima, 
das educandas! eis o parto teterologico " e· 
rador da Anarchia e do Terror, que de~ á 
luz - o fanatismo jacobino, a dissolução da 
familia, a idiocracia! 

A bambochata de S de outubro foi, co
mo te disse e expuz, a demonstração prati
ca do que julgára sobre uma oligarchia de 
pedante:s; os factos sequentes e loaicos -
o Governo Pro\•isoriu, a Assemblei: Cons
tituinte, a mesma demonstração pratica de 
que a republica é antagonica com o Esta· 
do, que dissolve, parque em nome da liber
dade procura integrar na sociedade, pelos 
processos vistos da violencia e do terror a 
ficção dogmatica dum novo Estado, imp~r
feitu, caduco, que morreu em Sparta com 
Solon, para sempre, e cujas tradições vin· 
culadas e epopei,adns na arte bella ~ em 
bellas lendas, fizeram surdir o punhal de 
Bruto, as carbunculos dos Dogges, !e ra· 
soiY 11alio11al de Mr. Guilwti1t, os parado
xos do Contracto Social, o Christo do sr. 
Baeta e o Cartouche do cidadão França 
Borges . . . Scevolas, Dan tons, heroicida-



A MONARCHIA - N.0 4 - PAG. 5 

JI prim~ira Proclamação d~ o. manu~I 11 
Portuguezesl Um abominavel attentado veio opprim1r com a maior amargura o meu coração de filho amantíssimo e de ir· 

mão estremoso, e enlutou a família real e toda a nação, pondo o mais prematuro termo á preciosa vida de sua magestade el·rei o se
nhor O. Carlos I, meu augusto e muito amado pae, e a sua alteza real o senhor O. Luiz Filippc. meu muito querido irmão. 

Sei que a nação compartilha a minha extrema dôr, e detesta indignada o crime horrendo, sem precedentes na historia por· 
tugueza, que assim, inesperada e tristemente, deu fim ao reinado de um suberano bom, illustrado, justo e querido, e mallogrou o de 
um príncipe tão esperan~so pelos seus eminentes predicados e vi rtudes. 

N'esta desventurada conjectura sou chamado, pela constituição da monarchia, a presidir aos destinos do reino; na sua con· 
formidade e no desempenho d'essa elevada missão empenharei todos os meus esforços a bem da patria e por merecer a afeição do 
povo portuguez. 

Apressando-me portanto a cumprir um preceito constitucional: 
J uro manter a religião catholica apostolica romana e a integridade do reino, observar e fazer observar a constituição po

lí tica da nação portugueza e mais leis do reino, e prover ao bem geral da nação, quanto em mim couber, e prometo ratificar em bre· 
ve este meu juramento nas ' orles geraes da nação portugueza. 

Outro sim declaro que me apraz que os acluaes ministros e secretarios do estado continuem no exercício das suas funcções. 

Faço em 1 de Fe11.• de 1908. - D. J1111ouel n . - fo<lo Ferrem Pi11lo Castetlo Bnmco A11lo11io José Tei.\·eirn d'Abre11-
F1mumdo .1lt11ti11s ele C11rvnlho -A11to11io Cai·los Coelho ele Vnsco11cellos Porlo-A),,.tS d1 0 111el/as de Vasco11cellos-L11ci11110 Affo11so 
d11 Silwi .l/011/eiro e José M11tl1t11s Rey1io. 

des, lã fóra; em Portugal, Costas, Fausúnos. 
llibu~terias, escarros ... 

Depois d'isto, ó meu caro, não é natural 
que o rneu nome surgisse no placard do 
Seculo, exposto ás váias da mult1dao em de· 
li rio~ 

Cumpri o meu dever, nad:'I mais. Ence· 
tei o umco caminho, de verdadeira honra, 
que encontrei aberto e me dâ a tranquilida
de stoica da Consciencia que me illumina o 
carcere e a esperança inquebrania,·el d'um 
futuro proximo de libertaç.'lo e gloria da Pa
tria. Oil·o a toda a gente,- aos amigos que 
se te abeirarem pesarosos, de.mandando no· 
ticias, aos sacripantas covardes q ue ousa
rem arvorar-se censores e aos cales fraldei· 
ros de venta phn·gia, que de ha muito andam 
rosnando ameaÇas, mostrando as preias si· 
nistras. 

- Jã não existe o moço auctor do •A 
Caminho da Rernlta• -o nihilista vivaz dos 
pamphletos terríveis. Está preso o inimigo 
cruel da Abyssinia lusa: o patriota que chi· 
ceteou colerico os "endilhões da patria, o 
portuguez que se ergueu lesto a accudir á 
nacionalidade ameaçada de morte! 

.Esquadra das Mo11icas, 16 de Setembro 
de 1911. 

(Das • .ll•11wrias do Carcere• de 
AsrRlGtLoO CHA vas). 

Corr espondentes 

Ao• nossos eorrellp;lonarlos da 
provloelll p edlmot se dlp;oem e8• 
eolh e r e lndlear·no• eorrespoo· 
t e1 para ett e jornal. 

Rocha Martins 

O. MANU EL li 
Memorias para a historia do sou rolnado. Ediçao 

profuaamente illuatrada c:om at tconu principaes dos 
acontectmtntos políticos. 

