
r
-<vn

P0i.T0.-0 Snr. Presidente da 'Republica, Major Sidonio Paes, trocando

impressoes com os Snrs. general Macedo e Brito, e Corone! Espiriro Santo, na parada do quartel

de arfilharia 6.
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Mdé-Píd U Glero smlir Porluguez
Successcr da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerlgo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'ete Monte

PIo, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos morador

_■• Avenida Fontes Perelra de Mello. 41, Lisboa. os seguintes docu-

nentos:
—1." Certlrfão d'edade. devidamente reconhecida por notario.

—2." Dois atteitalos, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidaa

Íior
notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-

avras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario

da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvidor, em como está no legjtimo exercicio das suas cr-

dens, exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo algum
ecclesiastico ou civil.

Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n.' 80 em Bra-

ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em

Laranjelra, Monîão, se residir no concelhode Moncão; ao Rev. Pa-

dre Domingos Affonso do Pai;o, capellão da Aliscricordia de Via-

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

Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

iho de Famalicão; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nlor, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i:o concelho

de Aiccba_a.
o .vuo evs. Padres são socios correspondentes do

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

Bôes, recebem ;.s quotas, pagam subsidios, etc.

Este con;.de subsidio na doenca, suspensão e falta de colloca-

ĩâo; paga visii:v medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

ras em que re ... irem 20 socios; dá 10 escudos para opera{ôes cirur-

glcas, ou coní rencias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tas com proc

-

tos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

eanella do ja go sito na rua numero .">, do cemiterio do Aito de S.

|oâo; faculta a livraria aos socios, que a descjarem consultar; tem
direito a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-

Ihores e com abatlmento de 20 p. c. nas pharmacias mutnalisias de
Li.-boa; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

do jazigo. etc.
Concede o subsldio de vlnte e cinco escudos e mortalh:. p.ra o

funerai dos socios res'dentes em Lisboa, e o de \int; escudos para o

□ neral dos socios residentes fôra de Lisboa-
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CHRONICA DA SE./ANA

A muito tempo, ha muitos annos já

que o não tornára _> vér. Recordo-

me da sua ligura pállifla eru Coim-

hra, um pouco ciirvado, magro, see-

co e bem proporcionado de linhas,

lente, rom talento coníessavam todos, sem estu-

dar uniii linha todos roconheciam . . . Fallava-so

d'elle como d'um apaixonado republicano e cau-

sava até espantn que m espirito abeito as preci-
lôes das inathemáticas sciencias, cujo equilibrio

elegante blguem lembrou ha pouco para dar um

trago rivo do seu perfil, tão profundamente se de-

leitasse com a sonoridade das rethoricas comiciei-

ras ; a< • tempo em plena florescenciu soli a torreira

dos meetings em pracas de toiros. . .

A sua oraoão de sapiencia em 19... fôra uni

eseamlalo, quebrára a austera pragmátiea da Sala

dos Capellos, como um borrão .le tinta n'um dos

paneis dos monaniias eniileirados sobre o damas-

co dis suas parAdes. Fôra um escandalo. Elle gri-
tára uma lica apostrophe d<> revulta demagogica
nas fdc.es da velha Universidadc, <* atiráva a lama

viseusa d'uma blasphemia contra n altar da Pa-

droeira I

A tribu repubiicana da acadeini,. rodeára-o

de louvore ■ e incitameutos. Niis os cooservadores

c.rivámo-lo >ie ataques, a cuja tona boiava, como

o lodo reuaechido no fundo d'um jiantano, uma

escanladeira familiar, felizmente termiuada. Em

Pai.ugal todus os .itaques são impiedosos. todas

as deíezas sf.u frequentes de cegneira !

