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Partido monarchico 
Continuando. 
No ultimo numero em que trntilmos d'estc assumpto dei· 

xámos já claramente exposto o qne pensamos sobre as linhas 
gcraes d 111na organisação monarchica perante as instituições 
republicanas. Merecem a nossa maneira de vêr um consolador 
apoio, traduzido em incitamentos e louvores que goslosamente 
registamos, não por vaidade, mas pela satisfação de nos en· 
contrarmos identificados com uma lortc correnle d'opinião. 

Dissemos então e repetimos hoje : o que estava anles de 
5 d'outubro roltiu d~ vez. Ningucm o quer resuscitar, ninguem 
por certo cm tal pensa. . 

Mas não seria muito melhor do que hoje temos, ianto em 
homens como nos processos? Sem duvida. Mas nunca se deve 
tornar por comparação o pessimo, quando se deseja obter o bom. 

A experiencia republicana só tem que licar na nossa hisio
r;a como um exemplo e um aviso. Exemplo para os povos que 
acreditam na excellenc1a dos rotulos, aviso para os futuros go
ver nantes d'este paiz. 

Cada armo, cada dia, cada minuto tem sido uma licção de 
que ha a tirar o ensinamento provciloso que os factos !orne· 
cem. Nunca devP. ~er esquecida, oara que ia mais t>ossa serre· 
pctida. 

Foi só nrinosa a experiencia republicana? Não. A victoria 
da Rotunda, no 1110111mlo t111 que se dtu, foi util, porque repre· 
sentou a operação das cataratas na vista do povo portuguez. 

A' propaganda revolucionaria, semeada de mentiras tanto 
nas aa:usa(ÕL:S corno nos proassos, respondia a Monarchia 
com um emphatico e conselheiral encolher de hornbros, sem 
exigir responsabilidades á calumnia, sem ao menos denunciar 
o bluf dos comidos. 

Fomos sempre d'opinião que se não deve cortar a liberdade 
uem de propaganda nem de critica, desde que uma e outra aS· 
sentassem nos indispensaveis principios da seriedade. Mas 
queriamos que por cada tnbuna republicana que se erguesse 
no passado a accusar, outra tribuna monarchica se levantasse 
a defender. Queríamos que por cada promessa inviavel que ti
vesse sido lançada.sobre a ingenuidade 1>ublica,J>ela boca dos 
caudilhos dernocraticos, se tivesse anteposto a emonstração 
do logro apresentado. 

Quizemos isto e muito mais que se não lez ... porque 
poucos foram, afinal, os que não fizeram a republica ! . . 

Mas o que nós não conseguimos até 5 d'outubro de t910 
ternof·o visto realisado d'então para cá por forma muito mais 
auctorisada e brilhante - porque d'isso se encarregaram os 
proprios republicanos. 

As tribunas que queríamos erguidas no tempo da Monar· 
chia a oppór com propaganda nossa á propaganda d'elles le
vantaram-se logo apoz a sahida do sr. Machado dos Santos da 
Rotunda e foram installar-se na parte mais central da cidade: 
o Terreiro do Paço! ... 

Ali, não nós, os vencidos, que para conseguirmos os cento 
e vinte e cinco grammas de liberdade na nesga d'um jornal 
Deus sabe o que custa, mas ellcs, os victoriosos, lá andam ha 
Ires annos demonstrando com provas o que nunca em theoria 
tenamos sido capazes de aflinnar corno de possivel realidade. 

Eis 1>0rque foi util o 5 d'ouh1bro - porque arrancou a ui· 
lima illusão ao ultimo illudido. 

O que necessitamos, portanto, fazer n'este momento poli· 
tico? 

Combater os erros? Denunciar os crimes? Sem duvida, 
por um dever patriotico. 

Mas o seu simples registo chega a ser sulliciente, porque 
a obra de destnrição está confiada aos proprios obreiros e nin· 
guem melhor do que elles será capaz de a executar. As ma
chadadas são constantes, fortes, vigorosas. Deixai-os prose
guir .. porque nos poupam energia e tempo. E d'uma e 
d'outro muito precisamos para toltSfmir de 11ovo nos velhos e 
solidos alicerces do passado, nascidos ha oito seculos com a 
nacionalidade, em Ourique. 