O'esta obra hist.orica. doc:ument.ada e imparei~. é 
hoje, po6to á vend& o primeiro tomo. li 

Pedidos A Typographia José Bastos 
R. d ' Alegria 1 100 - LISBOA 

o hespan hol 
(Co111i>mado do 1mmero n11ierior) 

Por<\uc. d,1ro e .. , si ri rnemigo 
1.stl'n'-i 1lc furrnn l:'I Grnn Brclaoa ó 
\t,•nwnia la 1:ru111lt', 41111é rccur•o 

f(tlt'd;1ba á l't>rtugal .. ino JlrPpararsc 
a hit•n morir'I En rn1nhio, ,;i cl cho
cp11• ha de "l'l' çon E,pni1u, enlonccs 
«abc avi\·ar 1•1 ~cnli1111cnto patrio, y 
1•xh11111ar r('t·111• rd1•s de ,\ljuburroto 
~ ~lonlc:> Ch1rns, prncl;1111ar ri lado 
d1• codo:>. a11alc111atirnr á quicn de· 
l•ilill' lu Bcpitblint C'uando ~e e:;lá 
ln·nlc ai cnrmigo común, Y ju~lifi• 
car maniobra,, romprn d.:; arma· 
mi,•1110, y gas(o,.. tle lorlificacióo, 
cruc ronlra no•oli·o,; :-;t• -,uponc que 
lc·ndriun alsuna eficariu, micn tras 
1juc ~i se diJcra qnc ~1· apercibín•\ 
1·onlra encmigo de má~ poderoso 
rmpujc, pro,ocorian lo carcajada de 
cnunlos en la infnncia i\JH·cndicron 
11ue no se cnzan lt>onc con cct'b,ata.-
1111;.. Los tutore.' dei pucblo lusitano. 
hollado por ellos un dlo, obandona
do, en la Tapada das ~ecessidade;;, 
110- ulilizan, pur,_, C'omo espanla.jo 
pM·a hacer marchai· á <>u pupilo por 
d<ondc á sus monejos inlcresa. 

Y csc a r tificio e» cl que hemos de 
contribuir todos á deshnccr si Espa
ii11 quier cumplir con lo que yo esti
mo su debcr. ,\lia Portugal con sus 
hombrc" y dbcordin.,; no tcnemos 
por qué inmi~cuirno' en ellas, mien
h as no poognn en ric,,go nada nues· 
Iro. Lo que no debcmos tolerar es 
<1ue1 disfrazando intrigas parlidis
lns, se ponga cn dudn nucslra hidal· 
gula, y de su mcnoscubo se haga es
cahcl para unos li olros. Cierlo es 
que por acú, de \ 'CZ cn cuondo, sur· 
gc.•n a:;piracionrl' ah.,orbcnles; pero 
<"·Os hcrvores romllnticos .. e e,·apo
rnn cn cuanlo se poncn en cont-0cto 
<'011 la realidad. i Conqui .. lar Portu
gal? Y;, para qué? ~o~ sumariamos 

Por1111t.>, é claro. ,-e o 11111111go º"lru~irn 
lo"t.'lll a Grã-Breu111ha ou a \llcmaulrn. 
c1m· outro rl'C'Ur::'O lt:I\ ia pum Portugal 
r.lc•111 tlc prcparar-~e parn ht•rn mo1Tc1"? 
Em t rnn1 ~e o choq uc lcni q Ul' ser com a 
ll1•,panlu1, ha (1ue :wivnr o scnlimcnlo na· 
cionol. <'Xhumar rccor<l:wôt~~ de ,\ljubar
r11la e· .\lontc:> Claros, prodnmar o Laclo de 
<'Odo,, ;111alt'111ati~ar C(ttl'lll clt•hilile a Hcpu
blica quundo :::e e:.lú cm frt'nlc tio inimigo 
nunum, e ju-tiíicar manobra", compras de 
armamento e dcspcza~ de forlificnção, que· 
c·ontra 116,, >'C supõe que leriam algum ni· 

lor, cmquanlo que se se dis"c~,,e que se 
npreslavum contra ini111igo ele mais pode· 
ro'o exercito, provocariam a gargalhadJ 
de <1uu11tos na infancia apr-cndcnun cp1c 
náo 'e caçam trutas a hrug1h t'll\Ulas. 

O:. tutore,, do po,·o lu-1lano, achado por 
cllc, um dia abandonado na Tapada das 
\r('<·-,1dades, ulilisam-nos, poi», como e,,. 
pontolho para fazer marchar o seu pupilo 
por onde nos seus intcrc~~cs convcm. 

W pura desfazer este urliQcio que lodos 
kmo:, que contribuir, se a llr,panha quer 
cumprir com o que cu julqo o seu dc,·er. 
,\tem vi\e Portugal com o:. "<'US homcn~ e 
di,cordias; não temos c1uc imiscuir-nos 
n'ellas, emquanlo não ponham em risco 
nu.da nosso. O que não dc\ emos consentir 
f1 que, dislaq:ando intrigas partidarislas, 
se ponha cm duvida a no"So fidalguia, e do 
.seu menoscabo se faça dcg,.ou para uns e 
outros. 

