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O cierfgo d'oraens sacras. que desejar alistar-se n'ete Monte

r'lo. devc enviar so fcev. Padre Allredo Elviro dos Santos moradoi

__» Ãvinida Fontcs Pereira <ie Me.'.o. 41, Li.sboa. os setjuintcs docu

ĸentof :

— I.' CertiO-r.o d'edade, devidamente reconhecida por notario

—2.' Ools atle.-iados, ou declar;.<;< es medieas jurad.is e recon_ecida?

por notarlo, <.m como nílo softre de « o <_ stia actual, ou habitual (pa
■j^ras texiuaesi. -3.' Atiestado, ou dtclara<;So jur?da, do secretario
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ta. ou ao I cv. I'ac'rt Lconcl AratÃo Dnnt;<s de t-ousa, nior;idor em

Laianicira, Mon<,__o, .-e usidir no concell.o ot AW>iit,.io; ao Kcv Pa-

die Lon incos Afionso do t'ai.o, capcllâo da Miscncordia de Via-
_.<_ do Casldlo, se rcsidir no concelho de Vianna do Cas lell"; ao

Kcv. Padre At.-rucl d« Cosla hreitas Reis, se residir r.o conce-

|ho de f-ani.ilic.-_o; ou ao ĸcv. Padre josc Aĸlonio de Campos Ju-
mor. parocho de S. Viccnte de Aljubarroia, se residir i.o coiiccllio

de A baca.
0 ĸicridos Rcvs. Padres s.lo socios corre>*poiidentes do

Monu-Pio ; pici-i-ini lodos os es.'larccinieiiios, l.icililain as aduns-

B<_>c->. icccbcin as quotas, pa^ain _ubsidios, cic.
tMc coucede _udm<iiu m, __ocn<,a. ..u_.pcii-.ao e falta de colloca

{lo; pana visitas medjcas aos socios lesidenic-s e»> Lisboa e nas ter

ras em que residncm 2(1 soc<os, dá 10 e..cudos para opera^úes cirur

glcas, ou conlerencias n.ctoc.<s e l(i escudos para auxilio das despe
___•_< com pĸics_-cs ecclisi^ítuos ou rivis; looos podem celel.rar n-

ta^ella <-o jazi„o sito na lua nun.no "•, dc cemilerio do Ailo de i.

|cío; laculta a livi_.n;< aos socios, que a dtseixrcm consullai; Itn

ûlitilo a comprai paia si e |.i_ ,._. sua.s lan.ni. 8 intClcainenĸ s nie

tbotes e com abalmtnlo de __(> p. c. nas phaini-ic'ias n.uu.alist <s di

Li fco;_ . u.dus lêni direiio a sci stpuliados ou utpubitados no itleri

ÍO ti.Ztl.-o etc.

Ltr.icde o subsldio de vlrte e cinco tscidi 8 e ir.crtalha para c

fnn. iai ír.s íocIos iis r. i u.«. tn. Luboa, e o ût v nte tscucrs paia <
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CHRONICA DA SEMANA

Paginas de caderno

f iUARTA feira de larde. Boafo dominanle: a revolucão em Lisbôa. Entediáde, a maioria sorri incrédula,

\-vX anfe a azafama dos carbonarios que pela noile adeante giram e regiram nos automoveis de pra<,a que
^L» o cofre da policia aluga para defensão do exisfente. Desco no lim de janfar até á Pra^a. O nevoeiro

do rio invade fudo. Um frio cortanle atravessa o burgo lado a lado. Passam devagar as rondos destacadas pela
aucforídade militar em cujas mãos foi depositado o governo da cidade, para reprimiros ssaltos aos armazens. Cir-

culo um pouco. Ålguns retardatarios, emquanto aguardam a chegada do c-leclrico, relêem o edifal do commando

da divisão . . . Um vulto desfaca-se da massa cinzenfo"escura do nevoeiro, aproximo-se de mim. E' o A. Vem da

Batolha. Depois de um rápido, receoso : Sabes mais alguma coisa ? informa baixo que as communico^ôes estão

inferrompidas com a capifal, e escôa-se ligeiro tal como aparecêra, a gola do capote á alemfejana amparando os

bardos do fêlfro derrubado . . . Passeio ainda. O elefrico não vem .
,

. e n'um momenfo, fifondo disfrohidomenfe

as faxas de brancura com que a pobre luz das alampadas suspensas fére o nevoeiro crasso. reccnstrúo o discus-

sôo em que intervim hoje na parado. O G. declorava que o Camacho era intelligente demais para sêr politico.
Neguei. E o tenenfe, nervoso, sêcco como um serrano, volvêra :

- Talvez não digas o me.*mo daqui a quofro
dios . . .

Longe, um surdo echo de bodaladas. Depois o de um toque de cUrins, ao recolhêr, e o passp vagoroso
dos cavallos nocfambulos, somnolentos das rondas, bafendo o legêdo humido da névoa a cahir persisfenle. A

cidade dormia. Não havia theatros nem cinemas. Quando enfrei no elefrico um bacolhoeiro democrático loscávo

o ebctoridode d'olto a baixo como cumplice da canalha que lhe roubára o rico armazem. lá p'ré Ribeiro . . .