O que é urgente fazer? Primeiro que tudo, seleccionar; de· 
pois reunir com um só fim e um só objectivo: a Patria ! 

Uma só designação: rnonarchicos; urn só esforço para um 
unico fim: o bem do paiz. 

Um cori><> dirigente, orientando; um 1>rogram111a geral, de· 
finido. 

E por um e outro mostrarmos o que queremos e o que 1140 
quertmos; o que fartmos e o que 11/10 ro11smlirtmos .. . que se 
repíta. 

E o que sobre tal assumpto pensamos n'outro artigo dire· 
mos ao publico. 

oeRIGf\DINHOS ! 

A' noasa Avotinha muito gratos pela.s bou palavrat que tt\•epatl\ 
o uhimo numero d'O 11lala11-a. São 01 seu• bon1 olhos d'avó e de ve· 
lhinh& quo a feiem vor·noa tio beoe\•o1amente. 

E a propo1ito 1 apnar de pet.iiea, .. acce.ilo ll o ~0110 protuto co~trl'\ 
"'apprthenaão quo no domingo a nao deixou tahn A rua de m"nha. 

At6 jl ia pare .. nd4 mal, Avó, niío lhe bolirem .• • 

EXIGENTES 

Ot ar11•1.U que entraram oa r«ita de gala em S. Carlos andam 
agora a queixa,.... .. de lbu terem ferrado calote. 

Ingratos 1 Como se não Jbu buta.ue a honra de terem tantado 
diante do ar. Affonao Costa. aloda por cima queriam remunera~io. 

Pouro 'era:onha. 

ENGULHOS 

Ot patriota. aind1i euào omlmchados com a carta quo o 1r. 
Dr. C11nha o Co11a e11blico11 na Naf6.o.. 

'fcnbam 11acienc1a1 mu tudo aquillo e. al6m de muito bom di to, 
abtolutamont~ v«irdt.deíro. 

De reato, qlltm 1t1mtUlce11to1 ... 

~ 
f\TTENTf\005 

informa uin jornal : 

.No )tini1ttrio das 1-'ioaoçu fundiram-se doi• fu1h·1i1 no quadro 
elelrico do referido miniat•rio, produzindo grande estrondo e clarão, 
fugindo todu a1 penoaa t1pavoridu. 

Refeitos do 1ut10 o mais ca1mot avuignou·M que º"º •• 1rata,·a 
de atentado contra a "ida do ar. Afoo10 Costa, não H etectuando por 
iuo pritào alguma• 

Ain11R bem. 
K a propotito: quaodo li que cbeg• outro braiileiro pMa matar o 

grando Cetar ' 
Sert\ bom eapertar o tr. embaixador Bernardino para que ae não 

eaqueç• du 11101 obrigaçõ ... 
Jl ha quui doll metu qua niio olTeffce um 11((0111lcldo. 
Auim nilo tem piada nenhuma. 

TRANSFORMAÇÕES Á VISTA. 

ltt.,.l><:mo1 d• Caacau e11e1 \'etto1 dedicado• ao cidadão phar· 
1-.;aceuti~ 'it:g~rado, 

1
antigo mesuras da Cidade11a 1 actual dtmocr•· 

oco ... intransigente .... 

~:~se"r~~~~~ ::! ot~:~~rado 
O o•u lamo10 ralção' 
E 01 ••1lato1 de fi,.ell• 
Quo levava i\ Oidadella 
Anl•o da fle"oh1çi\o' 

E aquella ca1&ca Lella, 
Que d'um azul d~alJotado 
l'ataou a verde e encarnado, 
lnda aco111panha 11 fh•ella 
l>c 111pato afiambrado 
A' ex-real Cidadell•' , 

Eu auppoobo até ler 'isto, 
~:m l<'!'Pº' q11• j~ 1' vão, 
A c11s.aca e o ealç:ao, 
01 11pa101, ludo iato 
Com a commeoda de Chri1to' 
Oh! que g<&ndo 6gurio ! ... 

