
Orgão do Pcríido EuoliicionisfQ Local

Os politicos que prepararam a 
tragédia do Terreiro do Paço, on
de, varados pelas balas, cahiram 
o rei D. Carlos e o seu filho D. Luiz 
Filipe, organisaram mais esta ago
ra com a mesma sementeira de 
odios e vinganças, cie violências e 
perseguições. Em 1908, franquistas 
e nacionalistas levaram a realeza a 
perpetrar todas as arbitrariedades, 
a enxovalhar a gente portugueza, 
a colocar um policia armado jun
to de cada cidadão, e um carcerei
ro junto de quem se atrevesse a 
protestar contra a tirania do poder. 
Os padres faziam do púlpito barra
ca de feira, d’onde pronunciavam 
palavras de maldição e intoleran- 
cia. A imprensa'estava jugulada. 
Não havia liberdade de reunião. 
Ninguém podia publicamente ex
por as suas idéias, desde o mo
mento que não girassem na órbi
ta, traçada pelo governo. As pri
sões estavam fartas de revoltosos. 
Pelas esquadras e quartéis sofriam 
dezenas de correligionários nos
sos. Os reacionarios de todos os 
feitios aclamavam João Franco. 
Franquistas e nacionalistas esta
vam ligados, e com o apoio incon
dicional do Paço tentaram acabar 
com todas as regalias individuais.

Dissidentes, regeneradores e 
progressistas auxiliavam os repu
blicanos na propaganda revolucio
naria e o,$8 de Janeiro, orgamsa- 
do contra 0 ditador de Alcaide, le
vou á prisão os melhores parla
mentares que acompanhavam José 
de Alpoim. Moreira d’Almeida fazia 
do seu jornal um clarim de guerra 
contra as instituições. O delírio do 
poder aumentou de temperatura.

Das saciistias e altares suplica
vam mais violências que Teixeira 
de Abreu, entao ministro da Jus
tiça, queria reduzir á expressão 
mais simples com o célebre decre
to, que lançava para fóra da Pa
tria quem não apoiasse a situação. 
0 desfecho foi previsto pór Julio
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de Vilhena. Os menos culpados 
pagaram com a vida as loucuras 
criminosas d'um governo despóti
ca. Um rei e um príncipe que não 
conheciam a situaço politica, por 
estar vedada por um círculo de 
batinas e espadas, receberam as 
coleras d’um Povo escravisado, 
emquanto os verdadeiros autores 
do atentado, recolhiam apavora
dos a suas casas, receando que o 
golpe de Buiça os abrangesse. Os 
mesmos politicos comprometeram 
a obra de Sidonio Paes.

Desde o 5 de Dezembro que os 
antigos franquistas e nacionalistas 
vinham minando cobardemente, 
vilmente a situação.

Ao ideal franquista depressa se 
converteram as mais desprezíveis 
creaturas dos diversos partidos 
monárquicos. E todos, n’um esfor
ço traiçoeiro, cercavam o Palacio 
de Belem, apresentando-se como 
mentores e conselheiros da repu
blica nova .

Queriam desfazer o regimen re
publicano com a áção dos proprios 
republicanos. Nos logares de con
fiança, monárquicos intransigen
tes perseguiam os nossos correli
gionários.

Os presos politicos eram espan
cados, as redáções eram destruí
das e os monárquicos apoiavam, 
porque apoiavam a sua obra.

No Porto, Sidonio Paes surpre
endeu-se com o espétáculo que ob
servou nas prisões Condoido, irri
tado, deu liberdade a esses des
graçados que haviam sido brutal
mente flagelados pela policia, á or
dem dos realistas.

E que atitude tomou a imprensa 
monarquica, em face do áMo jus
ticeiro do sr. Sidonio Paes? Berra
ram, gritaram que havia sido irn- 
politico e que a tolerancia com os 
velhos republicanos^ representava 
um crime.

De quando em quando, falava-se 
nu raa  aproximação com os trez 
partidos, constitucionaes e os par- 
iidarios de Manuel de Bragança 
combatiam-na, considerando-a cô- 
mó uma traição.

Todas as vezes que Sidonio Paes 
falava na defeza da Republica, os 
franquistas e nacionalistas riam-se.

Aires de Orneias e Moreira d’Al
meida chamlvam-no sonhador e
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Séculos depois!...
(Soneto)

A alguem.

