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AREVOLUÇÃO
Quatro anos fa * ôje que 

á \ima hora da m adruga  
da, em L isb ô a , estalou a 
revolução, sahindo p a ra  a 
rua aos gritos de Viva a 
Republica! os regimentos 
de infantaria 1 6  e artilhay.. 
ria  1 . D urante o dia tra
vou-se rija  luta, entre as tro
pas e o povo revoluciona
dos e as fô rç a s  fieis d mo
narquia. E m  Aldegalega, 
ás 6, horas, f o i  colocada ern 
todos os edificios públicos, 
a bandeira republicana e 
ás g substituída a autorida
de administra Uva.

Se bem que o momento 
era de luta, e p o r conse
quencia ae desforra para  
os republicanos, não houve 
em Aldegalega uma. pala-, 
vi:a sequer de afronta para  
mnguem. Os talassas pe?'-- 
seguiram  até a lie  ôje, mas
carados . .  . cometem actos 
ds verdadeiro banfilism o.

em Lisbôa
A poderosa nação ingle

za,. nossa aliada d.e ba mui
tos anos, decidiu, aeste mo
mento crítico da vida inter
nacional^ enviar um navio 
chefe de uma, das suas es
quadras saudar a bandeira 
da Republica. Portugueza. 
Lisboa* engalanou-se para 
receber condigna mente qs 
representantes da velha A,l- 
bion. Com a alma. do povo. 
da capital esteve a alma na
cional. Todos os. bons pa
triotas sentiram intenso gau- 
vtio pç la notícia que a im

prensa transmitiu ácêrca 
da Inglaterra. Pela primei
ra vez era feita ostensiva
mente a Portugal uma ma
nifestação de absoluto 
apoio á sua politica. Come
ça a experimentar-se a ver
dade do quasi axioma que 
diz que as alianças se fa
zem entre os povos e não 
entre os governos. A Grã-
B.retanha é urna monar
quia; Portugual é uma Re
publica. A diversidade de 
regimen destes dois paizes 
era argumento decisivo na. 
bôca da reação contra a 
vida da nossa Republica. A. 
Inglaterra que pactuára 
comnosco ,uma aliança 
otensiva e defensiva não 
permitiria a ezistencia, da. 
nossa nova fórma. d.e go-. 
vêrno e rasgaria as peças, 
do contrato que assinára, 
A morte era inevitável. 
Portugal, odiado pela Es
panha, dezejado pela. Ale
manha e desdenhado por 
todas as monarquias euro
peias, sem o apoio leal da 
sua velha, aliada, teria de 
recuar para viver, sob pe
na de sossobrar no pélago 
de ambições que o rodea
vam.

Julgava a desdentada 
megé:ra que o facto,realisa
do o.fôra simplesmente en
tre o sólido e altivo, trono 
de Albion e o carcomido 
cadeirão luzitano. Descon
juntado este jámais aquele 
o abandonaria, e, assim, 
a aliança havia de morrer 
com a corôa real portu
gueza. Triste engano! Nem 
sequer o braço lhe esten
deu na derrocada. Caiu 
pôdre a monarquia. Sobre 
os seus escombros ergueu- 
s.e resplandecente a R.epu- 
blica, Mprigeraram-se os 
costumes nacionais. As fi
nanças. entraram n’um 
campo aberto de progre- 
dimento. As colónias me
lhoraram de situação. A 
justiça abriu mais os bra
ços, envolvendo neles os 
pequeninos. O ar que se 
respira agora, é mais puro. 
Os miásmas que o com
punha m desapareceram
definitivamente e a Patria 
póde emfim aspirar ao lu
gar que lhe competia de 
direito no concerto das 
n.ações. Tudp-,isto víramos

politicos iaglez.es e, em vez 
de fazer o que dezejavam 
os inimigos do progresso 
e da onra conservara.m-se 
numa atitude de verdadei
ra expectativa a nosso res-. 
peito.

Os homens que fizeram 
a Republica não iludiram 
os espiritos honestos da 
politica europeia. Teem-se 
portado como homens de 
senso e de estado. Portu-* 
gal avançou mais.de meio 
século n.o curto prazo de 
tempo de Republica qiie 
tem. Então a Inglaterra, 
que é o fiel d.a balança do 
equilíbrio internacional eu
ropeu, resolve saudar-nos,, 
animando-nos a proseguir 
n.a senda traçada e ofere- 
çendo^nos o seu leal, apoio 
para todos os momentos,
d.a nossa vida. Agora é que 
está. absolutamente firma
da, a, aliança anglo-lusa. 
Até á implantação da Re
publica póde-se afirmar 
que era, uma esmola o 
paçto feito. Na vigência, do 
novo regimen é u/n verda
deiro contrato d.e eterna 
defeza,entre as duas nações.

Foi isto que o A rgon au t  
nos. veio dizer. E isto o 
que o povo portuguez.sen
te. Portugal e-a Inglaterra 
dão-se as mãos, j.urando 
defender-se dos inimigos 
que serão comuns e pu
gnando sempre pela liber
dade dos povos, e pelo 
prqgredimento da Huma
nidade.

Viva a Inglaterra!;
Viva Portugal!;
Viva a Republica.

* * #,

...... -—« o ...... —

IRONIA D O I S T I E
Cruel ironia dp destino!; 

P roclamada a P.epublica, a 
camarilha palaciana aga- 
chourse medrosa e temen
te de que o povo. republi
cano ezer-cesse enérgicas e 
justas represalias;- mas o 
povo nessa alegria embria- 

^gante de vêr satisfeitas as 
suas mais ardentes aspira
ções, soube ser piedoso e 
g-rande e quando podia es
magar aqueles qpe outró- 
ra, o. haviam esmagado, er
guendo vivas á Republica, 
perdoou-lhes e esquecpn-

do-lhes os crimes e impon
do apenas a condição de 
não perturDarem a mar
cha do novo regimen,, dei
xou-os viver tranquilos e 
socegados.