TUDO PELf\ FRf\TERNIDf\DE 

X. 

l)'on\ ttmanario republicano, que com cert111 t1ti a tóldo do P ·" 
Cabrol: 

•l'et1ado1 diu, 'l,"•ndo a ordem já eaiave m•ntlda, o 1r. Manuel 
Alegre foi A Federaçao J<epublicana lladical e, acompanhado d• João 
Duarte, Alberto Mato• Beja e Miguel Jo16 llcrnardu, cond11ziu um 
clbA7. de d11aa t&mpa1 com 32 bomb•s, coberta• com uma toalha 
branca, para dentro do automovel onde tinha ''indo, que ae aeba\'a 
parado oo largo da Anunciada, partindo o atttomovel com todos 01 
quatro em direcção l reaidencia dou. Manuel Alegrt, onde ficou ore
ferido chto com aa bombas•. 

Eram dot /1Uull1U. 
São damn•do1 t. .. 
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VOICI LA REPUBLIQUE PORTUGAISE! 
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O THALASSA: - Levanta-te, Zé; olha que o predio, apezar de novo, já está a cahir; entrou com elle a formiga ... 
zi;: (sonhando alto): - Emquanto não cahir . . . vou idormindo; depois morro esmagado ... e continuo a dormir! 

-- .---

' 
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O sr. doutor e seu "valet de chambre" 
___ _ >{ 

(~ 

Ponha aqui os pezinhos, para se não constipar, sr. doutor 

ff\USTINICE BIOLOGICf\ 

Muito bom, mttmo muito bonaioho, aqu,tl• gesio do Faustino dos 
frad .. , o ultimo 1uu1ino de D. lgoe& cfe Cattro, •otando contra o 
1oq11ui10 á FOf'Wllga. que o Senado approvou. 

Aquillo oeria m~do do pre-hi11orico tr .• Julio Daotas ou submissão 
ao czar Affon10' 

At6 pareceu uma <"&linada inspirada pelo sr. Antonio JoM, pala
vra! 

t:1t61 catfa vu mai• Bruto; Faustino' 11-10 ji não tem cora! ... 

@9 

HÓRRIVEL ! . 

~·aç1u11 lavor de ler: 

•POllO abre 01 olho;. 
H; ltmpo <l~ tier <we oi homtn1 tm <Jl•tm acredittl41t e ai11d<i. in

fellzrnenle, acredito• le lttdrlblam " todo o ln•lanle danào te em troca 
1fa l11a admirarão 1l11cera 11m 9r11po de oondo/eiro1 qut /t a1m11inam 
f ro11bam e q11e a n61, pol'o l11111bem, "°' faz bratla,.,.. · 

P11ra 1r11z lraldortk t 

Sab~m onde vem ieto ~scriptc'i' No aemRnario republicano orgi\01 
do• revolucionnrloa de!'> d'outuhro 1 J. •. 

{lu• l!'""nd•1 thalauôet 1 

~: 

DE RESPEITO 

Stgundo o rtl•torio do Bº'' erno, a commiuão do lrT'fJlamento dos 
ben1 d11 oonl<"•~•• relig1out, recolheu papei a dt credi1<1, que foram 
anrbadot a lavor do Estado no •·alor oominal ~. 130 contos. 

llepararam bem ' Só 30 con1<11 l 
Alto li com o embrulho 1 

~ 
1 DENT I FICADOS 

O tr. Alexandre llraga fet o tlogio d'e"" vergonha do• homen• 
que dA. pelo nom• de Homero rle l*enca~trt; palavra que não eapera
•amoa .• Jl aabiamo1 que o er. Rraga ert. homtm para elogiar hoje 01 
qut hontem o ab1ta1aran1. mat franquezinba francR: nio o julga''•· L: capu dt tanto 1 

• 

UMf\ RECITf\ DE ... "Gf\LLINHf\,, 

Se:n:auionali11ima a entrevista 11u• o aoaso presado collt~ a Sa· 
fÓO pubhcou ha diu. t:om o er. tuy (.;oelhf), âctrc1t. da inohida\·rl 
rt<ila dt gola 1 A •lip!omacia 
1.iologica do nouo CAlro ""' • Q 
Ngu maia uma vez ficou posta 5 (: ºA O 
:l pro,·a c.-om til& no,·a boto ... ''\. 
que !umfnosamentt fal I" ndo, 
paa.sarA l hittoria <"omo uma 
toberba manifHt&Qiao de •.• ar-
gucia. 