Segundo conta, antiquaria lenda,
Foi rieste dia, (e di^em  que j á  tem , 
m il e tantos anos!) que a Jerusalem , 
Foram  os «M a g u s», com sua comenda.

F oram  brindar Jesus com a merenda, 
Qite antiga fa b u la , fa la  e contem, 
Guiava seus passos, a^slrela  do Bem , 
Qiie os levou pela mais ridente senda!. . .

Séculos decorreram , após essa era ,
A té  que por fim , vim  á luf  do d i a . . .
E  conheci que a vida é uma ch im era ! . . .

E  hoje qual «M agus», que outr^ora havia; 
N a vida não sigo , uma 'str.ela b era . . .  
M as sim! teu doce olhar, casta M a ria l...

ALJeg/, 6 -1-918 .

Manuel Giraldes da Silva.
(G IR SIL)

os bispotes hipocritamente cogno
minavam-no de Napoleão. Falava- 
se na pacificação da Familia Por
tugueza e das bandas moriarquis-. 
tas dizia-se logo que esta era im
possível, emquanto nas reparti
ções publicas e escolas estivessem 
velhos republicanos.

A sombra monarquica.acompa
nhava para a toda a parte o sr. Si
donio Paes. Preparava-lhe a cila
da. As suas intenções eram desvir
tuadas. Os monárquicos arranja
vam-lhe manifestações, para lhe 
esconder as apreensões dos bons 
republicanos.

Estou convencido de que faria 
obra genuinamente republicana, 
se a tempo tivesse corrido com es
sa gentalha de má nota, que sa diz 
defensora de trono e altar. Era ela 
a autora de todas as perseguições. 
Era ela a inspiradora de todas as 
injustiças.

Machado Santos apresentou no 
Senado um projéto de anistia e 
Pinto Coelho, em nome dos realis
tas, combate-o com furor e pede 
mais violências.

No Parlamento toma a minoria 
monarquica a mesma atitude.

Se não, não, ameaçam. Assaltam 
o Grémio Luzitano e as gazetas 
reacionarias saúdam os assaltan
tes, e reclamam e extermínio da 
seita demagógica, que é toda essa 
pleiade valorosa de combatentes, 
cheios de fé, que não deixarão mor
rer a Republica.
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Mirem-se os antigos franquistas 
e nacionalistas no apoio, que dé- 
ram ao sr. Sidonio,Paes.- Olhem pa
ra a sua cooperação. Meçam as res- 
ponsabilidades que teem n^sta at
mosfera de odios e coleras que tor
nou possivel a tragédia da Estação 
do Rocio, e digam se não foram os 
criminosos de peor espécie com a 
sua campanha desleal, irritante e 
desnacionalisadofa.

Agora, nós, republicanos. Ter
minemos de vez com as nossas 
desinteiigencias. Foram postos á 
prova os monárquicos. 0 seu tra
balho está bem patente.

0 sr. Almirante Canto e Castro, 
novo Presidente, está animado de 
boas intenções, e, contando, para 
a defeza da Republica, com o apoio 
dos velhos partidos, como se vê 
nas moções, votadas pelos seus di- 
rétoriòs, ha-de dispensar a coope
ração monarquica, ha-de manter 
em respeito os realistas, para fazer 
obra republicana só com a inter
venção dos republicanos.

(D’“O Cinco de Outuuro,,).

VENHAM ÂS PROVAS
E ’ o jornal «A Situação» que, referin

do-se ao «Tempo», pelas acusações que 
faz a, altas individualidades do democra- 
tismo, diz que certos processos jornalís
ticos podem com prom eter gravem ente a 
causa que se defende.

Quere o mesmo orgão que se acabe 
com os enredos e as habilidades. Para is
so basta que «O Tempo» prove desde já 
as acusações que fez. Anunciou que te
ríamos as provas e até agora só sabemos 
que não aceita intimações de ninguém e 
só ele ju lg a  a oportunidade para  a apre
sentação cfessas provas. Não se importa 
«O Tempo» que o Paiz continue na gran-' 
de atmosfera de suspeiçÕes e de descon
fianças. Antes pelo contrario, parece e faz 
vêr que está pondo á publicidade qual
quer romance a entreter a çuriosidade. E’ 
coisa rendosa e é quanto basta. A ’ ma
neira que se vai despertando a curiosida
de, mais folhetos se vão publicando. A  
prontidão e a imediata apresentação das 
provas anunciadas só interessavam ao 
Paiz que deseja desde já saber a verda
de. Mas não. Os lucros da sua empreza 
estão primeiro que os interesses do Paiz.