Depois, veio a Republica. Este foi para Rer-

lim. Os jornaes lardoáram de facéeias um episodio
da sua passagem por Paris. E s<i tornei a ouvir

fallar d'elle quando, estalada a guerra, elle ousava

dizer — ha dois annos ! —

quatrn ou cinco duras

e- reaes verdades, quatro ou einco commentarios

cheios de justiya e apoiados em observacão liel,

acêrca da resistencia da Allemauha. N'ão errou.

ijuando na tarde do dia 7 do passado dezem-

bro, os placards atiravam o seu nome ao meio

da ancitdade publica, como o do ehefe da revolu-

gåo que triumphára, todos os que o conhecêramos

em Coimhra, licamos boquiabertos.
- 0 Sidonio '! ! ijuem o havia de dizer ! . . .

As proclamagôes que ellef.izia, a sua marcha

de politico, creåvain-lhe em n.dor um ambiente

de confi.mca inesperado. Todos respiravam no

dominador da demagogia. Ksses respiros soffreá-

ram-se n'um hausto de inquietude n'aquella noite

em que a cidade soube que uma columna mixta

se postára lá em cima no Monte Pedral, pr mpta a

varal'a de granadas e fuzilaria e que em I.Uboa o

inimigo reer^'uêra a cabeca. Depois, na manhâ se-

guinte tornáram a cadenciar-se, emquanto os espi-
ritos idekvam a figura do vencedor como melhor

aprazia ás -uas aspiracôes de ordem, de pttz, de

liberdade.

D'oravante, Sidonio Paes foi tudo, como tudo

u aiada. Uuando Ruonaparte, com os seus trinta

annos tisnados dos Soes d'Africa, chegou a París

para fazer o 18 brumano perguntavam alguns : -

Que ha de constiiuifão? e respondiam quase to-

dos :—Que ha'! Ha Buonapartel

Na esteira do vencedor

Moreira d'Almeida, depoisde conferenciar com

o vencedor, vinha confessar que pela primeira
vez em annos, sentira inveja da Républica; cha-
mava-lhe o homem; e isto, dicto por um adversa-

rio tenaz do rigimem, levava ,. maior parte a

acreditar nas qualidades d'estadista subito revela-

das, d'aquelle a quem se chamava e chama ainda,
o libertador. Por outro lado, Alfrêdo de Magalhães
affirmára havia dias n'um jantar que todos os mi-

nistros se rendiam perante as opiniôes do presi-
dente— e Alfrêdo de Magalhães tem taiento . . . Mais

ainda, um collega de Sidonio Paes na Faculdade,
ao Jemhrar âlguem n'uma conversa trocada sobre

politica n'uma livraria da cidade, n jacobinismo
que outr'ora galeára, res|iodeu:

—Mas us senhores andam enganados.
lísse Sidonio não existe. Sabem o que os al-

lemâes fizéram á Relgica? Arrazaram-na. Sabem

o que a Allemanha fez aos preconceitns antigos
do Sidonio? Arrazou-os. E' outro, muito outro!

Isto corria de hocca em bocr-.Homofactuo
erat—como p&raphraseou com graea ha dias o Dr.

Alberto Diniz da Konseca.

E assim, a rece|)i;ão que o Norte, o paiz intei-

ro lhe fazia ao receber-lhe a visita, seria necessa-

riamente uma consagracão.

Via, e fôra preciso vê.l-a para bem niedir e

constatar a justeza do descriptivo que d'ella lize-

ram os diarios. Ifouve gente que não saudou F».

Manoel, ha dez annos, e foi a (lampanhã, arros-

tando a chuva, rasgando o commodismo, interrom-

pendo a faina do commerc.in!

Ouvi no Sá da Randeira o seu discurso, e eu

que já me considero refratario ás emocôes da ora-

toria, senti uma impressao nova ao escutar a sua

palavra fria como uma lamina, precisa, segura,
ah ! tão difl'erente, tão oposta do verbalismo cam-

panudo da jacobina oracão da Sala dos Capéllos.
—

Depois de se ouvir isto, dizia me um com-

merciante abastado, honesto e conservador, a meu
lado, podemos ir dormir para nossas casas, tran-

quillos.
E foi seguro do triumpho que o vi entrar para

o comboio, sêcco, pallido, o cabello já branquea-
do, alto, n sua farda de official d'artilharia n'uma

simplicidade que quadrava bem a sincera esperan-
ca que o povo depositara n'elle.