A forma airosa como elle t• 
~ahin dot compromiuot toma· 
dot com o"· ICuy Coelho, d1t· 
•le a auitttncia du corpu di· 
11lomatico 1olemnemente f,ro-
1net1ido, até h luncçõu d• e •tf• 
tle claque ou contrttorndor d• 
lailh•tu do e•poc1ac11lo, oqnillo 
foi umA 1oherhf. prova de to· 
lento influencia. 1ubuleu. a •.. 
1oai11 (>l\rtea que. concorrem 1rn 
l1iolog1ca JH•raonalid••le rle il
lnotre Chico. 

'100#000 réi1 de bilhete1 11 

d\o't! 
lleinY l'ohre ingenno dou. 

lluy Coelho que ainda utA com 
01 beiç.oa COlll que m•mou 1 

J.: 1>or cima rl• tudu ith>, 
:\C"Ctttado de burlio ! E' b.,m 
feito! Quem o mandou 1111"tttr 
çom certa geo1e ! ! . . 

que lb• prette a liQ<io •· 
tobretudo. a mor•! do Chlq11i· 
nho • 

Por 41f1idc .. "'"9tttM t'Gt 
prt.1QI ••• 

.U ea&ribado n'ette prãoá-
1•io de aã moral. •• Jemocralit'a 
6 o aquo!!e illuatre deputado 
ou ~nador, ou quer q1.1e ~ra, 
nlottou a poLr• ho•11tdeira, 
que ruSQu o rt~lo da vida a berrar para •111e o illa1tre pae da 
patria lhe p•jea.tl4t •• ror m.ai1 ••candalo que fiz.tu• flt oada lhe 
11eniu. 

Por dh·i<lat oinguflm \'at pr110 ! ... 

011 ! a t'Onscientia 110 que somos! ... 

Ora foi por outrtu • por ettH que o J>f!4ttaeno na 1n• r•ctnle tournlt' 
•liplomatira ._, aJ1uirvu do tr. l'1cbon lht d•r o logar d'honr". J" 

Elle tl tinha aa auas r1uõe1 •• 

----
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A propo1ito do •r. rninittro da marinha ter eharuado no parla· 
mentu. gorot1e• d'um guorda marinha. no procedimento d'um a1mi· 
unte (• todot ficô\ram muito contentea 1) lembrou o lntrandgpte 
quanto diveuo foi o proctdimeoto d'Armada no tempo do Hti 
D. Carlos i;><>r """"do em regra dt Lobo d'Avila, com que• mari
nha •• aentm olfendida. 

Note-16 quo o em rt9'1'4 não valia como offenaa, a phraae d'agorn, 
mas npezar d'i110 01 oflicitlea da Armada f i:r.eram uma repre1enta.çõo 
proteatando~ e o caso ut•ve bicudo'. 

D'estR vez porem felizmente tudo, correu aem novldade. )!; at6 o 
sr. vice-almirante ,JQM Maria Teixeira Guimariea, actual major ge.· 
neral d'Armada ~uo tinha 1ido o ollicial que no tempo de Lóbo 
d' A vila havi~ richgido e auign•do o protesto, niio deu agora pelo 
garotito . .. 

Ainda bem, parn moior gloria da frRternid•de 1 

Uni pruoa do J'orto, 1>or terem celebrado o dia da Noua Senhora 
da ConceiQ<io, foram cutiS"do1. 

Auim é q11e 6. Agora aó 10 pode celebr•r o ar. Afloo10 Costa. 
E quem ditser que não ha liberdado de crenita•, n1ente •.. 