Uma, revista teatral a apresentar todos 
os dias quadros novos para manter a con
corrência ás bilheteiras, è o que nos pa
rece. Não queremos defender nem acusar 
ninguém. Só o que queremos é as pro
vas d’essa gravissima acusação para que
o Paiz fique sabendo desde já onde estão 
os traidores.
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«G Tempo» tem duas coisas a esco
lher: Se são verdadeiras as suas acusa
ções, a imediata apresentação das provas, 
mais revela a sua honestidade e o seu 
patriotismo, porquanto não poderia ha
ver suspeitas de pretender fazer render a 
pescada com o aproveitamento da avidez 
curiosa da população por tempo indeter
minado. Sim, porque tambem muita gen
te pode supôr que «O Tempo», estando 
na posse de um documento de tão alta 
importancia, com certeza que lhe havia 
de custar grossos cabedaes, porque um 
banqueiro que arrisca os seuscapitaes em 
emprezas arriscadissimas com a ambição 
de grandes lucros, certamente não iria 
fornecer gratuitamente esses documentos 
a uma outra empreza para os- explorar, 
isto é, entreter a curiosidade a tèa o  seu 
completo reembolso.

E ’ sobremodo negocio muito mais se- 
guço. e mais rendoso para ambos, ao paS- 
so que'o leitorado, na esperança contí
nua de vêr essas provas,’ vapeasta.pdo.o 
seu dinheiro em folhetos de reclame á 
peça que ainda nao se sabe em quanttís 
qyadros está dividida, embora, pe conhe* 
çU'’já! pollco. máis bu 'menos, o seu étiredo.

Sè não e' verdade, quánto mais tdrrípo 
leyari^áa justifléàçãa do ;seu êrro, tattto 
m ĵior s e r á a  Sua condenação e maior de- 

. sabono/p^ijá.a, causa que diz defçnder.
Venham essas provas qua-nto ‘mais .de- 

’ para público 
cÕifij èssahkcuèàçãó’;é : o proprio povó que 
reclama desde já--a1 sua comprovação.

Perguntou «O Tempo» se queria.mos 
. as prova^.jpor isso queremol-as e quere 

o Paiz inteiro. Elas que venliam e sem 
demora.

A. !!. C.
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E c o s  ác M o t ic iã ts
Denuncias e lisías

Muito se tem falado em denuncias e 
listás. Nós, por ora, ficamos calad,os atè 
vêr se conseguimos tirar este assunto a 
limpo, para depois dizermos o que enten
demos. Uma coisa jà nós vimos que é 
envolvido n’este a.ssuntfo um cavalheiro 
capaz de todas as infamias.

1 Nò! émtânto, esperámos, rioí-que ainda 
é uma grande qualidade o saber esperar.

íftusieai Club fíífredo Keil
Abrindo a época de espétàculos, è ho

je 'q u e  este Club realisa uma récita ex- 
traordinaria no Teatro Joaquim d’AImei- 
da, d’esta vila, na qual toma parte a T rou- 
pe Dramatica Poçtugueza, composta pe
los artistas Judith Marques, Fildmena O - 
sorio, Carlos Machado, Alfredo de Sou
sa, Rafael Ludovice e Lucena Coutinho.

Representar-se^hão as seguintes peças: 
«Manhã de.Neve», «O Infanticida», «No
vo Altar» e um acto de Variedades.

E ’ de esperar uma boa casa devido ao 
programa deveras palpitante e atraente.

Nos. intervalos um magnifico quarteto 
executará trechos de linda musica.

Atendendo á Diréção d’este Club que

rer trazer d’or’àvante bons artistas, é bom 
que os socios a ajude, para assim poder 
proporcionar-lhes espétàculos soberbos.

Gafieira da “ E 9)

ANIVERSÁRIOS:

Completaram mais um aniversario na
talício: no dia 29 de dezembro p. p., o sr.
Jose Fernandes Repas,, sogro do nosso 
amigo e prestante correligionário sr. José 
Geçvasio Marques; 0 menino Joaquim Jo
sé ífÀlmeida e Cunha, filhinho extreme- 
cido do nosso querido amigo sr. José A u 
gusto Simões da Cunha, no dia 30 de 
dezembro p. p., o nosso estimado assi
nante sr. Renato Dantas Amarai.