. . . Eu não sei ainda qual terá a attitude d'a-

quelle homem quando houve.r de tomar a grande
decisão na hora em que deante de si os dois unicos
caminhos se abrirem; - o d<>. ir com a naeão contra

os partidos, e o de ir com os partidos contra a

naQão. ~~".'~~. r*r-

Tambem creio que Sidonio Paêríĩão hesitará.
Quando se possue aquelle frio pensar, se reecbe.
um apêllo popular, nacional como elle recebeu, e

se jura sobre elle como sobre a propria espada, a

causa nacional <; a causa da propria honra.
A nar;ão rodeou Sidonio Paes. Sidonio Paes

está cercado pela nacão, n'uma prisão que deve
ser gratissima ao seu patriotismo. Sidonio Paes sô

errará, sô morrerá como um traidor, se a nacão
commetter a estupidez de lhe levantar o assedio.

356 ILLUSTRACÃO CATHOLICA



Vida Intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO.

/v^^JW i ABARA ojantare foiuus todus para a

L^QJL ,1 íerrassc do hoiel. Fazia ealor, um ci

<-Jtes!k*p lor abafado siitl'ocantc de Termas. N'as

^W/Q\ baln^tiadas de marmore. no venle das

v_c3^--^— ar.ures, na niassa discreta doslaby-
rintos, uui luar artilicíal. scenogralion il'arcos vol-

taicos, de phoco> eleotrioo-. e-conia, espalniava
claridades l'liealrae-. Da- janellas rasgadas do sal-

lão escoavani--e nielodias. pnr entre o bronak con-

íesso e futil das eon\ersas e (|ns risns. Viora o eal'o,

viera a ennversn i.icil, a- piouinhas as bondãdes.

A um canto, o Dr. /., grainlo na sua cabelleira de

sabio, imneca\el nn seu semoking de gentleman,
um tanto curva.lo, pa-^eava nervoso, eomo se |>ro-
curasM' calmar um .uii'eins, enlreter uma ambioão.

Douctor, Doucti.r. . . di--er,im tres o.i quatro 1 >> >>--

eas ao mesuin 'enipo. Veio nté mis. fi.n.a .a rir. . .

A Trude. ci.uu o sen n.eĩhnr - .rriso e a sua

irouia inais cruel. perguntôu mordendo as palavras
de malicia :

— Entãu a -ua paixão'/. . . Snrriuios todos mas

o veiho Douctor. o!iiperti.__ou-se, aecendeu um

eigarro e ripnstou nm azedume.
— NTin lia uada mais triste «]<> qni' um velho

apai.onado. I.u bem sei, que o ooracão não tem

edade ma- o amor é ridiculo por isso niesmo, por-

que ohrua um homem de 'iu annos i querer, a

-■nstar como um rapazelho devinte... curei-me

aiinal.
—Já não ca-a.' rotou sarcastieo o velho

Juiz. . .

—Curei-me repiio e curei-me gostando, que-

rendo. com enthiisiasruo, com delirio.

—Tem moeidiide na voz dissenins todos.

—Tenhn saudades no cnraeão cemmentou

n uma amarg'ura -uave.

i lieam, oieam. . .

