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A Cruz Verme- 
lha

Os costumes da guerra 
antiga eram mais coeren
tes que os da guerra mo
derna; levavam a atrocida
de até á trucidação dos 
prisioneiros e ao abando
no dos mortos e feridos 
quando pertencentes ao 
inimigo. Oje, a lei da guer
ra, se por um lado manda 
destruir corpos de ezércitos 
inteiros, bombardear cida
des indefezas, incendiar e 
arrazar populações iner
mes, por outro lado não 
permite que sobre refens 
se ezerça a menor vingan
ça, nem prohibe que so
bre os mortos e feridos 
alguem se entregue a 
obras de piedade e comi
seração. Temos, pois, na 
guerra moderna, uma sin
gular mistura de ódio e 
de respeito, de violência e 
de perdão.

Já no tempo dos roma
nos havia uma certa ten- 
dencia para considerar ir
mãos os inimigos feridos; 
este preceito, porêm, não 
se cumpria como não se 
cumpriu nos séculos se
guintes, por nenhuma con
venção ezistir am matéria 
de socorro ás vítimas da 
guerra. Foi só em 1860 
que um médico suisso, ten
do visitado o campo de 
batalha da guerra de Italia 
de 1893, lhe descreveu 
os horrores, lançando no 
espirito da Europa culta 
nm brado de humanitaris
mo. Disto nasceu uma 
conferencia internacional 
em Génebra, que terminou 
por um acto definitivo, ra
tificado em Berne, em 
1865.

Em 1866, uma nova con
venção se concertou na 
primeira d’aquelas cidades 
da Suissa e a instituição 
da Cruz Vermelha, que 
de tudo resultou, é ao pre
sente reconhecida pelas 
fôrças civilisadas, em esta
do de beligerancia.

Por esta convenção, os 
hospitais militares e as am- 
bula ncias quando hajam 
fecebido feridos ou doen

tes, e mesmo que sigam 
na rétaguarda das tropas, 
são considerados neutros, 
uma vez, que não se en
contrem defendidos por 
qualquer força armada. 
Os médicos, farmacêuticos 
e enfermeiros, bem como o 
pessoal hospitalar e o de 
serviço de transportes de 
feridos, podem realisar a 
sua missão inviolavelmen- 
te, devendo continuar a 
servir nas terras ocupadas 
peio inimigo, quando este 
não prefira dispensar-lhes 
os cuidados. Os particula
res que levarem quaes
quer socorros aos feridos 
são invioláveis, e as casas 
onde se recolhem vítimas 
da guerra, não só se res
peitam, senão que se izen- 
tam de tributos e aboleta- 
rnentos. As vítimas rece
bem tratamento, qualquer 
que seja a sua nacionalida
de, e os chefes militares 
podem remeter ao campo 
contrário os feridos e os 
doentes do inimigo, a não 
ser que da sua indiscreção 
tenham algum receio. Em
fim, quando os enfermos e 
os doentes curados, capa
zes ou incapazes de servir, 
possam ser internados no 
paiz a que pertençam, 
tambem o seu trânzito em 
caminho de ferro ou ern 
viaturas, é coberto pela 
clausula da inviolabilidade.

Determinou a convenção 
que o pessoal e o mate
rial de saude em tempo de 
guerra seiam reconhecidos 
por uma bandeira branca, 
ostentando ao centro uma 
cruz vermelha, ou a inver
são das côres nacionais 
suissas, cujo campo é ver
melho e a cruz branca. As 
pessoas adstritas ao servi
ço usam no braço um dis
tintivo idêntico, que só lhes 
póde ser conferido pela 
autoridade superior militar 
da qual depende a organi
sação da Cruz Vermelha.

Todos os paizes da Eu
ropa, muitos da America 
e aiguns da Asia aderiram 
e criaram as suas socieda
des. A Turquia, entrando 
na convenção em 1877,e 
não podendo, por motivo 
de religião, aceitar o sinal 
da Cruz, adotou o cescon- 
te na mesma disposição de

côres. De resto, todas a3 
nações devem fazer acom
panhar da bandeira nacio
nal, o pavilhão da Cruz 
Vermelha.

A Cruz Vermelha Por
tugueza tem a sua séde em 
Lisbôa, desenvolvendo-se 
normalmente, graças ás 
quotisações dos seus asso
ciados e aos donativos que 
espontaneamente lhe são 
oferecidos. Destinada, co
mo as suas congéneres do 
extrangeiro, a ezercer uma 
missão de caridade em 
tempo de guerra, ela se 
interessa em tempo de paz 
pelas vítimas dos infortú
nios que aflijam o paiz, 
taes como incêndios, inun
dações e terramotos.