Esta generosidade, unica 
na história das revoluções,, 
foi tomada por fraqueza e 
pouco tempo depois os pe- 
nicularios do rei, afasta
ram-se, emigraram volun
tariamente para o ex.tran- 
geiro sob o pretêsto d,e 
que em Portugal se não 
podja viver, que os repu
blicanos perseguiam os 
afétos ás extintas institui
ções, que imperava o ca
cete e o assassinato,,o rou
bo e a violência; depois 
de st as cantatas vieram 
tambem; como toada da 
moda, as perseguições e 
os. vexames aos prêsos po-̂  
li ticos, casos estes que tan
to apiedaram o coração 
sensivel da duqueza de 
Bradford, a ponto d’esta 
ilustre matrona se resolver 
a sair d.e sob o céo nubla
do de Londres, para, vir a. 
este lindo paiz de-sol, de
flores e d.e sonhos,, sonhar 
tambem com os maus tra
tos aos prisioneiros políti
cos.

Ela veiu,. viu e venceu, 
regressando depois ao seu 
paiz, á sua nubiosa cidade 
de Londres, onde qual co
la reja de mercado barato^ 
se esganiça em comicios, 
relatando o on roso, modo 
como os prisioneiros eram 
tratados em Portugal!

A fazer côro com ela 
nós vimos, toda a impren
sa mundial e até mesmo 
(que ve r go nh.a se n t im o s 
em. dizel-o} parte da. im
prensa que em Portugal, se 
diz avançada. D'entre to
dos,. £orèm, sobresahia, 
sobrepujava-se a imprensa 
reacionaria da Alemanha 
que não poucas vezes nos 
acoimou,de bárbaros.

A, talassaria batia, as pal
mas de contente e em se
us son.hos.de restauração 
via já os canhões do.impe- 
rador Guilherme bombar
deando Portugal e impon
do urn rei contra vontade 
do povo portuguez.

Mas ah! cruel ironia do 
destino, a breve trecho tudo 
mudou e aqueles que apre

goavam terem sido obri
gados a sai-r de Portugal, 
por não poderem suportar 
as perseguições e os des
mandos da demagogia... 
çil-os que regressam á Pa
tria, procurando, o socego 
e receiosos de encontrarem 
no extrangeiro as violên
cias e os desmandos que 
eles no seu ódio cégo e no. 
vilismo. das suas paixões, 
apregoavam não ezistir em 
Portugal.

E a Alemanha, essa Ale-. 
manha a que eles. pediam 
para num salto vir á-terra 
lusitana obstar aos desva
rios da demagogia. .. está 
neste momento, nesta ho
ra praticando crueldades 
daquelas que desonram 
não só uma patria, mas a 
humanidade inteira!.

E aqueles que então fu
giram de Portugal, voltam, 
de novo á Patria, procu
rar o socêgo e a tranquili
dade que não encontraram 
no seu ezilio voluntário; de 
lá fogem temerosos, recei
osos, de. serem vítimas da 

iselvageria alemã, a aco- 
Iher-se sob a bandeira da. 
Republica, que ôje os pro
tege e que eles.tentaram 
rasgar, manchar, fazer des
aparecer.

Tem ; o d;estino destas 
ironias,, e nesta hora de 
angústias, para a humani
dade inteira a- Republica 
Portugueza vai caminhan
do serenamente, quasi sem 
se sentirem, as convulsões 
que agitam o resto,da Eu
ropa.

E não se diga que gosâ- 
mos esta. paz.devido á nos
sa pequenez ou á nossa 
neutralidade. Não!.Oje não 
ha paizes pequenos, quan- 
dp eles,, conhecedores, das 
suas fôrças, se sabem im
por pela, sua, honestidade 
e p̂ ela, sua. administração.. 
E' o nosso caso, e*. se. pe
quenos. nós somos. pe-. 
lo. nosso território,, senti
mo-nos grandes pelo.nosso, 
porte,_ e. assim nem um 
momento hesitámos, em 
deciararque sabemos.cum- 
pnr com os nossos, contra- 
tos e por conseqaencia.; 
respeitaremos a nossa ali
ança com a Inglaterra. O  
mundo inteiro olha-nos 
com espanto e nós portu,-.
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C A R T A S  C Í N I C A S

M eu Am.°
H a na r olitica um g ru 

po de ressoas felizes. N a  
politica, aigo eu como di* 
toda a gente, embora a fra- 

não seja precisa. E '  o 
dos indiferentes. Indiferen
tes são aqueles que se não 
importam com a marcha 
dos negocios públicos. Ean
to se lhes dá viver em mo
narquia com o em tiepu-

AO MANUEL LDIZ BISCA

Como píldoras dorados;
Que yo em mi pobre mesilla 
Quiero más una morcilla 
Que en el asador reviente 

«Y ría-se la gente»

Cuando cubra las montaftas 
De plata y nieve el enero 
Tenga yo lleno el brasero 
De bellotas y castanas
Y quien las dulces patranas 
Del rey que rabió sue cuente, 

a Y ría-se la gente»

Estes indiferentes são
publica; que se lhes ponha pessoas que têem um génio
ama albarda ou se lhes vis
ta uma casaca.