E' certo que por cá, de vez cm quando, 
surgrm aspira~õcs ah'-Orvrntcs; porem C.'-· 

"e" lcn·ores romanlicos e,·aporam·sc logo 
que em contado com a reolitla<le. 



A MONARGHIA - N.0 4 - PAG. 6 

'-li dcuda abrumndora, !'u pobreza. 1 

rronómica, su polilira tumultuosa, 
ln~ heccs q ur rlln 1·1•rnm iú; no \"cn
dría n ú Espaíin ui la ri<ll•eza de su~ 
rolonias, <1uc 011·0~ r1•cog(•rian, ni cl 
umor de sus nnlurules, educados ge-
11t•ración lras 1'(1'1l<'ra<'iún cn el rece
io a~liespafiol. i•orzaríamo::;, pero 
no d1sfrutar1arno~. La po•eción no~ 
<'O~taria_ mil \"CC<'~ mu-. que el atro
pcllo. ). no está mu•-.trn madurez ni 
11ur,,tra boba para O\cnturas tales. 

1\0. Espafla es, no pucdc hoy ser 
olra cosa que la umiga, la hcrmana 
mayor de Porlugul. Si algo ha de 
preocuparlc, no ha de ser arrebatar 
ú su hermana c>I patrimonio; si el Le
mor de quo ésta, mal aconscjada, lo 
abandone 6 entregue á quienes no 
~f'an de la íamilia. Somos condómi
nos de un mismo ~uclo; una misma 
suerte puede ;.cr la n ucstra si a 1-
guien intenta poncr e! pie en una li 
otra parecia. ;.l\o habl"ia medio de 
c1ue,. desechando prcocupaciones y 
desvios, nos consc1·tibemos para 
una obra comi'ln? iÍ'fo significaría
mos más, en la horn solcmne de la 
paz, si aporl<\scmo:< juntos ai nue"o 
mapa de Europa toda una Peni11su
la, bakón sobre t\frico, acera dei 
,\lediterráneo, c~tación en el Atlán
tico, paso para S11ct ' embarcadero 
para Panamá? Conmíga así lo creen 
muchos cspafioles <juc tienen lê en 
un renacimicnto de as energias ibé
ricas. Y es más : sospecho que asl 
piensan no pocos portugueses ilus
trndos amantes de "u putria, á quie· 
nes no alarma, porque saben quié
nes muc,·en el armatoble, Ia exlem
poránea exhibición de esa quimera 
fratricida, ese e~tafermo, ampulosa
mcnte baulizado de pe1·i90 hespa
nhol. 

F. DE LLANOS y TORRlGLTA 

Echos & Commentarios 

Haja decôro 1 

Em parle alguma do mundo se ,·iu uma 
inlumiu d'estas: 

Palacio de S. Vicente 

PANTEON DA EXTINGTA mllUA REAl 
N • 12384 

Entrada 10 centavos 
( 1.el • de •• de .4brll f': •• til" Alr•8IO d e u ut j 

10 o /o para os pobres da Paroohla de S. Vieente 

Est<J talão f ica em poder do visitant<J 

Os corpos dos Reis pertencem ã sua fa
milia e á nação portuguezal O Paotheon 
Ilcal n!\o pode equipur111·.,e a um museu 
ioologico, como o d11 Gscola Polylecbnica, 
- que esse afinal clú ingresso gra tu ito ás 
quintas-fei ras ... Póde lá l:>l' r 1 

.'\quillo é um ~n rcophago nacional,- um 
lo!(nr sagrado e muito nos~o. onde o povo 
km o direito de ir depor as suas lagnmas 
de pie(lade, orar a Deu5 pelo descauço 
ckruo dos que lú repou~am e pela prospe· 
ridade e gloria da sua patria. Póde lá serl 

Con<1ui,tar Portu~al"? E para quê"? 
Tomaríamos a sua di\·i<la, a sua pobrna 

t"f'Onomin1, a "ua política lum11ltuo:;a e as 
f1·1.1•s que ella rcnw\•t•u; 11110 l'iria para 
1 lo•"panha nem a riq1wza dns suus colo-
11i11:<, que outros recolhcria111, nem o amor 
do' naturaes, educado, gt•ruçflo sobre gc
raçr111 no rancúr contra o h1•-.panhol. For
çariamo', porem, não dc .. ..frudariamos .. \ 
Pº"(' nos custaria mil 'Cl<'" mais que o 
nlrnpl'lo, e não está n 110,.sa sagacidade 
n1•111 a no~sa bolsu pnm lat·:-1 nventurns. 