Quinta feira—Dez horos do manhã. O boafo não dormiu fodi a noite e surgc mais avolumado. Ha no sce-

nario um personagem : um cidadão que chegára de Lisbôa e conta que oo lado dos revolfosos esfá a maior

pone dos regimenfos da guarnigão do copifal. Na pnrada, ha conciliábulos de officiaes. Um democrático bafo-

rando a almo^o farto, dá a sua palavro de honra de que em Lisbôa sô ho *uma insignificante insubordinagão que
o governo dominou> . Os jornacs são um desapontamenfo. A censura é rigorosa, como as preven^ôe?. A névoa

forna a enovelar a cidade, meio em frévas. Lá para a noite ao debandar apiessado dos que moirejam, a Mon-

tanha ofixa o piacard declarando que «o movimento gorou e os cabecilhas (sic) foram prêsos» . deve sêr ver-

dade. é sempre assim . . . Mas reajo : Deus queira que não seja verdade ! Reaffirmo-me porém, nos dizêres da

noticio, e desonimo. E' sempre ossim em Porfu^all Devo porém, confessor que oo regressar a casa, uma rapo-

rigaga minho vizinho, abanando á ossodeira dos casfanhas, cantorolova vibrante os versos da revista :

Dizem que o Brifo Camacho

Ånda de má cafaduro .

Affonso Cosfa e Augusto Soares chegavam n'essa noife de Coimbra, conferenciovom com o generol,
reclomovom toda o policio disponivel paro os guardar. Cifava-se uma phrase do chefe democrafico a proposito
do revolfo : andam a assar as castanhas que eu hei-de comer, mos reconhecio-se perante o levanfamento da

guornicôo de Vizeu pelo fundador do républica que 'oquelle Machado Sanfos ero homem dos dianhost»
E o minha vizinha continuava :

Dizem que o Brito Camacho

Anda de mã catadura I .-.

E logo depois no ritornello da canfiga :

. . . E o caréca sempre fura !

E furava. Tanfo assim queo placard era retirado ás 10 horas. ås ullimas nofas do toque de recolher.
Sabado—Sol em chamma, n'um clarão d'oiro offuscanfe na immensa, fapecaria ezul-diaphano do céo. Cá

em baixo a grande nova : o friumpho ! e nova phrase renovada ; respira„se! seguindo de uma aspiragão de tu-
berculoso corado .

.
.

A noticia prcpaga-se rapidamente e o seu avanc;o é marcado por sorrisos de jubilo. A névoa já nôo cáe á

noife. Feroz, um vencido, perfo de mim ameac;a :

—A confra revolugão vae esfalar e n'ella hão de fazer pezo 2.000 soldados inglêses!
E o chéfe, falla.chochicha, combina. Senfe-se a desforra a preparar-se, emquanfoum bacharel de ha pou-

cos annos quéda-se exfáfico :

—Olha esta ! quem me havia de dizer que o Sidonio I
,

. .

— Veja. Veja v. esfe méfhodo, esta organisacão. . . volvia outro com o Século na mão febnl.
E o bacharel, descobrindo uma paixonêfa anfiga:
Mas ô filho. v. bem sabe: isso não admira.é o von. a esfada d'elle na Allemanha! E a seguir eparecio umo

anedocfo, a respeifo da passagem do novo heroe em Paris, para Berlim.

Segunda feira. Na parada. Deonfe de mim uma jonella aberta. Augusto Soares mosfro-se, despreocupado, ',
o mesmo ar de aborrecido elegante que fuma charuto para mator o fempo. Os soldados em grupos mirom-no
sem dizer palavra. Mas denfro em pouco a carêfa risonha de Afonso Costa aparece.

- !|
—Olha o LigôrioJ brada um galucho. E fodos os olhos atirom ao prêso uma gargalhada !E Affonso Cosfo

refirava-se.

Como é possivel que tanlo odio se reconcenfre confra um homem ! Les dieux . . ..

Pe<;o desculpa, e fecho o caderno.

F. V.
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PORJ. DE FARIA MaCHAOo

A minha estante.

soliilão .!<> meu retiro batem d<> qua.irtn <>in v<>/, inerco <!a gentilesa <ios auotnres ou dos

ertitnres, as novirtartcs litterarias il.i epoeli... 1J seiii|>r<> rom alvoroearta alegria, que eu

reeebn um livro. Para quem vive Inngo <> ti>m apenas a saudarto [>or eompanhia, n'es-

tes longos. frios serôos. de liezeinbrn as|it>rriiiio, a che«;irta >l'urn livro <■ sompro rece-

bida eomo a ohegarta d'um amign — de lira<;os abertos. M<t- o livro ti'iu o seu lognr es-

pecial, porque quantas vezes o hospede, <>mi>i>ra amig<>, einbora interossaiHo, r i o - vem perturhar a

serenidade dos nossos habitos, oom os si'iis habitos. as snas horas, as soas doutrinas, as suas predi-
leceôes. 0 livro não. Se nos irrita f.oilmonle o adormeeemos na eslante, o potnos <le parte, porque

niesmo impondo-nos as suas o[iinir>es e as suas doutrinas, é sempre dum louvavel silenrio, duma

impassibilidade que encanta. urá assiin diseorria eu n'este prineipio rt'inverno quando o correio me

trouxe uma brochnra de Manolo Tejada.
Ha quatro annos conheci, em Madrid, um rapaz muito alegre e muito estouvado, que fazia a

vida vasia de todos os inuteis a quem o dinheiro sorri. .\'ã<> sei se tinha r'.quesas, mas varias vezes

reconheci, que tinha [>elo menos a fortuna de poder semear o rtinheiro ás mâos| largas. ^Como todos

los espanoles son cbogados mientras no demuestren el conirario >- é esta scie uma das mais viva-

zes ironias da gra.a madriiena— Manolitn Tejada era abogado tambem como um bom hespanhol

posto tivesse na»-idj:> no Mexi.o. Culto, possuindo a illustracão variada e superticial d'um homem

viajado, t nha uma grande vivacidade na conversa e no novo club, frequentado por politieos, artis-

tas, bohemios, diplomatas <_■ escriptores, a sua companhia era positivamente disputada. I m dia des-

apareceu de Martrid. Eu voltei á i'.allisa e nunca mais soube do espirituoso mexicano. Imaginei-o

sumido nas fazendas |iaternas a-_ricultando terras ou correndo nas ruas de Vera <auz as amarguras

ou os triuraphos d alguma revolueão, porque Manolo Tejart i era um grande paitidario de Porfino