—«Eu fiz a loiiciiia de me não easar ao.-lrin-

taanno-. Eterno r:ipaz, cancei-me e.sgotei-nie na

vida,enodia amargo em que a vidatne aborreceu,

me saturou, me encheu d'amargura e de tedio, en-

contrei-me horrivelmente sii. Não tinha l'amilia,

não tinba recordaeôes eolhava sereno o meu pa-.su

codj a inesin.i frirsa com que relembrava os meus

earos clinicos. I'm dia, uma doente minha mor-

reu, deixando unui lilhita ao de-amparo, e eu to-

mei conta da creanea. Nã.o tinha ningne.ni e tinha

o ba-tante para rne perinittir e-se luxo [liedoso

d'amparar aquella hôa e abandonada alminha de

Deus. MeLti-a n'urn ooPegio e ans domingos, la ia

ve-la, escutar-lhe as rabugiees. os pequenos capri-
ehos infantis. Affei<;oei-uie. Visitava-a mais, li'va-

va-lbe gnluseirnas, brmqneilos, e er;i com alvnroeo

que eu subia já a irinieme ladeira ao collegio. A

pequena ía creseendo, converlemlo-se nm peque-

no amor. N'otava-lhe já uma certo graea femenil

no atar das fitas, no aíizar ingenno aos cabellos, e

via eslreniei'er iniolescente e percoia'. um corai;ão-

sinho, tlentro d'aquelle hibe... Ar..aixonei-me não

da pequenita, o que seria urna monstruosidade,

mas d'um bello sonho, que me encheu a alma

n'um momento, -crear, amparar, attrahir aquelle

sergalante, insinuar me na sua alma, impor-me

A pupilla

á sua vunlinle para que um dia eu piĸlesse encon-
frar naquella mulhersinha gentil, a doce compa-
nheira da minha vida a minha nmavel e terna

rasão de viver.

E entan cnin um frenesi de velhn, um egois-
uio liiclietico, cruel, toda a minha alma se. consa

gron, rom devueão, e rnrn ainor, aquella alma que

esplendia já um cor|io franzino <le doze annos.

r.nuin a minha qnerida Trnde cultiva as suas

urcludeas, cerca-as de cuidadu e d'amparo para
fero/menle as cortar e deixãn morrer, pelo prazer
d'unia Imra, no vazio dos jarnVs, eu cultivei tam-

lieru aquella alma, amparei-a, cuidei-a para que

pelo prazer d'um instante. na rninha vida. desejias-
s<> mais tanle o destino <la sua vida, abafasse com

o gclo d<' minha alma a rnocidade ardente e juve-
nil da<]iiella alma, que eu ipieria para gelar. Cres-

ceu, veio para casa e foi a minlia maior alegria.
Kntretinha-se coininigo, acompanhava-me, orde-

nava-me os [iapeis, copiava-uie ns trabalhos, e tão
carinh'isamente se tuetera na minha vida, que em

tudo, tiaio, i'u encontrava um rasto da sua linda

mão, um ve-tigio da sua graea terna. Então amei-

a deliradamente. .Mas ella, aquem eu não negava
um i'aprii-ho, aquern eu satisfazia todos as loucu-

ras, saltava-me aos joelhos, beijava-me, sem pu-

der, não eomo uma mulher que goste mas como

uma filha <|iie idolatra um terno mimalhão: Pa-

drino, gelava-me coraeão.

Não ine atrevia a confessar-llie a dizer-lhe a

minha loucura, um dia, na outra semana, vespera
dos seus iinnos, prometti uuia surpresa e resolvi

dizer Ihe tudo, ileeedir afinal. Passei [>or um joa-
Iheiro comprei um fio d<> perolas e demorei-me

no nolario diser-lhe as clausulas d'uma escriptura
de easamento, qni' se assignaria no dia seguinte.

N'essa manhã, vesti-me c.oin garridice <orri íi

pressa as enfermarias <■ uma hora antes <ln almoeo

já estava em casa.

Mandei-a chamar, esl.ava ieso|vidn a tudo.

Entrou veio beijar-me e quando eu lbe, punha so-

be o pescncn o fio de [terolas, ipiando lhe ia

afinal di/.er... louca d'alegria pela offerta, saltou-

me ao pescoco <■ beijando me infant.il, entre lagri-
mas que eu sentia iiíi cara. Padrinlio. Padrinho,

gosto mais de. ti que de meu pae. . . tu <>s alinal o

meu [>ae... ..'alloii-se calliimmos tndns. Ja ninguem
ria, havia uni silencio conimovido, gra\'e e sii o

Doutor, Z sorria enlevado e conlente...