O go,erno não deixou na1iur o comicio operario no domingo• 
para protutar contra a pril4áo d'algun1 1yndicali11at, ba seit meits. 
tem caira forrnada. inttr\ indo a guarda republicana que detl:ribuiu 
algumas lraternau prancbadu. 

Se. o e.tio •t. tiveue dado no tempo do1 reacc:ionario1, o que abi 
nio ia? 

Agora 6 um apanhar e callar que at6 dl gosto \·er' 
E todo para que Elle 1a nào apoqutnte ... 

Aqnelle Reroluclonorio 6 levado da breca! 
Olhem para tlla pergunta: 

.. será verdade que. junto ao proct1to em que João Duarte é 
acuJ&do de ter preparado o complol d» !'raia du Maçâl, 1e encon
~ram duas cartas do (01'fllll9a Mannel Mar1io1, ex-cabo de artilharia. 
pelu qu•et se prova que o ttltl>b'rlmo atentado foi obra do (orml
gutiro da ro•tn'<l<la do ar. go,ernador civil, a toldo doa cofres secre
to•, e a c1trgo do meamo tenhor'» 

Tudo obra doa rea'!<lionario1 e cloa Ja•ullcu como ao v6 ... 

Ninguem ube quem prendeu o ar. general Jayme Leit.iio de Ca1-
tro. O sr. ministro da guerrn entõo nKo tab& metmo nada. 

O e.aso foi, na rua ao Ouro, b G hora• da tarde, con1 muitaa te:s
temunhas; o tr. general entrou acompanhado no governo ci\'il e foi 
entregue ú auctorhladet 1>or quem o prendeu; durante o trajecto e 
no acto da captura foi agredido o iuaultado peloa captores- tudo 
isto é \'erdada. Ma1 quom o fez é quo todoa ignoram 1 

Ainda beni. •l que ll •·ae ll ••••· .. 
Medonho! ... 

Diz.em 01 jornau qut •• f'ltfçót• parochiat1 foram muito mait 
disputado• do que no tempo da monarchia. 

!\âo admira. Aquillo agora ~ uma tape<:ie de t'xame d'adrninâo 
para 01 altoa <argoa do f:11ado 

O'ali a ministro ' um pulo. 

Outra do lit!'Olucionarlo: 

• -Strl para se ilibar da rupon .. bilidade qua lhe cabe no c~le
bre aten1ado da l'raia das Maçü, para onde levou bombu para""""' 
o tr. Aflon10 Cotta, enterrando-aa na praia, que o ("""19" Alberto 
Corr~a prettndt, com wgencia, ir para Africa, como empregado do 
E11ado'• 

lllibar' Qual! O ar. (orml~ll bem 1abo que utea 11noiçoa ião ~
comp<naado1 • d'abi o 110 leguimo duajo. 

O tr Saotoa d"Oli .. ir~, do Oafundo, antigo monar<:bico pauou 
depois a ser e•ol11-cioni1ta. 

Porem no dia das eltiçõu vendo a victoria democratica, illumi
nou, ' noite. aa jane11at da aua ca.aa, e correu no dia aegWnte a 
lilliar-H no Centro do ar. Allonoo Coai&, 11ndo agora como recom
pen1a eleito membro da .Junta da Puocbia lá do t11io. 

lato conta·no1 um leitor t0cJo ucamado cow. taota f•lta d e cohe
rtncia. 

\'alba-o Santo Anton10' O que o cidadão do Dafundo fez ~ o pão 
nosso de cada dia. 

Como queriam que o tr Affonao Costa "·h·e~M se ni.o fõa•e at•iM' 

Dá-se como «rto riu• o Camacho da Bica •bandooari a polilica 
dedicando a sua t.eth·id•de i agricuhuna, affirmando·ae 9ue o dt.sil
ludido chefe da Onllio t Capridio , ... p'r'o Alem1ejo cultivar melôu 
em larga escala, para expor deeoia ao conaumo da capital oa .. bo
roto1 fructos e a reapectna pt,•1de. 