t\fw ! /\ He.spn11ha IHiO r, niío póde hojr 
srr senão uma bõa amign, u irmã mais ve
lha de PorLugal. ::lc alguma coisa a preoc
c111m nào serú rollbar a '"ª irmã o patri
n1011io; mas sim o temor de que e,<.ta, mal 
acon,clhada, o abandone ou o entregue a 
11ut•m não seja da fomilia. SMios uriundos 
d<• um mesmo sólo; a lllt" .. nm sorte pódc 
~<·•· a no,.sa se algucm intenta pô1· pé n'u
mu 1111 n,outrn pareclla de terreno. Não 
hil\ e riu meio de que, dt•sfuzt•ndo prcoccu
paçõc,, nos concerla,,cmo"' para uma obra 
comm111n? ~ào sic:nificariamos mais na 
hora solcmue da paz, ..e lcrn...-.cmos juntos 
ao norn mapa da Europa toda uma penin
:.ula, varando $Obre a Aírka, acera do ~le
dilt•rrnQco, estação 110 Alia nl ico, caminho 
pura Suez e ponto de en1harquc para o Pa
na1111í1 Commigo assim o uc rcJilam mui
tos h(•spanhocs que trem 16 no renasc imen
to da:; incrgias ibt'ril'n~. .\lais: suspei to 
<1u1• as~im pensam não pouco' portuguetc~ 
illti-lniJo,,. amantes da ,.,ua patria, a quem 
nuo alarma, porque -.1bcm c1uem movi
lll(•nta a CJ1.lemporanc11 exibição J 'es:;.1 chi
mcrn fratricida, esse eslnfcrmo, maldosa
mcnlc crismado de Periyo lfrspan/101. 

póde lá continuar esse a flronloso negocio 
<'om os corpos dos Heis! Por honra nossa, 
por civbmo, por humanidade! Já não fallo 

·no respeito aos mortos que a religião ca
tholica, abraçada pelos portuguezes, nos 
e1i-.ina e ordena. 

JO '- das entradas são para os pobres ria 
lr('guezia de S. Vicente. E os nol'enta por 

. ecnlo pura quem silo, sacrilcgosl são para 
n df'/l'SU da republica? 

lluja decõro. Acabe-se com tamanha 

Os acontecimentos 

HC'\CSliram uma certa gra,·idade os 
acoutecimeulos de~enrolodo~ em Lisboa e 
n'oulros pontos do paii. llou\"e mortos e 
innumeros feridos. 

Os jornacs governamcnloe!', ou jacobi
no~, di1.cm que a qucstM lundamcnlal foi 
o c'n<·nrccimento do~ genrro$ mot ivado pe
la guerra, e accusam ccrlos elementos de 
se ha\'crem apro\'eilado do caso para a de
sordem.·- como se nuo lo~sc o povo traba
lhador, o povo faminto e mit>t~ra,·el que não 
póde co11trnuar a 'iver e <1ue o go,·erno 
não lem alma de libertar das unhas a,·áras 
dos açambarcadores! 
\'t•rgonha para a nação portugucza 1 

O que tem fe ito l\ commissllo parlamen
lal' de subsislencias? Porq@ se consente 
o cxporlação dos goncros de primeira ne
cessidade para Heespanho e para os allia
dos? Porque se cm ia pura l nglalcrra o 
nosso dinheiro e o nosso sanque, como Ji~
sc o leader democratico na 'runtochada al
liadomaniaca de S. Carlos? 1. .. 

Outro diu era o ,çr. lf/011.ço Cosia a não 
t1111'1·1·r pnunr o q1wrto lfllt' 11tiliso11 no lw.~-
1iit1.1/ 1/c: S. José. ltnje é o 1<r. , lnlo11io .lla
c1P1111 .11.11rio 'Jllt'l"l'r p11(111r o 1111lo11w1·e/ em 
1/111' 1111/0llf 

/'ois SI' isto é c/"elles! 
/.," de todos sabido 11111• o Chico das Pc

p;as «~t' P-"f/011" rom 11111 clwuffe111· a q11Pm 
11110 IJ'.ll'na pagar, como quallfuer lha/assa 
flllfltu·rn, a quantia que o la.ri111et1·0 nwr<;r1· 
/'(/ ... 

Vais mil e quinllenlo•, di: o 1 lwu/feur 
IÍ t1n/i{fllf ' 

. 1~· .r11ro! .\'úo do11 mais IJUe 11111 escudo, 
d<: o s1111patl11co Chico, de 1/111'111 rios pro-
1111'1/nam certo pw11p/i/1•lo caimbnio di
:n11/~ uas 11/limas" d'"que/le jncobi110 dr-
1110~1t: 111co, de quem o /ll"<>fll"in pae di:iu se,.. 
o 111<11or patife que o sol rol1ria ... 

/:' o clwu/feur sarr1 da lal>l'lla camarari11 
<k c11ntut11ra iacotiina, <'o Chico, anojad~ 
com u borracheu·a, l/(//t>-lhe despresi~a
me11te com a benaala, /(l:e11do-u ir pelos 
(li"' . . 

O Chico é, toda a ae11/e o snlil', um her-
1yle.':. mas o clwulfeur prl's11111i1·e/mente 
111c11/11110 respe1losn, .çenliu o/nu/ida a sua 
1/i1111it/111/e de cidaçhio drilnr, que votár(1 
1·110 e k:o nas eleições c11111111·nrias não 
po11de rl'I" lmlar assim (),, produc to~ cere· 
lirl'·r11/J'.'º~ dos seus édis! E sem reparar 
1111e o Cl11co era _semprl' 11.• J para minis
/1·() dos eslra11ge1ros 11<1s :<it1111çúes dilficeis 
de /11//u de ~omen'!, arreme/le11 para elle; 
lllf1< olr' fl(J<lancw retlt'mptol'!1. que em 
lmfo., <>~ . c<1sos e em lodo~ '" pontos te /a· 
:e~ smtU"!-;-- logo .ªPflllrt'~f'll algucm que 
f!udwmlo d wna p1slola disparou! ... 