Os críticos de direito 
internacional consideram 
as organisaçÕes da Cruz 
Vermelha prejudicadas pe
la falta de sanção, que as 
impossibilita de qualquer 
protesto, perante quais
quer infrações ás regalias 
que a convenção lhes ou
torga. Propoz-se, como 
remédio a esta lacúna, o 
estabelecimento de um 
tribunal arbitrai,, encarre
gado de homologar sen
tenças contra as violações 
possíveis de tropas igno
rantes ou indisciplinadas. 
Não ha, porém, principio 
algum em que estribe a 
garantia da ezecução de 
taes sentenças. O  unico 
recurso está no, apêlo a 
todos os governos para 
que façam- respeitar- pelos 
seus soldados uma ação 
tão alta como é a da Cruaz 
Vermelha.

}. V:._

Simplictòaàe ern íuOc.
D. Ana C. Osorio adver

te as mães de que é prefe
rível gastar na. educação 
dos filhos, racional e pro
fícua, o dinheiro que dis- 
pendem em vestidos ricos.

Muito mais, acrescentá
mos nós, quando esses ves
tidos não primam tanto 
por suntuosos como por 
indecentes.

Porque, de ha um tem
po a esta parte, as modas 
são em muitos casos tudo 
quanto ha de menos púdi- 
coj e quasi sem pre tudo-

quanto ha de mais grotes
co e mais insensato. Senão 
veja-se como a reunião de 
côres brigando entre si foi 
sempre considerada justa
mente como um índice de 
falta de gôsto ar'.istico e 
apanágio portanto de cria
turas falhas de senso esté
tico, servindo para classifi
car as que as usavam com 
òs picarescos alcunhas de 
saloias, provincianas e ou
tros, e agora, simplesmen
te porque é m oda, vem to
da a gente que se préza 
para o meio da rua incor
rer nos mesmos crimes de 
lesa bom gôsto, sem se 
lembrar da troça que ain
da ha pouco esse destem
pera lhes merecia com to
da a, razão!:

A. sujeição, á moda, 
qualquer que ela seja, é a 
prova mais completa que 
uma pessoa nos dá d.e fal
ta de independencia, de 
gôsto proprio, quasi de 
caráter, quasi ainda de 
predisposição para a sub- 
serviencia, e se ha uns 
tantos espiritos frívolos, 
entre os homens, que apre
ciam a mulher escrava de 
essa deusa, a. maioria está 
em, espirito com aquela 
dama ilustre que afirmou 
ser esse «monstro empe- 
nachadoa>um dos grandes 
obstáculos á dignificação 
integral da mulher.

Dito isto, facil é conceber 
q u a n Lo m a is a i n d a re p r 0 vâ- 
mos a moda entre-as crian
ças. Uma criança á moda e 
cheia de enfeites é uma ca
lamidade que todos os 
paes cautos e perspicazes 
haviam de cuidadosamen
te evitar. A nós coníran- 
ge-se-nos o coração pro
porcionalmente- ao. afan 
com que esses paes afas
tam as crianças da simpli
cidade-—em tudo.

Luiz Leitão.

AGRICULTORA

A desiíífféção dos esíá- 
bul@s.

Um assunto de tamanha 
importancia. merece- todas 
as atenções..

O  n o s s o  ilustre quimico 
professor Ferreira da Silva, 
numa nota enviada ao L a 

v ra d o r  trata da questão 
pela seguinte fórmas 

A desinféção dos está
bulos é uma operação de 
grande alcance para o 
agricultor, que nem sem
pre compreende todo o 
perigo e prejuizo que pó
dem causar ao gado e 
animais domésticos as 
doenças contagiosas.

Nos tempos antigos usa
va-se, como desinfetante,. 
o fumo de enxofre a arder,, 
cujo principio attvoéo-ga® 
ou anhidrido sulfurosot No» 
livro IV dos «fastos de O ví
dio» menciona-se essa prá.- 
tica de sanear os apriscos 
de ovelhas.

Oje os principais desin- 
fetantes são*

O  cloreto mercurico,.em 
solução de 1 a 2; por mil, 
para lavagens;..

O  formaiina a ou-,, 
no estado gazozo, en; x--? 
migações;

A, cai clorada a 4 °[0-~~ 
não deve empregar-se nos 
locaes onde se manipule o 
leite, porque se lhe comu
nicaria o mau cheiro.

O  desinfetante Jeyes a 3 
a 4..V

E’ preciso; no emprêgo. 
dos dois primeiros que 
são venenos, haver as- 
maiores precauções^

O  leite de cal completaj 
a ação do desinfetante:; 
emprega-se sómente quan
do as superfícies das pare
des, etc.,., estiverem sécas.

Em seguida ahrir-se-hão 
todas as portas e.janelas, 
de modo que o ar e a luz, , 
que tambem são de per s i, 
desinfetantes ativos,. pos
sam entrar.