@ 

É SEGREDO 

Pergunta·no1 uin leitor ae eabemot 'ju•ndo 6 que fa7. a sua eatrei• 
parlamentar o 1r. deputado Pepino da ~ •tta. 

Não sabemot. E conata-noa que o pedido do empreurio do Coly
aeu te guarda aobre o cato o maior aigilio para que nRo fique preju .. 
dicad• aquelln cu• de etpectao11!01. 

i· 

Pff ! 

O Suoorltut do &at.evão, n'uma du muit11 eecçõea a1egre• d'aquella 
(olha de couve humorl1tica que aabe A noitt, larga a Hguint.e lart.eha 
ou arroto: 

•01 catolicoa aio egoialu, nte1mo quando parecem proceder como 
puto•• caridoaa.1•. 

lrribu1 I Que cLeiro a vinho 1 ! 1 

Homem, 'A là continuando " fa.ier "°'ª' (ol11U, i' que nio aabe 
faur outra coisa, ma1 não artote em publico, porque o balito do vi
nho & in•upporta•el. .. 

@ @,} @} 

ESTAO f\RRf\NJf\005 

Annuociam 01 jom•"• q,u• vae str pre.ltnt• ao parlamento u.ma pro .. 
potta de lei alterando a lei eleitoral. 

Estão amojadoa oa evohlcioni1h1a • uoioniata1. Nem meio põe os 
pú no faturo parltlmento . 

Fica Eito aó, e ~ quanto ba•ta .,. .,. .,. 
THEftTROS 

11.lCJON.U,,-A'• \1.-A appla•1did• peqa de grande eapoctaculo 
A ho•r" japo•oza, que etta aemana retira de aceoa para dar Jogar {1 
rcpriie de v6.ria1 peç:a1 do reportorio rl'eate thoatro. 

-E' no dia '13 do corrootc moi. que ao realiaa a feata Brt.iatica 
do dittincto actor Antonio Pinbe:iro. 

llEPUBbIC.l. -A'• 9.-Alconçou exltaor<linRrio aucceuo a peça 
Papá. que deu ensejo a que 01 Artilloo d'oate thea1to deuem mn ma
gnifico de•empenho. 

TRn1lAD•:.-A'a 9.-Devo )10Je subir • 1cena a opera comica 
burleeca Grá-Duq11es11; de (leralateon. 

O\'lllJl'ASIO.-A's !J.-Hc•t>r•rert·u pela primeira, ... etta epocbo 
a gloriou peça historiea A con11>fra.tora, maguifico original de Vasco 
fie Mendonça Alvtt. 

AVl:St OA.. -A'a !•.-l'rottgu• na 1ua carreira delicioe.a operetta 
Maridol altgru. 

No domingo a empreza ruoh•eu dar u.ma nova matinú. represen
tando· .. pela ultima •et A flor da rua. 

.lPOLLO. -A'• U. Continua chamando grande concorrencia a ••te theatro a applaudida op01etta O Chico <14• Ptgcu, de &duardo 
Scbwalbacb, mri11c• de •'ilippe Duarte. 

POt\'J&.llllA. - A'a 9. - l!ealiooo·ae a primeira repre11n1A9âo da 
operetia inglua O Tourttldor, cahindo no agrado do publico que en
chia por completo uta elegante aala do upectaculo. 

- l!ealiaa-M no proximo domingo o ter<:eiro concerto aympbo
nico do maettro David de Souu. 

Pll.l~"rASTICO. - A'a 8,S e 10,S -A roviata O 1r. dr. d4 l~f'IJ. 
6 devtru engraçada e Oltá potta em ocena com grande brilbaotitmo. 

ANIMATOGRAPHOS 
s.u,lo POZ. - A'a 8,S e 10,li - Companhia ~e variedadu e ani-

matos:raph~. 
Sallo da Trindade. - Rua da Trindtd•. 
Ter raue - Rua AntOlllo Maria Cardoso. 
Olympla - Rua do1 CondH. 
Centra l - Av•oida da Llb«rdade. 
Cha ntecler Pn.ça dos RHtauradorH. 
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