— Tambem' passaram o seu aniversa
rio natsiiçio: np  dia 8  dp corrente o nos- 

,so; amigo e estimado assinante sr. Anto- 
ilib Rodrigues de Mendonça; no dia i i ,  
0 nosso., amigo sr. Manuel de Vasconce
los, filho do tambem nosso amigo e assi
nante sr> Jqsè d’Assis Yascoqçejos.

A  todos os nossos parabéns.

un cios

So&reíudo psrdido

Perdeu-se um sobretudo peque
no, forrado de seda. A quem 0 a- 
chou pede-se a fineza de 0 entre
gar naredação de «A Razão». Dão- 
s# alvicarasi > * -

Companhia 
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Ã COLONIAL
Séde em Lisbôa:

L, do Barão do Qui;iíe!a, n.° 3

C A P IT A L :
E s s e .  1 . 5 0 0 : 0 0

F a i seguros de incêndio, 
açricolos, m arítim os, postaes, g u erra , 

g reves, tumultos, roubo 
e crislaes

Correspondente era Aldegalega:

fíníonlo Pereira do Siloa flraujo

Oficina de iarpínteire ie Garres e Serrelsri
í©
í e
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m
■j&L.Íctg£x%Í£ii

Encarregando-se tambem de todos os; trabalhos de . V

â j

Corneiro e Serração de fDadeiras^ j§
^  P E R F E I Ç Ã O  E  R A P ID E Z  T

Preços ssm  receio de competencia f0>

Aoenida Antonio José cTAlmeiida, n.° 7
(na  a n t ig a  Oficina de C aldeire iro  do s r .  Jo sè  A nino) m
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lenia ds utensílios
usados para a chacina

Deposilos grandes com e sem 
torneiras, mesas de madeira para 
os mesmos, alguidares glandes, j 
canecos, mais de 100 latas nara ba
nha de 2o e 50 kilos, um tacho 
grande com fundo de cobre e tor
neira, dois tachos mais pequenos, 
seringas, tabuleiros para as mes
mas, balanças grandes de braços 
iguaes e uma décimal para 500 ki
los, pê.sos de ferro, etc., etc.

Para vêr e tratar na Latoaria de 
Fernando Ferreira & irmão.

ALDEGALEGA

"V e n d e m - s o

Trez casas com grande quintal 
arborisado, pôço com nóra, adega 
e casas de arrecadação.

Trata-se com João Martins Mor
tal.

Rua do Quartel — Aldegalega.

R A P A Z
Que queira aprender o oficio de 

funileiro, -admite-sS ha Latoaria de 
Fernando Ferreira & irmão — Al
degalega.
_ ; • -f “ 1 • ;

V e n d e - s e
-Cinco quartolãs paia toucinho 

ou chouriços e duas vinagreiras. 
Tudo em bom uso.

Trata-se com Avelino Relogio.
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N esta  tipografia ezecuta-se qualquer en
comenda com a maior nitidez e perfeição, assim como:

Diplomas, circuiares, editaes, avisos, 
programas, fáturas, bilhetes de estabelecimentos, 

prospetos, postaes, recibos, 
envelopes e papel timbrado, cartas fúnebres, memoranduns, 

bilhetes para rifas, impressos para 
Repartições de Finanças, Juizo e Camaras Municipaes

©
;í-

EjeCitta-se 
qualquer modelo á 

vontade 
do fr e g u e ?

-#i?

■€zecurctm-se todos 
os irabalhos a cores, ouro, 

prata, etc.

E ncarrega-se  
da com posição e 

impressão 
de jornaes

* •

Fornece Iodos os trabalhos pelos 
mesmos preços porque os fornecem  as suas 

congéneres de, Lisbôa
-----------í-XJÔO-tí-----------
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fazerjdas, Jf(oclas, pouparia e muitos outros ariiçfos ao
- — ' ALCANCE DE TODAS AS BOLSAS —=

Este novo estabelecimento que possue um grande sortido, está ^pto a ser- 
^  vir os mais ezigentes e a

PREÇOS SEM COÍVSPETENCIÂ g
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