N ã o sim paliso absoluta
mente nada com tal gente. 
Todos nós temos o direito 
e o dever de cu idar na 
adm inistração dos bens 
nacionais. A  inatividade 
dos indiferentes prejudica  
quasi sempre a escolha de 
pessoas para  o ezercicio 
dos cargos de gerencia 
administrativa local e ge
ral. A  apatia de que se re
vestem torna-os instrumen
tos de fa cil manejo para os 
politicos profissionais. D . 
L u i^  de G ougora, poeta 
espanhol que viveu nos 
lins do século xvi e p r in 
cípios do século xv 11 des
creveu superiorm ente esta 
espécie ae pessoas num a  
sua bela poesia intitulada;

sAnde yo caliente, 
y ria-se la gente»

N ã o  resisto á tentação de 
transplantar para aqui as 
suas trez p rim e ira s sestiihas 
porque são devéras interes
santes e, em bora escritas 
em castelhano, têem fa c il 
compreensão, E il-a s;

Traten otros del gobierno 
Del mundo y sus monarquias, 
Mientras gobiernam mis dias 
Mantequillas y pan tieruo,
Y las man.inas de invierno 
Naranjada y aguardiente,

«Y ría-se la gente»

Coma em dorada bajilU 
El príncipe mil cuidados

especial, um feitio só d e- 
le s . , .  M o ra l politica não 
a possuem. B oas pessoas 
na sna vida particu la r não 
pensam e não vivem senão 
para ela. N ã o  im aginam  
sequer em que um est: v 
é um agregado de cidadãos 
lendo todos os seus direitos  
e cada um os seus deveres 
a cu m p rir. Que um de 
esses seus deveres é o 
de co n tribu ir para a boa 
gerencia dos negocios pú  
blicos quer ezercendo-a, 
quer escolhendo as pessoas 
mais idóneas para esse ezer- 
cicio. D iferem  muito dos 
independentes. Estes têem 
as suas convicções politicas 
arreigadas O que não que
rem  é submeter-se á filia-* 
ção num  determinado p a r
tido. P referem  a g ir  isola
damente e a seu bel-prazer. 
Aqueles desconhecem o s i
gnificado da palavra p o líti
ca e quando se lhes fala  
nela dão-lhe a p e io r s ig n i
ficação. D e tudo isto resul
ta que, em g era l, ha sem- 
pi e uma m aioria  que se 
incomoda e trabalha e que 
p o r mais esforços que faça, 
não é capaz endireitar is
to. P o is, se ele vem torto 
de n a sce n ç a ..,! E  tolos 
são os que se ralam  como 
tu.

Adeus, não te masso 
mais p o r ôje.
3— i o — 1 9 1 4 .

D emocrata.

guezes sentimos dizer ao 
nosso coração; «E’ assim 
que a Republica Portugue
za responde aos seus calu
niadores».

ÍL ementários &  Moiícias

Comissão Biaccsatíra
Deliberações tomadas em ses

são de 1 do corrente, pela comis
são executiva da, camara munici
pal:

Conceder 15 dias de licença á 
professora da escola do sexo 
masculino de Canha nos termos 
da lei, e notnear durante este 
tempo para a substituir a cidadão 
Artur de Jesus Oliveira.

—Pedir á guarda republicana 
que informe o looai onde se deu 
a transgressão da postura sobre 
rehicuios, cometida por um empre
gado de Elias José Martins. mo
rador em Iiio Frio.

—Requerer ao dirétor de 
obras públicas pedindo autorisg 
ção para mudar para junto ap 
passeio que se anda construindo 
na entrada da rua da Calçada, 
uma valeta que segue 0 prolon
gamento da estrada nacional 16 
—Rua Martyr Montjuích, á pon 
te dos vapores.

—Oficiar ao sr. Mareulino Ce 
sario dos Santos sobre a falta 
de pedra que se comprometeu for 
necer, afim de não paralisarem 
os trabalhos de calcetamento.
C o n s ír s íç ã o  d e  «sina i g r e 

ja  espasifisoSa em  L i s 
boa .
A imprensa da capital afirma 

que se pretende levantar em Lis
bôa um templo católico espanhol 
dependente da jurisdição da res
petiva 'legação em Portugal, e 
portanto gozando de todos os 
atributos de exterritorialidade.

Â maldita seita de Eoiola, 
aproveiiaiido-se da «cordialida

de» do nosso govêrno, vai me-J 
tendo as roâosinhas de fé.a, pro
curando sempre encontrar 0 que 
dezeja.

E’ tarde, e cada vez mais 
tarde será.
O íle la ie  da co n trib u i

ção industrial.
Muitos contribuintes d’este 

concelho julgando poderem efe- 
tuar voluntariamente até ao fim do 
mez findo 0 pagamento das suas 
contribuições industriaes, dirigi
ram-se no dia 30 á tezouraria 
de finanças onde lhes foi dito 
que só poderiam realisar esse 
pagamento mediante uma guia 
tirada na repartição de finanças, 
que tem por chefe 0 grande 
amigo do povo, 0 «vêsgo» Car̂  
los Velôzo, que a todos ezigia 
avultadas custas e sêlos, como 
se os processos já tivessem nu
merosas folhas, quando, afinal, 
talvez nem autuados ainda es
tivessem!

Verdade seja que, segundo 
nos consta, a repartição funcio
nou durante toda a noite de 29 
para 30, s«ndo certo que ás 6' 
horas da manhã já as janelas do 
sinistro edificio se achavam aber
tas de par em par, certamente 
para mostrar aos contribuintes 
qne 0 trabalho tinha sido insano 
e que eles é que 0 tinham de 
pagar bem caro, como aconteceu 
com várias pessoas que lá fôram 
soljcitar guia!

Aqui fica lavrado 0 nosso in 
dignado protesto contra a ganan- 
cia maldita do sr. Velôzo, cujo 
procedimento indignou toda a gen
te de bem, por ser verdadeira
mente ilegal e injusto 0 paga 
mento de tamanhas custas e sê
los.

O sr. Velozo tenha cautela 
com a prudência do povo, por*- 
que a paciência tem limites.

Olhe qne a nefasta monarquia 
que parecia não ter fim, extin 
guiu se vergonhosamente, faz 
ámanhã quatro anos!

—A comissão ezecutiva da 
camara municipal d’este conce
lho conferenciou ante-ontem com 
0 sr. ministro das finanças sobre 
0 relaxe da contribuição indus 
trial d’este concelho, pedindo a 
sua ex.* para que fosse proroga 
do 0 prazo.
Coma usted . . .