O ( 'hico, por prudenriu lwria jâ desap
~wrecirlo na escada do predio e o chm1/feur 
/Ú e8t11!'11 a ferros ... 

A /l(lta 1·iu isso, ac/1ou ridirula a scrna e 
1·1'.<ol1:e11 ir ac?ilar-se 1111s ll(U/er1as mimo· 
""' 1/.1111_1 11eo-1ornalist11 - plrnlographo de 
11111 dwno, amc1rello. <la r11pit11/ ... 

/~ ·0/1! llellu co11sC'Íenria do chumbo!
' 11r1111trando as ci1·r11111risi11/11111ç-11s rirgens 
d'""'~s ou rle oulros al<lfJll<'S, wl!itt nos 
/1111</1/hos das calças, t"l como a la9rima 
do Aresta cahiu no esr111To;torl ... 

* 
l 'm:sou-nos agora por· debaixo da janel-

111 <'111 ('arn1aoem á Dumont fl sr. P1·eside11-
le da Republica mail-a sôr A/fonso Casta. 
Sempre cumprimentador e sorridente cá 
111>- atirou, para a jonella, uma chapela
<fa ... 

/>ois é rerdade, /ti ia 11m esquadnío de 
cara/laria na /r1mft>, outro atm: lal qual 
como 110 tempo da 11wn<11·cl1ia ... só com a 
diff<'1·1·11çc1 da q11alirlade e valor dos esrol
tadosl 

l' il'o o sr. dr. Jmío de ,l/P111·:e.s. mail-o 
sôr , t11lo11io Zé! ... •d rep11/Jlica 11ao preci
su 11residenle, serti sobria rws despe:as ..... 

Jliram elles que souberam ricamente co
mer os pacoriosl ... 

lias para quem diabo foi o cumprimen
lfl?! ... 

0' Sôr doutor Cá para nóL. 
O' sôr doutor , cá pam nós ... 

COIMBRA €fVI FRALDA 
por 

Arrnenio l\Iontoiro 
PfDIDOS A A POLYCOMMERCIAL 

li. 11 '.& l ranlara, <I J-Ll •BO.& 



li-Rei O. ~Brios 1- Princi~e Real O. luiz fili~~e 
A consagração dos martyres 

Em Lisboa, no Porto e em muitas ou- " 
tras t<'rras do paiz, nos Templos e cm va
rias capellas particulares celebraram-se mis· 
sas de suffragio por alma dos dois Reis 
Manyre:1. Foi um dia sentido de lagrímas 
~ ao m.esmo.> tempo de c<msagraç;\o. As egre
Ji's efüveram replt!tas; 11'algumas como na 
hncarnaçào, enormt~ 1nas~as de fieis ti, re
ram que se conservar no t·xter ior por nâ<J 
caberem l:'t denrro. 

De :tnno para anno auj!menta a as~is
tencia a l!Ste piedoso acto. Este anno então 
excedendo muito alem o~ anteriores.' foi as
som~roso .. E' que a saudade por Elles, cada 
' 'ez e maior nas nossas almas; é que acto 
barbar_o prepertrado, tão canibnl~camente, 
ã m"d1da que sobre elle os annos decorrem 
com as suas efernérides crimi11:;es-poli1i
cos, mais radicam nos nosso• espiritos quão 
pnwer'o e mutil foi o miser.wcl as~assinato : 
qu:11110 mais os anrws pas,am, mais se con
densa em nós a força moral que, rehabili
tando os Reis e proclamando a harmonia 
poliucn das .\ionarchia~. ha de não longe, 
le\•ar·nns para a Restauração. 

Nào não podemos de fo1111a alguma dar 
a repcu tagem circunstanciada da numerosa 
assistencia. Só diremos que as Ires class~, 
Clero, l\obreza e Povo, se fizera m repre
sentar exuberantemenle, A ~dalguia e a 
plebe, o exercuo e o clero, a mtehgencia e 

\ ;J'4"onrcllo ... e 53. Jo ... f lln Co.ronra ~lanuel e 
llt'nr1<111~ Barruncho. 

\ n·<lorçli<.> dº t .tlnrwrrltin for reprt'<entadn 
p1•tn ºº"'º chrcçtor. -..r. A'lr11i<tltlo ChoH\~. 

\ O l',\ :'\Tll lW .\ f)E S. \ºICE~TE 

Ct•h·hraram-..,c h<.>jf" dC' rnanh1' clu"' mi.s .. n~ no 
Po 11ttwo11 Ht•at. t .omn ~ COJothlOH' lod1n~ <1i\ an no.;; 
''""d1• J90tJ. m:.mdfld:l.,. rt'Z:ir. o fH'imc.'Íl'(l pt~lo~ 
..;r... C:nndt• e f.ondl'-t ... n eh• S~ho~o~a. Concl~ e 
<:01111~"" <le Tarouoa e n. Tho11rn>. de ltello 
llr<') llt'r ,. D. Sophin Rurno' ele .\lello º"" ner: 
a -•11undl4 pl'lo' .r."' O. ,,.,),..! Saldo11h:1 d0

a (;::i. 
100 e f). C:irlola C..;1111><,,.. 