— I! já não casa? perguntou alguem a medo. ..

— Deus me livre de tal. .. Se j;i tenho uma (i-

Iha! O anior dos velbos s<i e gr.imli-, so <■ <-onsola-

dor, quandn <'> ássim o amor dominante, ab-orven-

te do pae. Sinto-uie feliz. N'aquella mesiua tarde

passei pelo nrtario <> fiz substituir a <>srri[itura <1e

casamento por uma escripturu <ie ado|ĸ;ão.
Eoi ati' uma <|uestão d'economia de tempo...

maliciou n Juiz já refeito da commooãu.

Evidentemente. Sem ter aturadn uina mu-

lher, <>ncnntrei-me de repente com uma lilha, cora

urna flor na minha velhice, um encanto na minha

hora derradeira. . . Era atinal o nieu unico fim.

Riinos todos e fomos para o sallão.
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SEEOES J^^ÆEĨSTOS
De Frey Gil da Soledade. XI

EGRESS0 DA FALPEPRA. ,
,_. I ^ L

« U __» + *_

Aventuras do alphabeto

r J^^í MA das aventuras do alphabeto, de que não

Ímé&ÅyU d_" conla na primeira serie, foi o presti-

7 ■ __-^|-- mo que sempre tiveram como passatempo.

^^pg_g^/ Darei hoje aos leilores alguns exemplos

de edivinhagôes sobre letras qo alphabelo.

Justo é comecer por este enygma que colhi num

velho manuscrito:

Digo ludo feilo em parles,
Todo junlo nad.i digo.
Sou no mundo muilo antij.o,
I: ensino íios liomcns as arfc,-

Qu.indo ce cnam commigo !

Já eslão vendo que se Irala do alphabeto .'

Diga lá a leitora. qual é a coisa qual é ella. sem

a qual não pode haver Papa ? E que pode haver virgem

sem ella, mas não pode haver donzella ?

Slão matute mais : é n lelra O. Pesquei islo no

Diverlimenlo erudilo de Frey João Pocheco 3.° vol.

pag. 3<HÔ. Lá vem fambem outro enygma, com que vou

negacear é perspicacia dos leilores. Atlencão I

Eu não sou Criador, nem Crialura.

\'em fui vislo jamnis enlrc os vivcnlcs:

Se enlre <.* homens me <<"S, e não me sn.lev

Sr.u morlo, e nunca eslive em sepullura.

No mundo faco a principnl li^iura;

Crer que sou agoa, ou ar, lu nunca infenles.

Se dizes que sou ..._!o.j. ou fogo, menles

\\uc cnlre os elemenlos me procuro.

fiern no meio do lempo, e mui interno,

No mesmo lempo eslou. sem ser passado,
N'em pre enle, fuluro, nem eferno

5ou pnmeiro ao morrer, sem ser gerado,
Cuii. o Demonio eslou, sem _er no inferno,
I e<l..u no Empyreo sem me haver *<ilvado!

Que (al ? Se Ihes não acudo já com a decifracão

suavam ahi as eslopinhas, e nada I Pois é a leftra M. Lá

esfá entre os holîlens, ent IHorlo, no primeiro logar em

mundo, entre os elelllentos, no meio do lempo, primeiro

oo lîlorrer, está com o Deltlonio e no Enipyreo. E uma

letfra levadinha da breca I

Oulra : qual á a coisa qual é ella que sempre eslé

quasi no meio do comeco. esfando no comeco do meio,

quesi no fim do lermo e no fim do fim? E' oinda a le-

Ira M

Em francez lembro-me de uma engracada sobre o

e mudo'- Quels sont les gens qui n'onl pas un e muett

Resposta : Ce sonf ceux qui élernuenl toujvurs? (Quaes

são as pessoas que não feem um e mudo (un e muet=

un nez muet= um nariz mudo) ? — São as qu _ esfão

sempre a espirrar I

Oufra vulgarissima em Fran^a é esfa: qual é o ge-

neral de 24 joldados sem o qual Paris serait pris

Paris seria tomado ? E' a lelra A, porque Paris sem o

a fica pris- -fomado.