Segundo um telegrama de Vi
la Real de Santo Antonio para 
«O Mundo», um galeão portu 
guez que rebocava ura barco com 
sardinha fôra perseguido a tiros 
por um vapor espanhol, apresio- 
nando-o depois. O galeão apitou 
chamando o rebocador «Rhona 
que se aprócimou do local a fim 
da sua tripulação testemunhar 0 
facto.

«Coma usted.. ,

Todos os magistrados c
ÍC8 sseionarios depeas? 
deiEíesdo taisi$(erind a  
Justiça, vão ser o b ri
gados a re s id ir  uos In- 
gares omde exerçam as 
s e ? a s  f i B 3s ç # e s .

Vai ser publicada uma porta
ria determinando que todos os 
magistrados e funcionários de
pendentes do rpinisterio da justi
ça remetam para ali, até 15 do 
corrente, uma declaração de re 
sidencia, instaurando se processo 
contra quem fizer falsas declara
ções ou de futuro deixar de resi
dir na séde da respétiva comar
ca ou 110 lugar em que ezerça 
as suas funções.
Alfredo Jfóeil

Faz Oje sete anos que morreu 
em Hamburgo 0 notável compo
sitor musical Alfredo Keil. autor 
inspirado d<> «Portugueza».

C O F R E  D E  P E R O L â S

A BANBEIftA fOftTU <3 U EZA

Venho em nome do povo, o unico poeta 
Que n’esta hora d’amor tem de ser escutado,
Dizer-vos que ele quer a sua obra completa 
E que ela 0 não será com nada do passado.

A bandeira qn’impoz e eonsagrou no dia 
Mais heroico que tive a terra portugueza,
Se a defendeu com fé, nâo lhe falta a harmonia,
Se a saudou com paixão, é cheia de beleza.

Côr do mar, é do mar que nos veio a centelha 
Que tudo iluminou: pois que fique essa côr!
E derramou-se sangue e por isso é vermelha...
E assim vermelha e verde ela é toda amor.

Singela como nós, como uma espada nua,
Que 0 mundo inteiro a veja assim como ela está;
Os castelos que tem é onde ela flutua,
E as velhas chagas, sim! cicatrizaram já.

Foi ontem qne se deu a batalha d’Otiriqtje,
Que um portentoso heroe justificou com glória:
O que está para trás nós nâo queremos que fiqu« 
Agora é que p’ra nós começa a nossa história.

Essa bandeira celta, arabe ou muçtilmina 
Derrubada de vez. arrasta se no chão. ..
O que ela nos traduz em nada nos irmana;
E 0 trapo azul e branco é um livro ao metjos? Nâo!

E’ preciso que tu, ó Patria, te emancipes 
Dos preconceitos vãos a que te têem prêza;
Na bandeira nâo vejo um traço dos Filipes 
Nem tâo pouco tambem da invasão franceza.

Tudo 0 que é mau corton-o a raça de que veio 
A nossa e é assim que a gente tem de vè(-a?
Oje ningum a ama, achámos tudo feio,
E é preciso queimál-a inteiramente, a ela!

Não me venham dizer que na Africa inteira
O preto, antigo escravo e ôje nosso irmão,
Nâo reconhecerá a sagrada bandeira 
Que é 0 símbolo viril da sua redenção.

Essa raça que vem calcando, ha tantp, abrolhos 
E entre lutas crueis, sem uma hora calma, 
lia de a vêr içar menos com os seus olhos 
Que com a luz que tem dentro da sû  alma!

E’ pois verde e vermelho o estandarte novo 
Desta terra d’heroes, que beija as duas côres...
E, se alguem o trocar, é uma traição ao povo,
Mas ele íicará, porque nâo ha traidores.

Gujspgs T e ix k iíu .

U*ara os soldados issgle- 
zes feridps pa graasde 
guerra.
O govêrno portuguez, come

morando a visit̂  a E'sbôa do 
cruzador inglez 0 Argonaut», 
resolveu oferecer á subscrição 
nacional ingleza, para os feridos 
da guerra, a quantia de cinco 
mil escudos primitivamente des
tinada ás despezas com os feste
jos do aniversario da Republica. 
Este facto epcheu de satisfação 
a nação aliada.
Contribuição industriai

Na repartição de finanças d’es 
te copcelbo, desde o dia 3 (ontem) 
a 7, inclnsivè, do corrente mez, 
duraiite as horas regulamenta
res, estará patente para ezame 
dos interessados a repartição fei 
ta pela junta dos repartidores 
d’este concelho das taxas indus 
triaes constantes das listas qne 
lhe fôram sujeitas relativas á 
contribuição industrial do corren-

1 t.e ano, que eentra ela poderão

reclamar nos termos d* lai.
As reclamações devem ser fei

tas’em papel selado e endereça
das ao presideijte d$ mesma jun
ta, sendo muito conveniente gif* 
os contribuintes ezaminem as 
referidas listas para evitar bal
dadas reclamações futuras.
Capitão Santos Oliveira

De visita a sua ejj.ma familia 
encontra-se n’esta vila este nos
so amigo e valioso correligioq̂ rifí-
Ci>s soldados portugue* 

zes devens tomar paríe 
na grande guerra.