Diaz no que revelava um certo amor pela ordem e jielo prngresso do seu paiz. E era esta, a unica

nota de serenidade <[ue transluzia do seu estouvamento, mais [iropenso ás desregras dos prazeres,

ao turbilhão da vida desordenada. <]ue propriamente nos problemas amargos da politica. Podia su-

po-lo arruinado n'uma mediania amarsa n'um bairro afl'astarto âe Paris, rt'esse Paris esturdio, onde

desaguam todos os nababos e todos os' famintos, mas longe estava d'imaginar <pie o meu estouva-

do Manolito. tentara o jornalismo, correra para os campos da guerra e acabara atinal por reunir gra-

vemente na s>>lemnida'de d'um volume para mostrar que aquillo não era um capncho de dilletante

mas um tim de vida, as suas chronicas para o jornal mexicano «Diario llespanhol». E era essa bro-

chura que me batia á porta como um amigo veího, que vem pertir pousada. Li, reli n essa mesma

noite toda a obra rnaravilhosa rto iádllu-tre eserintor e francamenie não encontrei, afora algumas

ligeiras boutades <lo pvnlngo, um s>> aspeeto. um s... detalhe -equer <lo meu antigo Manohto lejarta.

0 que alli me surgia era um homem rell<>ctido <■ ohservartor. que souhera diseiplinar os seus conhe-

cimentos, <pie conso^uira metbnrtisar. fazer emfim a sua fiersonalidarte. As suas tres pnmeiras car-

tas sobre llespanha e e-.peoialmente sobiv Martrirt, são perfeiti -imas, escri|>tas eom a serenulade oe

quem soube aproveitar o que viu. mas .-oi.returto onde o esoriptor -e revela e na desenpoao d uma

capilla en palacio, pagina mauistral de rtescri|itivo ,• de oôr, onrte nem mesmo falta a pontmha aze-

da d'ironia vincando n'ura trar^o de <-ario;ihira inoíferisiva, uns ceitos c.cessos de tradicionalisino

de que se abusa um poucochinho, nas regias cerimonias rta corte.

Nas descripcôes das linhas de batalha, no relato dos siio.-c<sns, na pintura do quartro possivei

de tanta amargura e <ie tanta dúr, onde macabramente s<> oonfundem monto.- de oartaveies e de ca-

cos, ruinas. canhr.es que fume^am como monsiros eyolopicos, halahhs <ie gloria e gemirtos d ester-

tor,—Teiada soube sempre p<>r uma nota pessoali-sima de sentunento como n esse NatcUda Han-

dres. Tão tragiro, tão commovedoi e que é inquestionavelmente a sua melhor pngina. Manolo le-

iada encontrou alinal um fim; a ll<>s|ianha iTiriquistou mais um escriptor.

A.iui te ficam pois meu e.iro Manolo T.-j.ida <'oru <>s r.o'us agradeoimentos (ior teres rel<>mbrado

estepobre esqueeirto. os protestos do meu enthusiasmo pelo teu triumpho porque tnumphaste a

'

A*vida afinal, não é tão vazia comc pensavas e inereci' bem <[ue a oll.eu. serio Senão r<-

para em ti proprio. .
.

-v
. ,

r
, .

. .,
,

Encaraste-a uma vez a serio, uma s>'> ve/„ e ella d.-n-te o trtumpho. Uuera tinha afinal ra-.au . I

E o que ella ainda te ]iode dar
'

!

P S - (irai-as a generosidaih- amavel dos auctores e. ertitores, r»p.phi o. seguintes li-

vros -]<■ -i'i'p m« ncfiurjip-i lm_o <pi
• m'o c.nsinta o mingu i-lo e-p .^o destiriHdo a osln sm-Qiio:

«Terr,_ I ii. h» e « .ĸ-i.illo e.n V.nlo>nt> se.rie rte hnUi-nlissimts ch'oni.-ns <le J....0

Pauln Ereire- -Tov <s rto p..vn.,. de .loã-i do Minlm, pseii.|r.niiiio .l'um conl>e>uilo jornah-ta

CHth>.licn. espi.itn b-ilh >nlos-i.n<» e hI.ttih ferre.i He cnmb.tent.': ..Snnhos <\~ Rellesa p Jnnnna

d'\c» insnira.lnra de (.".nnnsil.nr.-s.. do meii v<>llio cam-i'-iida Alfced'. de S.c.vem; ..E-quea-

dns„ versn, ..streial.rilh.r.te de TVix-.rH Pmt,>; ..l.isl.ôn Alegre.., dn rtislin.-to l.omem de

leit'-HS, Ca.lns de M'.nra C.nh^], e a«r.-iserto Idenl na Arte, soheibo trabalho do msigne

Droftíssnr e hnmem de s.iencia. que ê I'Vrreira DeusdHrtn.
... ,

. ,

Por ht.je liinito-me a rcgi&tdr a sua chegada e a dizer-lhes muito simplesmente: obngado.
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•

semana pessada pairava'no ar tal odio eos

|v Ivr-ninos. que o serão saiu decapitado,

,\ sem o lilulo: Njpoleão nunca extstiu!
.

A que Santa Helcna irá parar o na-

po . . . send.iro (que faes foram as sahi-

das de quem te-e eníradas e e.-tadas de leão) que du-

rfln'e s< te ennos calcou lod_s as his divines e humanas

redu_:indo êsle paiz a uma ro<;a policiada por band.dos.''