Tambem os nossos mais anfigos alliados, os ingle-

ses, saem uma vez por outra da sua seriedade para pro

pôr adivinhas. Uma pare estudanfes:

• lí a stupid fellow is goinf- in for an exam. why

should he sludy the leller P? Resposfe: Because

il makes an ass pass'

Explicacão: 'Se um rapaz eslupido eslá pnra fa-

zer exame. porque é que deve esiudar a letra P?— Por

que ella faz. . . pa*sar um tuiro' Ass. em inglez: bur-

ro. anfepondolhe um p fica pass
=

passar I

Aqui me ocorre oulro caso passado enfre a lefra p

e o burro. mas foi . . . em grêgo ! Tomem uma pilada,

abram o velho carlapacio flieroglyphica. de Pierio Va-

leriano, e ahi, pag. 112. leiam:

■Nequeo Jissimulare. quod /cccse . . . Vae já a Ira-

duc<;ão; N ão posso oculler um caso engracado succe-

dido com Plolomeu, que jocosamenle chacofeou da elo-

cubracão de Heraclides da Lycia que se inlilulava :

O eioqio do frabalho. Tinha êsle dado ao seu livro

o litulo: Pbnou egkámion (em grêgo: Encomio do traba-

lho), e como aquelle rei o enconfrasse e lhe pregunlas-

se o que levava na mão, offereceu-lhe o livro. Acceifou-

o Pfolomeu, e logo apagou a lefra inicial do lilulo: p,

com o que em vez de um elogio do iraôalho, mostrou

que se devia ler um elogio do burro, visfo que o onou

egkomion, isfo é, fodos aquelles trabalhos quanfos e'le

exalfara aos ceus, mais competiam ao burro, que ao

homem. Assim se riem os volupfuosos e effeminados olé

doslrabalhos hores/os, da octividade desinferessado. das

meriforias vigilias, porque nascidos para comer, aquelle

pouquinho de gloria que sacrificendo os prazeres bus-

camos, até esse nos invejam, sem sombra de jusfica.'

Escusodo seré esclarecer que sendo ponos em

grêgo frabalho. tirando-lhe o p fica onos que quer dizer

burro idonde o nosso onagro).

Para fechar: nâo se lembram os da minha geragão

d'aquella charada da Selecfa nacional de Coldas Aulefe?

ILslá no garganla
— 1

Eslá no nariz. 2

Acaba por C

E comeca por X.

E ero. . . novenfa! Ná. . . vental XC I

E mais uma, para fechar o fecho .

Sem ser aranha nem ralo

Ver-me hão em qualquer canlo;

Eu lenho enlrada no Ceo

Sem ser anjo nem 3er sanle.

Sem mim não ha nenhum homen.,

Nem barbeiros, nem pinlores.
Vês-me em lodos os droguisfot.
E sempre, sempre enlre flôres.

Em muita parle me vêem,

Sou bem facil de encontrer

Morada lenho em Lisboa

P'ra quem me fôr procurar.

Acham-me uma vez no anno,

Uma vez ! Quem lol diria !

E fiquem lodos sabendo

Que ninguem me vê no dia !

Que é? que não é? Pois é a lelro O. E. . . va-

mos fodos, que já é larde, fazer ô-ô. . .
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NA CA'AARA ML'NICIPAL -O Snr. S.donio Paes x lalondo .■... |>o.o
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O povo aguardando _i saida

da Comara do snr.

Presidenfe da Republico
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O corlejo sul.mdi rua do Soulo

Phof. Alian^a

. .■•_t_2- - «_«*__-.. .-
_ , _âí_.*.