• A atividade que se está em
pregando nas oficinas do Estado 
como: Depósito de Fardamentos, 
Cordoaria, Fábricas de Pólvora 
Arsenal do Ezército, etc., bem 
deixa vêr que sâo verdadeiros 
os boatos que correm da breve 
partida de uma expedioào poríu- 
gueza para o teatro da guerrs, * 
fim de, ao lado da Inglaterra « 
da França, combater eip ciefez#
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da liberdade mundial. Pelo m i 

n is t é r io  da guerra se está proce
dendo á mobilisação, continuan 
do todos os trabalhos a fim de 
prover as várias unidades do 
i n d i s p e n s á v e l  a  essa mobilisação. 
parece tambem, não haver dúvi 
das que o govêrno inglez mos
trou ao govêrno portuguez a  con 
v e n ie n e ia  de aprontar um con
t in g e n t e  de artilharia, acentan- 
do-se logo que ele seguiria quan
do a sua presença fosse julgada 
n e c e s s a r ia .  Emfim. tudo se vai, 
ao que perece, preparando, para 
q Ue os nossos soldados tomem 
parte na grande guerra.
Festejos em Canha

Começaram ontem na demo 
crática freguezia de Canha os 
pomposos festejos por inaugura
ção da sociedade filarmónica 
União e Progresso, e terminarão 
ámanhã com a comemoração do
4." aniversario da implantação 
da Republica, para que Canha 
tanto trabalhou, e continúa ain 
da vigilante, procurando assim 
«vitar algum mau resultado que 
porventura possa vir dos assaltos 
dos seus inimigos.

Estes festejos constam de ar
raial, kermesse, iluminações, fç 
go solto, e prêso,, etc., havendo 
ôje una lindo cortejo cívico acom
panhado pela filarmónica União 
e Progresso.

No cortejo incorporar-se-ha a 
beaemérita sociedade da infanr 
cia escolar «O Vintem Infantil», 
d’aquela vila.
P i e t p í ç

Conforme noticiámos realisou- 
se seguuda, feira passada o pic 
nica Rio Frio, organisado por 
uma comissão de moradores da 
rua Teofilo Braga. Abrilhantou 
esta alegre festa, um grupo de fi- 
l&rçQÓnicos da distinta 1.° de De- 
êm.brp., que tocou n’um coreto 

que ali. foi i.mprovisado,
Çjrço Popular

Çorn uma enchente realisou-se 
no Circo Popular, na passada 
segunda feira, o beneficio da 
$ai>da Democrática, agraciando, 
imipei)so o 'espétáculo, retirando 
já a companhia para Vila Franca 
de Xira, onde tambem tenciona 
«Jemorar-se algum tempo.
Para os feridos da giser- 

ra.
Transporte: §$74. João Perei- 

la Cqrga, $20, Dr. Gabriel da 
Fonseca 50, Antonio. Joaquim 
Ribeiro. 2Q, José Carvalho 10. 
.̂(luardo Sequeira 6, Manuel M. 

Mouros 6, Virgilio Carlos Men 
des 20, M. S. M. 20, Avelino 
IJosa 10, Anonimo 10, Raul da 
Silva 10, Manuel Rodrigues... Fu-

1,0, Manuel, Maria Cordeiro 
30, Francisco Mendes 20, José 
Joaquim Lopes 10, Alexandre, 
Alves Batjsta 10, Antonio Cruz 
20, José Augusto da Piedade 10, 
Manuel. Farrim 10 e AjUonio 
Sampaio IO- Total 9<ÇQ6,

Dr. Manuel Paulino Gomes, 
t?m a t n a j h a  ç Farmacia Giral
des 1 pacote de algodão.
Teatro Recreio Popular

Gomo dissemos no último nú- 
Jpero «d!0 Domingo», é ôje que 
se inaugura a époça de inverno. 
Promete o erpprezario, sr. N.u- 
Ses de Carvalho, apresentar es
pétáculos miyto. variados, tanto

parte respeitante a artistas 
Çomo em fitas, para o que tem
€xeelente gQst.o, e tudo. isto por
Preços ao alcance de todos.

Oje, tanto na primeira sessão 
como na .2.* apresentar-se.-hão 
ys artistas Izabei. Costa, o ator 
*5°aioQ, Alfredo Silva e.as.duetjs- 
tas Gigolets que apresentarão 
>ons números de variedades, cu- 

-\° programa é o seguinte: l.s

parte; 4 fitas.— Os netos (dueto 
do «Sonho dourado») pelas Gi
golets.— Canção por Izabel Cos 
ta. =  Um cantor por Alfredo 
Silva= Dueto, Cançonetista fim 
de século, por Izabel e Silva.=
2.a parte: 4 fitas e os apaches 
por Gigolets =  Fado por Izabel 
=Noite de «soirée», por Alfredo 
Silva. =  Dueto, Rapsódias por 
estes dois artistas.
Uzeeuções fiscaes

Foi nomeado escrivão das 
ezecuçÕes fiscaes n’este conce
lho o empregado dos impostos, 
sr. Pedro Inácio de Almeida, que 
se encontrava na cidade do Por
to desempenhando idêntico lugar.

Este novo empregado, que se 
apresenta fardado acumula esse 
cargo com o serviço do real dV 
gua sob as ordens do sub-chefe 
fiscal, sr. Pedro Goes. encarre
gado do real 4’agua n’este con
celho.
R é c i t a

Realisou-se domingo passado 
no teatro Recreio Popular a ré
cita. em beneficio dos nossos ami
gos e correligionários João Mar
ques Cepinha e Serafim dos San
tos, empregados d’aquele teatro, 
estanco a caaa cheia, e agr-adan- 
do o es.pétáculo, pelo que muito 
felicitamos os beneficiados.
«arau-eosieerí©

Está anunciado para o dia 7
d.o corrente, no teatro- Recreio 
Popular, um sarau concerto de 
cujo produto, reverterá 50 °[0 a 
favor da subsc"içà,o aberta pelo 
jornal «O Século» para os feridos 
da guerra.

Esperámos que este bom po
vo coadjuve tanto quanto cabe no 
coração de bom portuguez, a al
truísta iniciativa contribuindo na 
medida, das suas fôrças para mi
norar a sorte d’aqueles que, na 
febril e nobrç, defeza das sua§ 
patrias, se encontram atualmen
te a braços com os mais horrí
veis. sofrimentos, pelas centenas 
de hospitais de sangue das oâ ções 
em guerra.

Basta olhar de relance 
para este inipério, no res
pétivo mapa, para vermos 
que ao nascente é limitado 
pela Austria-Hungria e Po
lónia russa; ao norte, pelo 
rpar Báltico e Dinamarca;-, 
ao poente, pelo Mar do 
Morte, Holanda, Bélgica,. 
França; ao Sul a Suissa e 
ainda a Austria-Hungria.