O pa.z tm cs olhos poslos nos bomens que com

os loiros da victcria devem stnlir se vergar sobre as

responsob.l.dades que controirani. Se um dia e malta

vendda e sequestreda fôr solta e triumphar
—

o que sô

pode succedcr por lrei<;ão, eslupi lez ou cobardia dos

vencedores de hoje— oi dos vencidos dessi hora que

Dcus não permilla soe jamais nesla terra salurada já de

sangue e lagnmosl Ås viclimas não seriam îô os trai-

dores, os estupidos, ou cob.irdes que deixassem desva-

necer as esperan<;ns de rr g-nera<;ão, paz e progresso

concebid<is na radiosa monhã de ô de dezembro de 1917.

Serifim qunnlns hoje coadjuvem por toda a pnrte os sel-

vedores da patria na obra de saneamenlo. Pinsem nislo

os homens da siluec,ão eclual!

Fr< y G 1 recorda o todos os seus leitores que a hora

da l.berto<;ão soou na madrugada dodia mais feslivo da

qunnlos o ctrtrndario consogra á Virg-m. Pedroeira de

Porlu _>al. espera que o nome de AfTon-o
Cosla tenha desep-

pareudo dos snbonrtes e caixosde graxa denlro de duas

ou Irês gereqôes, e passa é ordem da noite : o serão em

que se ecoba de drmonslror que Nepi'leêo nunca exisliu

Prosegue, pcis, Peres :

•Q.° Narrr.m que ésle principe de tontos exercitoí

esplrndidos p- rcorreu gloriosamt nte as lerras do meio

D.o. mas que depois, t.ndo-se avenlurodo demais pnra

o Scptemlnão, não se poude suslmler. Ora ludo islo

ceracteriza o juslo cominho do sol. De fjclo não ha

quem itjnore quí o sol domina como soberino no sul,

e é o qie se diz do imperador Nnpoleão. Mas é coisa

digna de considerdgão o equmocio da primavera. depois

do qual o sol procura logo ir s . bre as reijiôes seplemtrio-

nees, ofaslondo-se do equador. Conludo, opôs l.ês me-

ses de jo.n-da para lá, enc nlra-se no lropico boreal, e

ehi é obrigado a relroceder para o meio-dia, seguindo

o signo do Cancer, signo e nome pelo quol, segundo

M-crobio, se designa o curso relrôgrsdo do sol. E pre-

cisamente por islo imnginarann os nossos mylhjlog->s o

fobulosa e inverosimd expedi<;ão é Ru sia e o humi-

Ihanle relirada depois do eudacioso emprehendimenlo.

E discorren lo assim, veja se como lodo o successo frli_?

e todo. o desastre dêste eslranho guerreiro ou'.ra coisa

não são oue ellusâes relativas ao curso do sol.

10.° — F.nolmente— e o que vamos dffeer não ho

mister explicaqôes—o sol nasce no orienle e pôe se no

occ>dente, com _> todos sebem. Mas para quem <-lha das

exlremidades da terra parece que o sol se levonla de

Napoleão nunca existiu

manhã dos mares oritntaes e drsepporece ô lerde nc_

mores occidenlaes. Todos os poelas nos pintam essim o

sol. Islo é porlanlo o que devemos enlender. quando se

nos diz que Nopoleão veio por mar (do Egyplo_) para
reinar em Fran^a. e que foi perder se nos meres oc-

c.denlaes epôs um reina lo de doze annos, que não sôo

outra coisa senão as doze horas do die. aquellas doze

horas em que o sol respl. nde ecima do horizonle.

U\\ SÔ DlARriNOU!

Diz o auctor dos Nolicias de Mrsscnia felando de

Napoleão, e o modo como descreve oseu apparecimento,

a decadencia e a ruina, prova que o gracioso poela, como

nôs não viu em Nnpnleão scnão uma imagem do sol

E cutra coisa não i Nopol.ão. Assim se prova pelo seu

nome, pelo de sua mão, pclas suas I ês irmãs, pelos seus

qualro irmãos, pelas duas mulheres, pelo fdho, pelos

scus marechnese pe'o.s sujs emprezas. E' o que se prova

pelo lugar d _• seu nasjimenio, pela parte do mundo donde

se diz que veiu rein_ir, pelo lempo do seu reinodo, pelos

paízes da sua glori.i, pelo lug-ir da sua ruina, e, f.nol-

menle pelo seu lolal desapparecimenlopa//'/oe dtscoroado

epôs lão fulgida correire, como diz Casimiro de lo Vignc

Eslá. porlonlo, provado que o prel. nso heroe do ros.

so seculo não é mois do que um personogem elhgorico,

cujos attnbulos são tomados por emprest.mo oo soli

Por conseguinle Napoleão Bonaparle. de quem tanlas,

coisos se disseram e escrcverom, nunca exisliu, e o erro

de lenlos espir.los aiterredos nasce de um qui pro quO\

nasce de terem havido por verdadeiro historio o mytho-

logia ilo seculo XIX

Poderia ter tomado como subsidio á minhi these

grande numero de ordenaqôe-. re^ias, cujas datas certas

são'tvidenlemcnle conlradiclor.es oo reinado do prelen-

so Nopob-ão, mas d.sso me.obslive por ju.-los molivos."

O cliisloso e erudilo eut >r— nola a versão itoliona

que tenho, presenfe
— allude ás ordonnanres de Luiz

XVI II. que em 1014 ao enlrar em F en<;a, es dotava do

onno XIX do scu reinndo, o que f.iz.o desapparecer com-

plelomtnle ortinado de Napoleão. Não se serviu elle

dêsle ergumenlo na sua ihes--. porque sc quiz cin,,ir

apenos ás oproxim. <;5< •__■ aslronomicas meios predi eclos

de Dupuis— e ossim lornou mnis snngrenlo a íuo paro*

dia. Rcleia o Irilor a minha inlroduccão a êslo versão do

curioso opusculo.