Em frenfe ao Gronde Hofel pguardando a chegada

^

Phof. Be

J
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Umu vista panorunuca dc Vitnna do Cnslello uma das cidades do norte

visilod.i pelo snr. Presidente da Republica.
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ma vista da doca de Ca-

minlifl, lerra nafal do Sr. pre-

sidenle da Rcpublica por elle

visifada durantc a viagem ao

n..ile. Alli resĸlem su.i mãe

c alguns i'o5-. scus irniãos
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Palacio da Bolsa
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Cma vista da cidade de Coí nbra onde o Sr. Piesidente da Repo-
blica loi muilo aclamado. duiante a visila áqutlla mesma cidade.

A viagem ao Snr. Presidente

DL'RANTE
oilo dias que esteve pelo Norle

o Senhor Presidenle da Republica, inin-

terruptas foram as feslivas acclamacôes com

que o receberam, o Rurlu, a scgunda cidade

porlugueza, Braga, a capital do Mmho, Gui-

maráes e \ lanna. preciosas joias deste rincão

lormoso, e Caminha, patria do Chefe do E.>tado,

E não sô estas localidadcs. visitadas pelo
Senhor Sidonio Paes, mas todas as que o vi-

ram passar no trajecto triumphal. adornaram-
se de galas, e acclamaram o Symbolo da Re-

volucáo. E' que esta calou no animo popular,
com a vibranle inlensidadc do enlhusiasmo ju-
venil quc n<_> Parque Eduardo VII proclamou

l.m l.oreão arabe do b.llo palacio de .Wonserrate

em Linlra que hn c ias loi devorado por um incendio. Cal-

culan. se o> p>-eju:/ros para cima de cem contos

c jir.o grilo de guerra:
— Orcfem e Liberdode, as

palavras de paz, emfim, que um paiz como o

nosso, lão trabalhado por odios em turbilhão,
alnu-java ouvir.

Não e exempta de receios a hora actual,

porque não a livrou de perigos a Revolucão

Inumphanle. Mas Porlugal, tão beijado sempre

do fuvui' divinu. predestinado a tão gloriosos
servicos ci\ ilizadores; illuslre por nobilissimos
feitos, accorda, confiado no seu fuluro, e crente
nos seus destinos Isso significavam as accla-

macôes, os vivas, a apotheose ^formidavel, al-

lissona com que as populacôes, arrebatada-

mente. saudavam o illustre Presidente da Re-

publica.
Teve a viagem tracos de grandeza. e tam-

bem de commovedora justica social. Assim no

Porto, cujc Associacão Corrmercial, por ma-

ncjos democraticos fora privadiî da posse do

seu Palaci j da Bolsa, quís o Senhor Sidonio

Paes assistir á reentrega do formoso edificio

eos seus Iegilimos possuidores.
Sensivel foi lambem. a S. Ex,

l

o Senhor

Presidente, a participacão acliva que o Clero

lomou nas suas recepcôes, e nisso comprehen-
deu o quanlo tem vivido opprimido o espirito
nôcional, Famalicão, Barcellos, Taypas, e

outras muitas terras pelas quaes passo'j a co-

mitiva presidencial, foram teslemunhas de en-

thusiasticos festejos e da revivescencia do es-

pirito nacional:— finalmente, e apôs sete annos

de pavor, rcencontr6vam-se unidas as energias
do país. e coino oulr'ora o povo fazia ouvir a

sua cloquenle voz.

l\'os liberi sumus!

A objecliva pholographica que doma a luz

e a faz reproduzir nitidamente os aspectos da

visão, apresenta nestas paginas alguma coisado

brilhenlismo excepcional, da multidão que accla-

mava o Senhor Presidente, do comicio popular.
e.xpressão clara, inilludivel, do asscntimento

nacional . . . mas se assim o faz, é impotente
para fixar a grandiosidade inesperada, o altivo

dos sons, a vibracão patriotica, palpitante na-

qutlles dias de verdadeira gloria. em que o

Portugal de hoje consagrou a Revolucão de

H de Dezembro, e o seu prestigioso Chefe.