\;\ EU \11 O.\ O.\S DOllE!\, E\I llEl.Ell 

Pru rr~<"hr:hfa rni~,.:. mno1lntln rt'z:•r pela ~n· 
lis.rn nffirrnhd3de tio ·~nrhl t mtlm 

:'>A r-:r.nEJ,\ oos rn110'\n1os 
Fm muilõ C'<·ncorridn o rni ... s:• <'<'lt•hrndn O:\ 

EtrrC'Jn do" .J('rouynw~, pC'fo r('\ . prior d<' Bt>1~m 
t\ 1m'"'º :u1Hf,CO rt.::.\'. Gontalo No~u1•irO. 

O \:1 .. 10 lron,cpto do 111a~1.·o11n ... o l~rnp1o rt:"Q"<1r
uihun. t• fru 1mpc;.;.,i\cl tnrunr notn df' lodo~ º" 
n .... ,"'l('nlt·'· 

"\OS \1 \llTl"llES 

\n p:ir°"'1inl dch ~i nrtyrt• .. N" ... ou. ó~ 9 e meia 
ela m:mh:1. '> rc,_. prior 11lfln .. ('nhor \h~lu~I Fer .. 
n•1r;1 1111 .. ,0 por mten~;1o ªº"" r<-JC•O"' rnorlo$, sen.. 1 
do l:unhcm muito srrantf<" n º'~1 .. frnc-i:1. 

EM SANTOS 

A• 10 h. du monM o ,r. t>rior 11~ So ntos, dr. 
UilH"irc1 Corltw. resou t:\lobt·m urno 1ni~<t.1 p~l:1 
1U("!'o>111n 1nt<•nçào. 

l~M S. !\IWASTl,\O 

() -r. 11rior de s. s~ha-tr~o "ª 1>ç<lrt'irn, te\. 
\ta1111rl 'r~drr1ro .1c Almr1da. re•u11 hoje mi<<.• 
~- to hora' da manM. 

l·;M \\IOREtn.\ ni: OIJIOOS 
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Liga Naval Portugueza 

Rtuniu nn dia ; r do r:-n,.imn PJ~3dt> para <>l~i
çin do C.M<rlho ll•gionol de L1·bo.1, a a. .... cmblciA 
i:ernl da Lii:n 'la,·31. 

Dept'i~ Je litto o rdatf'>rin e mt'p.:.~ <l: t~urari:i 
qut tfr,crcH•m :t :-ituação fümncciro da L:ga com 
prcci-cíln t cl:trt~n, foram f)()i\ttt!C i\ di,cu~úo as con 
clus6 ., que foram :ippr()\•atfo:-. 

:--nh prnpn$ta do nosso cnrr li~io~nrin sr. Armcnto 
Mnnrci•o, qu.- ::m br:._·\º<'S p.:tl.wrjs 1n1ht'Ccu ~ gran· 
d < 'cni>"~ prc.iados ~ l.igo pelo <:onS<'lho ~ntc, 
foa n nO\'C'') (:0.,~C'lh() t1tÍtô rnr llCdolm:l,én. 

Entr: ~ clcitns, conla.·s.e o ~r. Con~lhtiroJaime 
Forju ck :-rrra Pi rcn1rl, qur 1tm d•<lkado 4 Liga 
n'c--tu uhi.nm. :innos toc:fa a su3 oct1v1dadc ~ cari· 
nho. 

O nnvn cnn~clho \':tt por ct-rtn cnnlinuar e aug· 
mcntar o btilho da utit e ahruista in,tituiçáo. 

Sarau 

ô ((')t1CCrtO "nnuuciado pM3 s...ibb~do ~, fo1 lr.en~· 
fcr1e;lo para. o dia 12, c-m vanudt dt C31JS:'S inamO\'Í• 
vdc:, 

~ ~P. llnfonio MaGieira 
Republ icano expulso 

\"amos começar a publ icar, no proximo 
numero, feita por quem de perto pres.:n
cic•u os factos, a historia da expulsao d·> sr. 
Antonio )lacieira em 1898 <lo partido repu
blicano, sob fproposta do seu hoje correli
gionario Alexandre Braga! 

a h~m1ldade, alli ajoelharam, mãos ;untas, 
la~'l'unas nos olhos compungidos e ma"'oa
dus. A~ forças vivas da Kação, .;hora"'nào 
D. C;u Jos o .\lartyrisado e o Pnncipe Real D. 
Luiz F1lippe, beijam a m:lo de S. Ma«esra
<le, seu muito amado Filho e Irmào,"'e fa-1,, 
1,_e1~1. votos pelo. seu proximo regresso do 
Ex1ho para glon a e prosperidade do Reino! li 

O nos"'º om1Ji.r<:> ~r. Man\H'I ~c·c-111c.•ira mandou 
rc-n1r hoJt.'. O:l cnpclln da MIO 11umta do F'ura
dou1·n. <'m Anun·e1 ro de Oh1<lo~. umn rni~~a, ~-;
si~lindo todtl n SlHl fomilia t~ l'C'~~Otl ~ dn loca1 i-

O qu.: o sr. Alexandre Br.iga disse do 
' sr . .\lacieira! .. . O que o sr. Macieira disse 

mssA X.\ 1; xc.\U:'>AÇA0 
\ '.. • . 11 tfo manhf1 Cl'lehrou S. i;,,. H ... o sr. 