1 u lomb m. como já declárei, obstive-me por não set

prol.xo, de tnnolor o opusculo, co »o o podeiia ter feito

cbservando. por ex-mplo, que Nnpoleão foi cognomina-

do no E.yplo Khebir, precisamenle como o Phartá do

disco solar. segundo o já ciledo estudo das Rechercnes,

E noledo a quem um d.a topasse o original do

opusculo de Peres, que frey Gil. não o tendo, o verleu

scb'e uma pessima versão ilaliano, possemos o outro

serão, com o greqo do S< nhor.
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REVOLUQAO QUE TRIU:..PHA

Na
tarde do passado dia 5 de De-

zembro, Lisboa fui sotresaltada

pelo ribombar dus primeiros tiros de
canhão de um mov.mento revolucio-

nario. Sobresaltad ; não s.rá talvez

o termo proprio, pois as revolucôes

na capital tcem se succedido o bas-

tantemente proximas para já não

Qtial fora, porem, o escopo a aíma

e pcnsamento das movimentadas

evolucôes e do grito- de revolta que
Lisboa presenceou nessa tarde calma

e serena, mas Iigeiramentc opaca de

neblina? E' que a alma popular vivia
horas de inccrteza, sentia se opprcs-

sa, e a Escola de Guerra, pronun-

wm
"

-

*__.__.*£
.■**.'.v:J%.

_f-*ff-*:__íí¥>.,ÍVirtiî:rPíl
^--■ms-?£k:-.~~

®m?m'^

sobres'dtarem niniucm. S^o frequen
tes, como succede em tod< s os perio-
dos revulucionarios. E em periodo
revolucionario vamos vivendo desde

ha annos.

A Escola de Gu>rra, uma das principaes
fîgurns da Revolugão, duranle os seus

ex<"rc.oin . Innes.

ciando-se, quis desopprimir a alma

nacional, fei ida no seu intimo por de-

cretos atrabiliarios, verdddeiros uka-

sesefirmans, legendarios symbolos
da tyrannia legal, com que um gover-
no de ineptos, um governo exercen-

do despoticamente a missâ ■> s.igrada
de dirigir os povos, se curvava ao

Imperio dasrseitas.

O givprno d<*po*fo

pela Re>olucão em

ron^elhn d." ■ in'slros.

Pouco antes, elevava-se no Parla-

mento forte e terrifico como um Væ

apocalyptico, a voz do Rev. P. An-

tonio José da Silva Goncalvcs, sena-
dor eleito pelo Centro Catho-

lico de Braga-districto, commi-
nando ao governo a pcna
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de desprezo que ao Paiz mereciam

as suas inveteradas violencias. Na

typographia do Oiario do Governo»

estava a i.nprimir u n decreto expul-
sando do paiz, os Ex.m

s

e Rev.'n,s

Senhores ArcebisposdeBraga eEvo

ra E o illustre pariamentar resignou
o seu mandato senatorial e abando

nou Lisboa... ao comboio Ihe chegou
o echo soturno dos primeiros tiros!

Em formacão correcta saía, pois
a Escola de Guerra, incumbida de

lancar o grito de revolta, e tão favo-

recida do favor celeste, que não feri-

ram nem um sô desses garbosos mi-

litares, as balas desses dias, tetricos
e cheios de azar. Os revolucionados

dirigiram-se ao quartel de artilharia

1, que com elles logo saiu, a tomar

as posicôes previamente destinadas,
e nas quaes se Ihes juntaram os eíe-

mentos de toda a guarnicão da capital.