Consta^ de quatro rei
nos: Prussia, Baviera, Sa- 
xónia, Wurtemberg; ■ seis 
grãducados: Bade, Hçsse, 
Meck.temburgo Schwerin.,, 
Saxe-Weimar, Mecklcm- 
burgo-Sterlitz, 0 1 denburT 
go; cinco ducados: Bruns
wick, Saxe-Meinmgen, Sa- 
x,e-Altenburgo, Saxe-Co- 
burgo-Gptha e Anhalt; se
te principados:- Schwarz- 
burgo, Rudolstad, Sech- 
warzburgo,—  Sondershau- 
sen, "S^aldeck., Renos-Sch- 
leiz, Renos-Greiz, Schaun- 
burgo-Lippe; trez cidades 
livres:■ Lubeck, Brémen e 
Hamburgo; e um p a i^ d o  
Im  per,io: A ,1 sá c i a - Lo re n a.

As suas grandes cidades 
são: Berlim, Hamburgo
(2.° pôrto comercial d’Iju- 
ropa, na margem do Elba),

Munich (cap. da Baviera), 
Dresde (cap. da Saxónia), 
Leipzig, patria de Leibnitz, 
tambem na Baviera.

De 200 mil habitantes 
a mais de 2 milhões tem a 
Alemanha mais de 36 cida
des, e para cima de ioo 
mil habitantes .tem mais 
de 5o cidades.

A sua população no con
tinente europeu deve osci
lar entre 65 a 70 milhões 
de pessoas.

Desde 1870 lançou as 
garras, na A t rica a Togo e 
Cam arões. Ovampia e Da- 
marara, a Zanguebar e não 
sabemos a que mais; na 
Oceania, á T e rra  do Im 
perador G uilherm e, ao ar
quipélago B ism a rçk , ás 
Carolinas e Marianas, e 
na costa do mar Amarelo 
a vários territorios peque
nos embora.

Empolgou rapidamente 
um vastíssimo império, co
lonial e ha muito que traz 
os olhos nas possçssões 
portugueza^ e na Ameri
ca ambicionava fundar um 
império de territorios que 
arrebatam ao Brazil, Pa
raguai, Bolivia, Argentina. 
— se se deixassem, espoliar 
e matar.

E na Europa quereria 
conquistar a França, arran
car á Inglaterra o- poderio 
dos máres, esmagar a Fa
ça latina, repulsar a Russia, 
dominar nos Baikans, em 
Constar$jnopla„. na Asia 
Menor. .. e aniquilar as 
liberdades politicas e civis 
dos povos, obrigando-os 
a exchmar:-

Avé, C esa r, m o rilu r i te 
satutant!

P r e n i h s  òe m ãos
A’s «prendas de mães»* 

unica especialidade emque 
muitas senhoras e meninas 
brilham, chama Di Ana de
C. Osorio trabalhos esgo- 
tantes de paciência e este- 
rilisadqres do gôsto estéti
co.

E talvez algum leitpr se 
tenha zangado comnosco 
por já termas aqui faltado 
ao respeito, que segundo 
se crê, é, devido a. essas, 
chinezices das taes pren
das de mãos.,
! Pois zangue-se . agora 
tambem .. com a ilustre se-, 
nhora,, eccontinue zangan
do-se at.é,:qae .a refle,xão 
lhe diga ser cabida a má 
vontade que essa quasi.ex- 
crescencia nos merece,

E’ evidente que os pro
dutos de semelharste-capa
cidade pou^o ou,nenhym 
mal farão em si.m,e>mos;.: 
nós porêm aborr-ecemol-os 
por saber o muito e pre- 
cioso tempo que roubam 
ás ocupacões sérias, e uteis.
a. que as raparigas, podiam 
e deviam entregar-se- para

conseguirem ser mulheres 
as criaturas valiozas que 
nem sempre são.

A’lêm de que as pren
das de mãos, lisongeadas 
inocentemente e sincera
mente por tantos homens 
irrefletidos, são para nós 
mais uma prova do egois
mo que presidiu á distri
buição de atividades pelos 
dois sexos, visto que sem 
dúvida, ter-se-ia partido do 
principio seguinte? servi
rem não só para ocupar o 
pensamento da mulher, 
desviando-o quanto possi
vel do ezame da sorte que 
lhe foi feita na partilha, co
mo tambem concorrerem 
para o embelezamente 
material da casa onde o 
homem sentiria prazer de 
entrar e permanecer os 
curtos momentos que os 
seus trabalhos (porque não 
as suas aventurar?) lhe per
mitem conceder á vida fa- 
miliak

Nós votámos pela perí
cia intelectual e moral con
tra a pericia dos dedos. Se 
querem que digamos bem 
desta, cultivem:n’a as 
meninas simultaneamente 
com as outra^duas. O  que 
não póde ser é sacrificar o 
ezercicio do pensamento e 
o da bondade ao fugaz e 
falso prazer de fabricar 
bugigangas, na sua maior 
parte inespressivas.

L.uiz L e it ío .,

De um grupo de indiv.ir 
duos. afastados de idéias 
politicas e paixões parti
darias, que dezeja ser util 
á humanidade, recebemos 
o seguinte alvitre; «Ago
ra que os nossos, irmãos, 
partiram para terras lon
gínquas, prontos, a.sacrifi
carem o seu sangue pelo 
prestigio do glorioso no
me de Portugal, é urgente 
e patriotico que todos os 
portuguezes, sem distinção 
de classes o reconheçam, 
e um dever sagrado, re
compensa-los .nas muitíssi
mas agruras da vida, con
correndo definitivamente 
com um aucilio mú^uo. pa
ra que lhes não falte o es
sencial nãp só a eles, como 
a iodas as vítjmas dessa 
grande hecatombe que es
tá disimando a humanida
de.