\rr·f\_l1t'J)o ''C' }f~·tHen~. ftf("Pdt•rulo çoro a maior 
•wntilln;• ~o . ~on,.ite 'I'.'~ lh~ lbra leito pelo di
rt•rl•1r cl fJ /Jm, umn 011-.. .... "t nr. PJin'Jít da Encar· 
nor.~o. 

O_ l'hJH'Cto do m:u::c...,tu ... o lt•mplu rrn imponcn-
11 ... ~11110. \filh:tre..;; de p(" ..... oas nll1 .. .,. cnconlra
vnm. íurmnndo umo ifomf\n ... n rnol~ humuna que 
;~ ~·1~1:','.~~~uh!~. (óra do j.('Uardn ·H'Ulo e l\O comc-

Todo .. os allttr<'S .... ~taw1m illumrnndos 
S. "'·• lh.- t>ra U1tn:>rdn1lo A t>orlo pela Ir· 

mnnclndt• do ~anli,.,11110, 1wfo rt•\. Jorf(C. con . 
cfJulnt da íreguctia, por oulrt•' rrtlC',1a .. licos. e 
l"'I"' tt•prt'-entante' da r<'•lnrçno t1•0 IJfo. 

C:hrC:hlo ~ .-greja o ''· . .\~("t.1 ... po cJr Mvlilene 
f'O<•tunrnhou ........ para o allnr tlu $anh~"•ll1Õ. oode 
lt"l 111na rurta oratào. 

Eoi "'<'1.ruicla, depoi ... de pnr:tru(·ntodo·. ~ctcundo 
o r1l11:ll pf•lo .. re,.04 conr~o Jo ... (• dC' Santa Rita. 
•Ir. 01m:o da. Picdodc Cfi-ln ,, co:ul111tor Jorge. li 
~Plt•hrou n llH'-s:l, dur:mlt• a rpml foi uc<>h t~rlo 
f'Wlu~ mt•,111os $.OCCrdOlt\.,, ' 

l•'i1ldn t'''ª Cerell1onia r(•,uu·'C' o f,,it;ern-111t, li 
<•Atando !\. l!x. • Hev .... d<' 11111 rn <' hnrulo. 

l- rllU Ort'ht, lra COmpo,tn prlo' di,[llltlOS pro· 
(<-., .. ore .. C:1rJo ... de Sá, Fijeut>1ra!<. Pt·~1r.i. Ncpo· 
lll\IC'Nlo flmuu .... Joaquina Uo1~n ..... Filippc d3 Sil-
\:1 "· \:nwr. lloque. <'xt'<"Utou tlurontt• :l!-- ccre· 
nio01a,,. n•h..:10 ... a-.. algun ... tr~"<'ho' de 11m,1c.a. 

\ • dt•\:1ç:lo cntoou--..e o Snlulart~ llndí11. 
\huta .. tf<"z("n~1s de pc-.. ... on .. ht•1jarnrn N""'peilo· 

'"rnrnh• o .anncl cfe S. E\.ª IC<-\.- o ~r. Arcebis
Jln tlc• \I~ lill"ne que diffic·lluH•nl<- rnmmhou ntra
•t•1 o k111plu. que e~tnva lallc•rnhrH'nlt> cheio. 

A impunl"nria <lo a:,pcclo cl'Pslc nôo pódc des
t'r('\l'l'·'l'. lii.o grande e :-;igninrath·u foi. 

Dos 'IUt' ;:1ccorrer<-H11 ti <•grt•jn da Encarnoçâo 
11:)0 t· Jl•> ..... 1\<"I dar. como ht•m ~e C'om1>rcbende, 
umn nuln c·ornplel.a. 

A <lll·•···~ãu. redacção. rr\ isiln e n1hninislrat:lo 
ct'O fJ;,, reprc'-Cnlar:im-.. e i>f'1o' ~r .... J. A. ~to
'""" dº \lm~•d:r, dr. J(1lln M"rnro dºMm.,idn, 
Fr:ine1-~u :'\a\ ier <1°.\lm~1da. t.u11 Tri!(Ueiro>, t'I 
l?r.inçehno Pimentel, .\ nlon10 Suotos, Corlos de 

d""'"· 
:'\ .\ C.\ P l~l. LA 00 SR. M.\11Ql1EZ l)A PRA IA 

\a r11petlo do po.lacio do l:tll1•dclo Marquez dn 
Pr:11a <" -"ºnforte mondou "'<'U Olho e no"-tO que
rr<lo :un1_ito o •r. har;lo dr. l,inhó n.'U•r hojt>. ás 
9 hora' 1fa manhfi, uma 1n1, ... n ,ucrrn"31HJ0 a 3(-
11rn do"" re'tlO'- ~~onas,t:t)n .... 

\ raprlln cnçheu·-e pur cor1111lcln, pr<'<lomi
n:rntlo C'ntrc a concorrencia o ~·lrrnrnto popular. 