1

_________■

f±

~~~~

■$*.*■%

F'ÍSP'*
wÉíséi'''- ■ -"^fS/r
ámm-j' ■■'

. *.,__#&-.

£^_j j^BK^*^fî^
__1_8ív^''v!

■'~"'MmÊÊi&^^^^Jp

!

. Arlilharia'l em niar

, clia n'um caminho dos

| rrrrdnre . rln rnpil/-).

Haviatransbordado a taca davio-

lencia, da perseguicão ao céo, com o

miserando decreto, ultima vergonha
de um povo livre: não se tinha, po-
rem, locupletado a taca da perfídia,
e essa ia encher-se com uma pro-

clamacâo cheia de falsidades,'e na

qual o com-

mando da Di-

visão Naval

incitoua brio-

sa marinha-

gem ao com-

bate contra os

seus irmãos

de terra, incu-

tindo-lhes fal-

samente a

ideia de se-

rem monar-

chico-germa-
nophi/osos pronunciamentos do exer-

cito.

Proclamado,
como dizemos,

omovimento,di-

rigiram-se im-

mediatamente

depois os revo-
Iucionariosa um

local minuciosa-

mente estudado

antes pela Esco-
la de Gtierra.

Juntaram se-

Ihes civis em

Leolle do Rego, com-

mandnnte democrdtico

da Divisão I\<iv«l

• ii i

LÅ
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grande numero, tansportaram-se mu -

nicôes, dispuzeram-se vivere^, cava
ram-se trincheiras, fez-se, emfim,num
instante, toda a preparacão militar

de um forte campu entricheirado,
onde os revokieionarios se dispo-
zeram a sustent. r tão longo arsediu

quanto . > houvessem mister as cir-

cumstancias. 0 local escolhido foi o

Campo ou Parque Eduardo VII, vas-

to planalto que domina a cidade bai-

xa, e as posicôes militares que peo-
res receios pode-
riam causar aos

revolucionarios.

Foi poralli que, em
5 de outubro de

1910, proclamara
Machado Santos a

Republica. n'unia

concepgão generosa,

mas illusa das neces

S'dades nacionaes.

Bem no demonstrou

depois, combatendo intransigente os

excessos da demagogia o que Ihe

valeu o desterro e prisão. Ao tempo
de rebentar esta revolucão, Machado

Santos estava preso em Vizeu. Fon

tello, e lá sublevou a divisão da

Beira, marchando sobre a Pampilhosa
onde esperou o desenrolar dos sus-

cessos, prompto a acudir para o lo-

Machado San-

tos, fundador da

Republica e mem-

bro da Junla Re-

volucionaria.

Parque Eduardo VII onde se enlricheira-

ram oc. revolucionarios. -- Vê-se a seguir a

Rolunda e depois a Åvenida e ao lundo o

Tejo onde pairou a DivisTio

cal onde fosse mister, depois de re-

ceber noticia de que já não era pre-

cisn chegar a Lisboa onde se dirigia
com as suas tropas.

Entretanto as forgas da Rotunda

nova, sustentav-.m o combate emn as

tropas que n<> primeim momento não

adheriram ao

grande movi

mento revolu-

cionario.

Eram com-

mandadas, as

forcas do Par-

que.pelomajor
Sidonio Paes,

official distin

ctissimo.

As forcas do

governo eram comman- MJomo p.ie..,

co.nmandanle das

lorqas revoluciona-

rias e presidenfe
da Junti

Revolucionaria

dadas por

Leotte do Re

go e ministro

daguerraNor-
ton de Mat-

t"S.

^jB
Norton de M.nttos ministro da guerra

lS

ILLUSTRACÂJ CATHOLICA 2Ô7



A certa alíura dasaccôesmili-

tares, parte da guarda republi-
cana, que estava ainda com o

governo, refugiou-se na praca

do Campo Pequeno, que foi im-

mediatamente bombardeada pe-
la artilharia que estava no Par-

que Eduardo VII.

Quando n . dia 7 se tratava

já do armisticio, que foi nego-
ciado pela Cruz Vermelha, sen-

do delegados os drs. João de

Mcnezes e

■Affcnso

Dornellas,

pairou so-

bre as for-

cas revol-

tosas um

aeroplano
t r i p u 1 a d o

pelo sr. te-

nente coro-

nel Martins

de Lima e

Caseiro.

Suspeitan-
do das in-

tencôes da

~% visita as

forcas acampadas espingardea-
ram o avião, que foi destruido

pelo fogo, morrendo Maitins de

Lima e ficando ferido gravemcn-
te Caseiro, morrendo poucos

dias depois.
A Junta Re-

volucionaria

assumiu na

r.rde do dia

7 a plenitu-
Je do poder
:ivil e legal.
ricouconsti-

tuida por Si-

donio Paes,
Mac h a d o

Santos e Fe-

O lenenle-avia-

dor Case.ro com

rulro «vi»,lor.

Åffonso Cosfa. ex-

pr_s.dente de mi-

n><-'ro«.

s '

» ■ <.

Ã

• ,é& ■• W* -
■ i iÉ4$P& •: ■ ^Rii'^- Å$4

%
*

:~-~pf
. ■y.'-^'h
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m

*
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«*_

brrnar.lino Macha-

do, deposlo pela reJ

voluc;ão do cht;;o de

presidenle da Kepu-
blirn.

Pia?a do Campo Pequeno,
bomba deada pela orlilharia

rpvollnda.

liciano da

Costa. As su-

as primei'as
mcdidas fo-

ram revogar

as leis de ex

cepcão que

pcsavam so

bre os prela-
dos e os jor-
nalistas, e ás

quaes outras

se seguiram,
criteriosas.

Convidaramo

sr. dr. J3ernardino Machado a se demit-

tir, e, como não annuisse, proclamaram
a su-h demissão, retendo-o preso no Pa-

~o de Belem.

No dia 8 foram presos no Porto Af-

foneo Costa e Augusto Soares que, re-

gressando dc extranjeiro, foram avisa-

dos na Pampilhosa do

movimtnto de Lisboa

Augusto Soares entre

gou se á prisão con

linha diplomatica: Affon
so Costa tentou aind;

esconder-se. mas pouc<

depois, iniciada a busc;

veiu a entregar-se á for

ga militar, que os con-

duziu ao Quartel General, Augus,°15°0^8;
, .

^" ' rx-inin.stro Qôs

SOD priSãO. ex>r.njnro«.
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f Quando o marinhagem do cru-

zador Vasco da Gama soube a ver-

dadeira natureza do movimento cx-

pulsoti de bordo Leoíle do Rego,
que o fizera navio chefe da Divisão.
Leo te do Rcgo, com alguns mem-