Por isso, sr. redátor, pe
dimos em nome d esse pu
nhado de portuguezes, a 
vossa valiosa cooperação, 
e que deis o vosso inteli
gente apoio, prestando,-lhes
o. maior aucilio nascolu-. 
nas do jornal de que sois 

| redátor, propagando e

para a aquisição do fundo 
necessário (Ex. em 2 mi
lhões de cidadãos, ganhan
do 40 centavos diários, 
obter-se-ia um total de 
4:000$.)0 cada dia).

O  Govêrno nomearia 
uma comissão que admi
nistrasse esse fundo e que 
seria depositado, em cofre 
comum nacional, prestan
do permanentemente auci
lio nao só aos feridos da 
guerra* como ás familias 
de todos aqueles que ficas
sem privados de as podêr 
sustentar e se possivel tosse, 
com ese capital acumula
do,. procuraria solucionar 
a grande crise de trabalho.

Depois de rx>rmalisada 
a skuação,. contiauar-se-ia 
com esse imposto, mas co
mo- capital inviolável que 
se fazia produzir, nã.o só 
para o desenvolvimento, 
da. agricultura, industria, 
construção de casas bara
tas, etc., etc.; como tam
bem para mantep a<ififsírr,«r 
ção obrigatoria, a íim. d.e. 
se acabar de vez* cotn o. 
analfabetismo.

Criar-se-iam casas de 
educação com internato 
para os filhos dos indivi
duos mais sobrecarrega
dos de familia e que menos 
lucros auferissem, e quan
do o rendimento chegas
se um dia. a ser fabuloso, e 
estivesse mantida a instru
ção obrigatoria e a prote
ção ás industrias e agricul
tura então aplicar-se*ia o 
excesso na reforma dos 
Velhinhos, ou n’aqueles 
que po.r impossibilidade ou 
invalidez, não pudessem 
angariar os . mejos-.de ezisf 
tencia.

Se o Govêrno aceitar 
este patriotico. alvitre,'de
certo ele irá ecoar ,no espi
rito da nossa aliada Ingla
terra e no das .nações em 
luta, e assim subordinados 
á divisa d.a Republica Por
tugueza: Ordem e T ra ba 
lh o , mostraríamos ao mun
do civiIisado,que os portu
guezes amando .a Patria, 
não esquecem a humani
dade.

ANÚNCIOS

obtendo do •, governo, a 
criação de um, desconto dej^r0 jg"I914. 
i\2  °[q nos ordenados . ou> 
interesses de, cada cidadão

Ricarda dos Anjos Sil
va, sua filha Maria Gertru*- 
des Silva e neta Maria 
Antonia Silva agradecem, 
muito reconhecidamente, 
a todas a-s pessoas , que 
acompanharam á.sua 
tim a mora da os restos 
mortais, de seu querido 
marido, pae e avô Anto
nio Centeno.Serineu. 

Aldegalega, 3 de^outu-
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G-REGORIO G IL

Com fábrica de distilação na 
travessa do Lagar da Cera (na 
pontinha) oferece á sna numero
sa clientela, álém de aguardente 
bagaceira muito boa de qne sem
pre tem grande quantidade para 
venda, finissima aguardente de 
prova (30°) para melhoramento 
de vinhos, assim como aguar 
dente anizada mnito melhor que 
a chamada de Evora. Os preços 
são sempre inferiores aos de 
qualquer parte e as qualidades 
muito superiores.

Q U E R E IS  S E R

G U A RDA LIVROS?
Com prae o m elhor método para 

o aprender

Éritia t)o praticante í)'escritorio
POR

JOAQUIM JOSÉ DR SEQUEIRA

Acaba de sahir o 2. M IL H E IR O  
1 vol. b r., $ 5o ( 5oo)

E n e .. S70 (700 
A ’ venda nas livrarias e no editor 

L IV R A R IA  
VENTURA ABRANTES 

go, Rua do A lecrim , 8?

ULTIMAS PUBLICACÕES:
19 CENTAVOS—

Assinatura permanente

A VITIMA DE UM FRADE romance historico 
SANTA IN Q UISIÇÃO emocionante romance

• A

O
AMOR DOS AMORES novéla de costume —  OS 
SEGREDOS DA HONRA romance de grande sensa
ção —  O  LIVRO DA MULHER a revista mais util ás 

donas de casa, 20 centavos cada tomo.

EM PREPARAÇÃO;

M E D IC IN A  F A M IL IA R

COORDENAÇÃO DE

«Voão (la S o l e d a d e  S I« ra is

Um  volum e com perto de 3oo 
páginas

3 0  c e n t a v o s

Livro de grande utilidade caseira

S U M A R IO : L ic o r  depurativo ou 
purgante, clistéres e seu préstim o- 
vpm itório e seu em prêgo, chqs e co- 
sim entos, e lix ir estom?cal e seu em
prêgo, leite e lam beuores peitoraes, 
óleos e caldos, dieta rasoavel. im agi
nação curativa, banho de togo sudo
rífico , banhos frígidos, lavagens, fr i
cções e compressas estimulantes, si- 
napismo e outros tópicos aistrativos. 
reflexões ácêrca dos vermes e cura 
das sezões, rem edio para os olhos, 
ouvidos, íifauces e dentes, contra 0 
epilepsia, dôres de cabeça, icterícia, 
diarreia, astma. saluços, incóm odos 
na bexiga, gangrena, envenenamento, 
frieiras, sarna, escaldaduras, foga- 
gens. unheiro. pa:;aricio, antraz, fe
bre interm itente, febre rem uente, 
outras febres, febre amarela, cóiera- 
morbus e tifo consequente, febre 
lenta da tísica, moléstias na cabeça, 
nos olhos, nos ouvidos, fossas nasaes. 
bôca, dentes. moléstias no pescoço 
internas e externas, angina, esqui 
nencia. escrófulas. intum escencia das 
parótkias. moléstias no peito, cora
ção. pulmão, figado. estômago. ven
tre, rem euio contra a solitária, cóli
ca. iópico de ação diurética, molés
tias nas v:as superiores e suas depen- 
cias, via posterior, via anterior, mtu 
meseencia testicular, hérnia, moles 
tias venéreas, gonorréia, blenorréia, 
blenorragia, cuhões, moléstias nas 
extrem iaades das pernas e braços, 
frátúras. torceduras, reumatismo, gô-, 
ta. ciática, varizes, calos, pés sujos, 
cravos, morfpin, bexigas, tinha, eri« 
sipela. feridas, tumore , úlceras, fe
ridas recen:es, feridas estacionarias, 
cancros, aneurism a, tétano, kisto, 
cachexia e rachitis, nevralgias, insó 
nia, sonolência, loucura e delírio, 
apoplexia, hidrofobía e biofob;a.