Que a con-agracão dada pelo Portugal do

fuluro. não faltou tambem : foi quando na sala

dos Capellos, da Universidade de Coimbra, vi-

veiro dos nossos homens nublic. s, alfobre das

nossas virtudes civicas, e do nosso esplendor
intellectual cadinho e escol. se irmanaram dois

vivas, que a mocidade senlia palpilar e ferver

nas veias onde em ondas corria o sangue lidi-

mamenle português:
•Viva Sidonio Paes!—Viva a Religiãol»
Esperanca de fuluro melhor, porque a Mo-

cidade alli acclamando com o mesmo enthu-

siastico ardor o Rev.mo Bispo de Coimbra e o

Ex.r"° Prpsidente da Republica, fazia-nos pensar
naquelle Portugal livre e christão que tanto

desejamos. José Constaniino.
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Telephooe d.° 29 Telegramas:—CRUZ LIURARIH

Casa fundada em 1888

EDITORA das obras do celebre bidioterap sta Mgr. Kneipp.
EDITORA de muitos livro-. adoptados no ensino primario, normal secun-

dario, especial e supericr.
EDITORA e proprietária da Cole<.ão Sciencia e Religião.
EDITORAde livros de piedade—Centelhas Eucaristicas, livro de Oracôes, e.o.

Completo sortido de Papelaria obiectos de escritôrin—Utensilios p modelos

para desenho e pintur.i— Agencia de PubSĩcacôes.

OF"FIClNAS ...

DE

-€sculpiura erq J/iadeira
jpiisí ■vu'tíj^

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134— BRAQA

N'estas conhecidas ufficmas, execufam-se com a maxima perleicão, imagens desde

a miniatura ao tamanho natural. Esculpturas com magnifica pinlura. Tem sempre em dc

posito um variado sortido de imagens, bem como banquctas

jarras sacras. sanctuarios. crucifixos e outros arti

opaizde altares, tribunas, decoracôes em qualqucr estylo, e

centes a este ramo d'arte.

Perfei^ão © r.i_i ___;_:

(o >uradas, bclas automaticas.

os religiosos. Encarrega-se em todo

de todos os trabalho;)s perlcn-

em tudo

pre$o$ rqodicos

Contra ríscos e guerra ferresfres

e marítimos, gréves, fumultos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazi/eira

5oe
Seguros

Séde — Lisboa Largo S. Juliao

ig.2.0—Tel. C. 2961. Banqueiros: Pinto & Sot-

to-Maior.— Agente em Braga, Amares, Povoa

de Lanhoso. Terras de Bouro e Vieira

*osé de Faria Machado

Rua do Souto '05-1S BR/IM

í\

Luneta de ©uro
iilii'.inas di' i'srulptura, ene<u1ernH<_'ão e concer-

tos de im.ip'iis, bcitinas e vestes sacerdotaes.

Aiti^ns rt li^iosos, ima^i'iis, jmranientos llar-

mniiiuns, (iciilũs, |iiiu'eniv., binoculr.s, eutelaria,

optiea e artijí|,s dr jihuntasia.

flurelioĩTîcnteiro & C.a
líua _o Ouvi.or, n.° 123

Cixa poh'.ĸl 1588- RIO DE JANEIRO

Telerhone 5593, Norte

lustragão C'atholica- vende-se nesta casa,

ĨNumero avuNn Mno r«. (moed- brez Uirtt)
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre ^illela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela )

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Givis, encarrega-se de todos os negocios dependentes

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

respectivos Breves, licec^as para casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificagôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduccão de iegados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das repartÍQôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

~Vem aneæan aomesmo ecriptorio -**na typographia .

a vapor, denominada don ^ÊiJchoHdo ÆÊinho. e officinav
de encadernacão onde Hão eæecutados

quaenquer trabathoH, com maæima rapidez* perfeicão,
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio oo

V: ^illela $ Irmão

83—R.3A DOS MARTYRES OA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Rainha)

BRA. __•__,


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