bros d" governo refugiou-se a bordo

de um navio inglez.
Entrctanto Si.ionio Pa.es tclegra-

phava ás Divisôcs militares do paiz:
as Juntas Revcluciorarias assumiam

o poder e nomeavam auctoridades.

E* indizivel o contentamento de

todo o paiz, ;;<• vu' destruido um

verdadeiro pesaeielio de dominio fe-

roz e tyrannico. Sern o menor intuito

politico o dizcmos, que improprio

O Vosco ds Cama ullimo

r,oio-<li fe da Divisão Na-

vnl.

seria mais do que um simples registo

dos fat tos. A paríir da manhã de 8

de Dczembro, íotalmente se modifi -

cava o aspecío r.acional. Tinha ter-

minado a Revolucão !

/. Ribeiro Coelho.

IIVRO
-*TN_ÎÎ__

NOVOS

V»

D. Marm rio Carmo Leile Ribeiro,

chrislã mui/o íervc rosa e ami~a dos pobres.
reccnlcmcnfc /ol/ccida

na freguezia de Campos. concelho

de V.IJa Nova de Cerveira.

^__

0 /.Imanaque d'O.ar

Enlrf n no -elimo anno esle intere^ante ~\-

manaque publ.rn<l> . em Ovar, p< los Snrs P.e

Jose R.lĸiro d'Areu|o e /\A..t:uel L\rio.

T.nz a colal-orc <<ĸ> lilemria dos mrlhorcs

r.ír.plores 'ii'rlii'jLif /. s, e uma repr.rl-.g_m da

gurrr.i e de \ ida inlci nacional. cle grande aclua-

lid<->de.

A llluslrfi~(io Cafhá'ica dcs< p-lhe uma (c-

liz vida alravtz d'uma da:s pcores fases da his-

loria universol

f\ Europa

Esla importanle companhia de seguros lis-

bonense pes.ou no dia IV de novembro o seu

primeiro aniversario de fundecão, conlerido já
3:567 conlralos equivalentes a 12:374.036$010
reis.

O dornal de Seguros no seu ullimo numero

referia-se a esla companhia. h

J
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PAGIHAS DA GUERRA EUROPEIA

.4 rainha Maria. ún Ingialerra visiibndo

o hospilal ale Nellev

i '_.; gencraes Tunc; e Mu romman-

denlcs do excralu clnne?

O gcnera/ Iranc-z Parreau condecorando
cont a cruz da Legião d'Honra

fl denodada enfcrmeiru franceza Maitre

Desfíle das enfermeiras de Cruz Roxa por uma rua de Nova York. inslruidjs e organizadn para preslar servicos
nas ambulancias europeias
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Hino do Soldado Português
S. JORGE SEU PADROEIRO

Å nossa fé dá mais fervor:

Da Africa adusla alé ao Reno

Dos combates ensina o trt-no,

Sê tu S. Jorge o DireOor.

Se n'uma hora, acerbo e cruel,

0 coraqão sangrar de dor,

Vem nos cobrir com o laurel

Dos teus relâmpagos de amor.

— Refrêm

Em Porlugal como na Franca,

S. Jorge é nosso protector;
Nas batalhas vitôria alcanca,

Assinalado é seu valor.

Martyr— soldado e boni guardião.
Ao povo lial, o português.
Acode já. mais esla vez

Que êlle se entrega em tua mão.

Se o ouxiliares com teu arnês,

Pequena que é sua legião,

Pelejará com a honradês

Devida ao teu alto condão.

III

Aos nosos olho.s, refulgenfe;
Desembainha a lua espada;
Treze a Vitôria encaminhada

Para o sector da lusa gente,
Da nova glôria, conquisfada
Abrindo mais um horizonfe,

Seja de louros adornada

Ao Po.fugal a velha fronfe.

IV

Essa fama de avôs legada,
Por nossa hodierna valentia

Seja de fodos bem lembrada,

A nagão lusa em alegria,
E a universal, a grande Hisfôria

Decanfe a raca assinO- da,

Que mais oulrora, dc sfor<;ada
Lhe escreveu fôlhas ae alfa gloria.

Tarouca, 11 —7—917.

Abel José Matlos.

NOTA; ELsle htno loi compos.o na meíri-îcacão

do — Au Rhin — de Aavier Peyre, o qual foi canlado

pelo povo francês, logo ao come^ar Ha <_juerra. Posso

offerecer a musica a quem a deseje.

QUADROS

HOJE I
(A' Ex . Scnhora D. Palmira d'Ar«ii|o (,.ini(.^

Pállida, agitada, cabellos ao venlo.

Aquella crianga,

No seu pensamenlo,
Ao fîxar a lerra ou o azul fîrmamenlo,

Sô avisla a Fran<;a!

E lodos os dias, vibrálil, convulsa,

Os labios descerra.

E sái, como que avulsa,

Lembmndo uma vaga do sangue que puba,
Esta pergunfa:

— E a guerra
•'

Foi isfo alguns mezes. Agora, silenfe,

a nem vei

foda a genfe...
hora, beija o refrafo do ausent

nte era o Pai...

José Agcslinho
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Jerusalem Moderna

Conclusão)

POR CDUARDO DE NORONltA

OJE. as principaes ruas da cidade estão grosseiramente calcadas. Foram col-

locadas barras de ferro nas viellas afim de evilar por alli a pass-gem dos

camellos. Abriram eslradas em direccão do monle O ivele, da estacão do

caminho de ferro e ainda paraoutros silios das visinhancas, mas a sua con-

servacão é ludo quanto ha de mais negl.genle.

J.-ru.aiem. no dominio oltomano. era a principal cidade de um snnjak. governado

por um mutessarif. d.penJenle directamente da Porla. Possue uma Camara Municipal,

que reconhece e communica com as communidades religioîas ou milíefs ou com os seus

represenlantes. Guarnecia a a infantaria do V corpo do exercito lurco.

A. aucloriJades pouco leem' feilo p3ra melhorar a salubri JaJe di ciJade. A má

quali l_de d_ agua conslilue as principaes causas de doenci. Njo e.iste nenhuma espe-

cie de camlizagâo. O abastecimenlo da agua provém do charco de SJoam, aberlo a

lodas as impurezas, c'olernas que conteem denlro das suas paredes toJj a casta de mi-

crobios e da Fonle da V.rg^m, que não apresenta conJicô-s mais hy^ienicas.

O cl.ma. mluralnenle bom, sofre com esta incuria. uma b-isa fresca e a lempera-

tur. á noile lorna-se eprazivel. Mas na primavera e oulomno as lufadas do venlo lésle e

sudé^te. que passam alravez da quente depressão do SSor. são enervantes. oppresMvas.