L IS B O A

HENRIQUE BREGANTE TORRES
EtílTflK

íi. <]e S. Bento, 279

v ç n Js  em casa de sr. JO AO  
M A R T IN S

A iP S G A L S 6 À

A INQUISIÇÃO EM PO RTU G A L grande romance 
historico, 10 centavos cada tomo —  A mulher em sua 
casa, O  MANUAL DA COSINHE1RA, 20 centavos 

_____  cada tomo __________________

A’ venda na B iblioteca cio P o v o , Henrique Bregante 
Torres, Rua de S. Bento, 279

LISBOA

L U Z  E L E T R I C A

696 ju!\yuiiii i i j í i y  y ij o o m  i iu i i i L o i l i

ex-encarregado da
RELO JO ARIA ANGULO, rua da Prata 
encontra-se estabelecido na mesma rua 
n.° i 5 i, Lisbôa.

Encarrega-se de concertos em cronó- 
metros, cronógrafos, palhetas, calenda- 
rios, números de salto, repetições d’ho- 
ras, quartos e minutos, caixas de musica, 
etc. Vende-se toda a qualidade de relo
gios por preços excessivamente módi
cos, garantindo todas as vendas e con
certos por um ano.

Casa Com ercial
DE

SEBASTIÃO LEAL DÂ GAIA

Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 
por preços reduzidos.

Unico representante da casadas célebres máquinas 
de coser M E M Ó R I A  e das afamadas bicicletas Clé- 
menf, Q rit\n e r  e M em ória  e. motocicletas F . N .  4 ci
lindros.

Vende máquinas de coser a prestações semanaes 
de Soo réis e a pronto com grandes descontos.

Acessorios para máquinas, oleo, agulhas, etc.

t t i  CATA JLOÇO S « 3 K A T |«

10 -  RUA DA CALCADA -12
ABESÂ IESA

O
£3 U ES BEHiW EH! 05 SB

N’este novo estabelecimento encontra o ex."10 
público, pelos preços mais cómodo.s, o seguinte: Mó
veis diversos, máquinas de costura, relogios e gramo
fones a prestações e a pronto, pagamento com gran
des descontos. Grande variedade em discos de o.r7125 
com duas faces, muito bem gravados, desde 3 - centa
vos.

Importante sortido em Fanqueiro, Retrozeiro. e 
Mercador, Roupas brancas de todas as qualidades,

ALFAIATARIA E CAM ISA RIA
686,

R, MIGUEL BOMBARDA, N " 3, 7 E 7-A
ALDEGALEGA

G R EG O R IO  G1L_
Esta casa é a que faz instalações mais baratas e 

mais perfeitas, empregando material da melhor quali
dade e lampadas de filamento metálico da ultima cria
ção industrial, mais económicas no consumo da luz e 
resistentes a todas as trepidações.

Pede-se a fineza de não fazer instalações sem que 
primeiro vejam os orçamentos e o ótimo material de 
esta casa.

Na mesma encontra-se á venda; assucar, arroz, 
manteiga e alguns outros artigos de merciaria, tudo 
de finissima qualidade e por preços módicos.

18, R U A  D A  P R A Ç A ,  f 8 — ALDEGALEGA 696

D U Y Ii MMSAMINT®

4, l  DE VITORIA PIMIM 
JU LG A R D EU S

i  rabalho i)e alta fransçcnòençia filosófica
A v e r d a d e ,  a  r a z ã o  e  a cicancia csBaaagaaado o s  jíre-> 

e o s c e i i o s  b i b l i ç o s  e o s  dogresas aS>snrdos 
d a s  reSSgiâes q « e  Sèeaa doiasSaBado o 

ítaaassd» e e n t r a v a d o  o p r o g r e s s o

.  .  . -------------------------------------------------------------~
A  luz ilum inando uma era nova, libertando, o espirita

da m u lh e r e da criança da tuteia nefasta dos jesuú
tas e das çongregações religiosas.

TITULOS DOS CPITULOS

Divagando— Onde principia e onde acaba Deus— A 
preocupação da humanidade— A Biblia, a Historia da 
Filosofia— A terra segundo os sabios—'O s  crimes e o 
Deus Biblico— O  diluvio dos hebreus— A Biblia é o 
livro mais immoral que ha— Julgamento do Deus da 
Guerra— Eurechl-Jerichó— O  egíto historico até ao 
exodo do povo de Moysés— Filosofando—  Filosofando 
e continuando— Deuzes e religiões— Autos de fé, tor
mentos, morticínios e assassinos em nome de Deus 

cristão— A separação da igreja do Estado

0  livro  é dedicado ao eminente homem d'Estado o ilustre cidadão, 
DR. A FO N SO  C O S T A , e é uma homenagem ao gran ie propagandista re
publicano DR. M A G A L H A E S  L IM A , Gráo-Mestre da Maçonaria Portugue; 
Zn, 4 Maçonaria m undial e aos livres pensadores.

— =  2 0 0  RÈIS
(por ser o resto da edição) um volume em 8.°, brocha
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