NO 1'01\TO 

1•011ro. 1. 3 t. - /)i11-1.i,hon. - Por alma de 
El-lh•i O. Carlos e de S. A. o ~~nhor D Luiz Fi
hppe r<'•or~m-"e boje. á> to e 11~ to e mera. duas 
m1, ... n .. nn <'Jerejn do~ l'ercciro .... dn Carmo. 

\ Cl(rt'Jª ''''ª'ª complctomcnl<' d1c1a. ,·cndo
'-«' niuit:1"' clczcna"" de pe .... 0;1 .. nn 'nrhr1,tia e no 
corr<"clnr lttl<"ral. p o r ntlo tN·('111 1o,a:tnr dentro do 
t~mplo. 

l·;ntrc :~ :l!'o>"'Ü·tencia 'ia-s<' tudo <1uanto h3 de 
nl:'u._ dhhnch> no Porto. 

\a, rua' 't·cm·~ hoje milhnr<"'- dt:' pes;.,oa~ 
tr:rJ'llldo riiroro'o lurto.-,Corrr'f'.) 

1; M PI NOf",l.A 

O n"'"n qurrido e iJ111,1 rc ninig<1 "r. vi,conde 
de Prndclln mandou rcMr hoje umn misM por 
ahnn tl1· "l·Hrr 1). Cario, 1 e dr S. A. o Senf1or 
O. L11i1 l'ilippc na cop~llr• do •cu -olat df" Pin
d1·ll:1. 

F.ll B'ERTr \"\DOS 
o ...... r ..... C<•nde-. de Bcrltando .. rnnnrlttram dizer 

"""" 1>or '11tno de F.1-Rçi O. Carl<>' e de Sua .\ l-
1<·1.:1 o Prumpc O. t.uiz l:'ihptlc 11n rapclla do 
>~u "'"" 1lc lkrtian<lo~ (Ponte cio t.rnrn). 

E.\I \ ºli.LA \ ºIÇOSA 

''" ' ' vrço"· 1. 2. 16 l. - llill - l.i •hoa. - Por 
rnrmhnKa in iC'iali\'3 <los .. rs. Vcrh.-.irno An tonio 
l apn (' Jo ... (· de Sous.a Mc."nt"T.th·•. rt'ali-..ou·~e hoje 
no kmplo •lc S. Bnrthol<>mcu ,,.,.,ln ""ª umn 
mi"~ por alma dos 'nudnso• l\N O. Cnrlo~ ~ 
l'rinripr D. Lui~ Filippe. O '1Clo. a <ttl<' concor
n-1t ~ra0tk• ntHn~ro -.r& ~ ...... • 4.W.ito&ndo ..... amí~~ 
da Fam1h;1 !leal Portug\leui, re•eslru 1mponen
tc !lenhruento.-C. 

do sr. Braga! .. . 
l.)iz o s r. Macieira do sr. Alexandre Bra

ga: 
•Executei um homem que tinha a alma 

curtida em lama e o corpo curtido em vi
nho•. 

.\las .. . esperem a historia documentada 
e "ão aguçando a curiosidade .. 

N o prox in'lo nun'l e r o 1 

~APITOLIO E ROCHA T ARP EIA 

~ obra tln Restau ração.-Entrevistas 
por A. L. 

A psychologia dos ldulos - J . - Memorias 
de Affonso Costa. 

na clmes ••erartas no lltoro da Menarc"a 
Organtsação Monarchtca 

Por q u e ? 
!'\a Guarda, diz o Noticias, parece que 

por ordem do go,.erno, o sr. go,·ernador ci
\•il foi á typographia \"eritas onde apprehen
jeu 50.000 summarios da Bulia da Santa 
Cruzada e indultos. 

Cnm que direito e porque razào se fe7. 
esta apprehensao? 

Então <'s catholicos es tão prohibidos pe· 
lo governo de ter a Bulia? 

Protestamos vehementemente contra o 
facto, que revela como todos os outros an
teriores a mais completa perseguiçao contra 
os catholicos. 

1 
Quando terão os ca tholicos a coragem 

1 de o ser - a \'alêr?! 
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Brevemente: {l. LQÚCÚRA JACQBIN~ 
FOR ASTRIGILDO OE:A VES 

I-Um Bragança. não foge! 
II - O l'\l'.lassa.cre do Tencnt:e Soares. 

liragem limitada, edição de luxo, illustrada. Tomo ~00 réis. 
Pedidos acompanhados da respectiva importancla, dirigidos a esta administração. 

Rua d'Alcantara, 41-A a 41-E -LISBOA 

éstas officinas estão aptas a executar os mais difficeis e 
os maiores trabalhos, pois possue machinas como nenhuma 
outra. 

Machina de compôr. 
Machina de dobrar folha impressa. 
Machinas de coser a arame e a linha, lambadas de livros. 
Machinas para trichromia. 
Machinas para dourar a quente e a frio. 
E muitas •das outras machinas de uso ·uulgar n'esta industria. 

Papelaria, livraria, edições proprias e alheias 

Cipograpbia, Encadtrnação ~ Est~r~otypia 

CARIMBOS DE BORRACHA 

'f ELiEPHONE 3362 

rrcm pessoal que va.c a. casa. dos c lie ntes 