Chove de maio a oulubro e cae neve dois annos em cadj trcz, mas dura pouco. A

epoca doenlia c a d esses mezes em que predominam lyphos. variola e diphleria.
Para se fjzer ideia dos progressos de Jerusal.m moderna convem dizer que desde

IS6D se eJ.ficiram a calhedral ru.sa, hosp.cio e hospilal; o hospilal francez de S- Luiz,

ho>pco e egreja de Sanlo Agoslinho; escolas e orphanalos allemães; o novo hospital
e escol

-

induslridl da missão juJaica de Londres; a egreja abyssinia; egrcjas e csco-

las da sociedjde dos missionarios da anglicana; a cgreja de S^n'o Eslevão e os moslei-

ro e seminario dominicanos ; o hospital e escola de raparigas Rotchild; a escolj de arle

e officios da All'unca israehla.

P-lis I .djiras ao monle Olivetc espalham-se a egreja russa. a lorre e ho-picio pro-

ximo da capella da Ascensão ; a egreja do Pjter noster; o convento das C-irmtlilas e

a egrcj i moscovi'a de S ínla Maria M .glalena. perlo de G ihsemane. Ao sul da cidade

elevam-se o mosle.ro armenio do monle São e
~

escola do bispo Sjb-il. Dj banda de

oe-^le d -scobrcm se; a insl.luicão das irmás de S. Vicenle; a escoli de Ralisbonna ; o

ho.p cio Mon'efiore ; o hospilal ophlalmico dos cavallciros de S. João; o convento e

lem;>l > de Clarissas e a g-ifaria moravia.

A «len|ro d is muralhas da ci ia de vê.m-se; a cgreja e residencia do palriarcha lalino;

o escola dos Irmãos da Doulnna Chrislã; a escola e imprensa dos Franciscanos; o mos-

tei o co[>Ia; o hospicio e lemplo ellemãs do Redemplor; a egreja armenia do Spasmo ;

o con-'cnto e escola d as Irmãs do Sião; o hospicio auslriaco; a escolj e museu lurco; o

mo^teiro c scminario d>s Irmãos da Missão argelina com a egreja. restaurada de San-

l'Arina: a fgrja. escolas e hospital da missão londrina dos juleus; o seminario arme-

nio e os edifi ios palriarchaes : o hospital Rolchild. hospicio e synagogas judaicas.

E.s o que é a moderna Yerushalaĩm, a principal cidade da Paleslina ; a arusafim a

'cidade de selim» ou lcidade de paz» assim chamada muilos annos anles dos israeli-

las. sob a direcgão de Jjsué. alli enírarem : o sacrario da Paixão de Jesus, caiu já,
n.s mãos das forgas anglo-egypcias-indianas. commandadas pelo general Sir Edmund

Allenby.
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yVRARlA
BRAGA

Telephcne n.° 29 Te!e3rannas:
—CRUZ L1V1AKIA

Casa fundada em 1833

EDITOf. \ dis obris rlo cclobre Ivdroter.ip^ta Myr Kneipp.
EDITOllV i'.î mu tos livro. adopUulos no onsiuo primario, normil secun-

datio, osjuri'd e .'iiperinr.
KDITOK \ o proprÍR'árii da Cole'.íio Srienc.ia e Tl'lÍQÍ'to.
EDlTOI_.Vdel.vros <!.» pe.Li'le —C^'itellia . En~ari-<tic(i~. livro de Orifôe., eic.

Conplfio sortulo de P-prlnrut objpcios dp »-scf> t ô rio—Uieusilios e raudflos

pnra ilesei.lio e p'tilur.i—Agencia de Publicacôes.

OKFICINA.

DE

€sculptura enj J/íadeira
. _?I__nJ TTXĨ. ___.

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134-BRAGn

N'estas conhecidas officinas. execulam-se com a maxima perfeicão, imagens desde

a minialura ao lamanho nalurol. E-culpluras com magn.f.ca p.nlura. Tem sempre em de-

posilo um variado sorl.do de imíigens, bcm como banquelas. douradas. belas aulomalicas,

jarros. socras. sancluarios. cru< ifixos e oulros arligos rel.giosos. Encorn ga se em lodo

o paiz de flll<ares, Iribuna-. dtcoracôes em qualquer eslylo, e de lodos os tiabolhos perlen-

centes a cst. ramo d'arte.

Perfei^ão © nitidez em _uc_o

_) precos rrjodicos

Contra rtecos e gu'rra ferresfres

e marilimos, greves, fumuJlos e roubos.

seQtira
~

Companhio Lu'o-Brazilcira

qc Seuuros

Sêde — Lisboa. Largo S. Julião

19_-2.°—Tel. C. 2961. Banqueiros: Pinlo o. Sol-

c-Maior. — Agenle em Braga. Amare. Povoa

de Lanhoso, l.iras de Bcuro e Vieira

*osé de Faria Machado

R uaao Souío 105-1.' BRAQ4

Luneta de ©uro
l Mir.ini- <le i'M'ii'ptu..., f'noR<l<Tn;i<;nn p ooncer

tns itiJ inir.j;.-[is, lintln.i- e ve-.-tt'S Mli'or.lilH. s.

A ti,_;.i- r< ligiosns, i.i...^c.is. |iai:<iiii'nti>- llnr-

moniim-, nouliiN. pini'i'iĸ z, liinuculos, culeldria,

ojjticd e iirli^ox <le pli-.nLt-i.i.

flurelio TT.:n.eiro& C.a
Hua clo Ouwírior, n.° 123

Caixa ;<btHl 1 .«tî— RIO DE JAKEIRO

lclcvhot c bô'J'3, Nortc

-HlusfregãD Catholica» vende-se nesta casa,

J\ 11 11 icjo iivnl-ii 3(.o rx. (n.rĸd b~'Zl l - )
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

i

Padre Villela $ Irmão

Qoaquim Pereira Villela)

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

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

respectivos fereves, licenQas para casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

os graus, qu.e a Santa Sé costuma conceder, justificacôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reducQão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em re.a<?ão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratadp
com sunma brevidade e maxima economia.

'lYtti aiicraH <toiticHino ecriptorio <*ĸiia lypoyt*€åphia u-

a rapor. ttenttttiinada tlon -KcIiohiIo Jãittho* e o//éciiias\\
tte ettcattertiacão ontte Hão eæecutattott \\

quncnqttcr traltathoH, cottt wnaæitna rapidez, perfeicão, y
e econotnta. A

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

P.e Wllela Z- Irmão

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Rainha)

BRAGå
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