No jornal , francez.. L e  
F erm ier, de 9 de setembro 
de 1.91 2, o sr. Dornic ex
plana este assunto.

â r o m e n f a r ie s  M a f r c i a s

íí. seu ae» seu douo
O? órgão do convento das .bi-s 

eas, de pontente- todo se-ar.régary- 
nha p.or, que ao- sr. Jôão .B-erar-. 
do, do R.osario, fosse já entregne- 
o coreto onde a. Banda Democrá
tica tocava.

Compreendemos; lá.ios-do-ooo»- 
vento não sabem proceder assim, 
eis-0 motivo , de tamanha surpre-*. 
za a direção da Banda Demo», 
cratica entregar um obj.etc. (jiift 
lhe não pertencia,.
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C A R T A S  C Í N I C A S
AO «MOEI LUIZ BISCA.

I V

M eu A m .0 que são maus. São felizes  
O terceiro g ru p o  da es-1 porque são audazes; o velho

pécie de politicos da nossa 
terra de que fiquei de le 

f a la r  é o dos barriguistas. 
C rê  que me está custando 
muito entrar na apreciação 
d  'esta malfadada gente. 
N ã o  ha coisa p io r  H a  bar- 
riguistas de várias quali
dades. Todas elas más e 
prejudiciais. Começa p o r
que alguns d'eles se apre
sentam ôje verm elhos co
m o o sol e ámanhã a^ues 
como o m ais lindo lu a r de 
abril. Outros prestam-se e 
oferecem-se para tudo. Se 
é preciso \aragata Ja^-se; 
se é necessário serem reptis, 
são-no. Questão de b a rr i
ga única e simplesmente.

E  do que a nossa politi
ca mais enferma. E m  geral 
gente dotada de nenhumas 
qualidades de trabalho, mas 
quasi sempre senhora de 
bôas palavrinhas com que 
intruja  os semelhantes e se 
va i arranjando. Aparecem  
em ioda a parte onde haja 
p o d rid ã o , com o os cogu
melos e as môscas. N unca  
se sabe d'onde veem nem co
mo veem. A  m aior parle  
d  ’e lesespécie de assalaria
dos á ordem  do chefe, fa^ 
um trabalho oculto de tou
peira, minando o terreno 
onde ha bôa cultura para  
lhe in troduzir o veneno ne
cessário p a ra  o bom ê\ilo  
dos seus intentos. Ladeiam  
nos a todo o momento nas 
ru a s, nos cafés, nos clubs, 
etc. Têem um olhar baixo  
e hipocritamente fra n co

L---- f l
latim já  di^ia audaces for
tuna juvat, isto é, a sorte 
ajuda os audaciosos. E m  
toda a parte onde eles en
trem os bons, se não sáem, 
anulam-se. Vê lá bem em 
ti se é ou não verdade o 
que acabei de diçer. Tu  va
ies alguma coisa? P a ra  
mim, podes crê r, vales p o r
que és sincero, am igo de 
tudo e de todos e capa\ dos 
m aiores sacrifícios para  
fazeres b rilh a r o ideal que 
le domina. M as olha para  
o lado, mesmo entre os teus, 
os que mais se te chegam, 
dizendo-te quando te olham  
de frente que são m uito  
teus am igos e que és um  
c o rre lig io n á rio  de valor. 
Estão-se a r i r ;  não vês? T u  
trabalhas constantemente, 
ininterruptamente para tu
do seg u ir p o r bom caminho. 
Olha para tra*; repara. N a  
estrada que trilhaste ha já  
montões de lama e outras 
matérias putrefactas que 
intoxicadores da alma hu 
mana, sem veres, lá coloca 
ram . E  assim ha de ser 
sempre até que, desanima
do, aborrecido, abandones 
o campo que so' tu, com o 
teu unico esforço cultivas
te, e onde os tais, os outros 
qiie nada fizeram, se vão 
saciar dos f ru t o s  p ro d u z i
dos.

N ã o  conheces uma fá b u 
la alemã de L essin g  que 
se çpigráfa  «Die Eiche und 
das Schwein», O carvalho  
e o p o rco ? E '  pena. A p ro -

iigno, de fó rm a  a paten
tearem-se abertamente os 
seus torpes sentimentos. 
Têem preponderancia p o r-

e nipocr uatucruç jm n v u  ( .■» ,
Cortejam-nos e piscam o 'P n a ~se hndamente ao que
olho para  o  lado. Temem a^en̂ ° eŝâ ° a dî er-te.
nossa honestidade e, p o r
isso, di*em mal de nós a
quem calha. N o s centros
politicos não querem ter
cargos. P o r  modéstia? N ã o ;
p ara  que se não evidenceie
bastante o seu trabalho ma

P o is , meu am igo, o mun- 
, do é assim. T u  e eu não 
[fademos nada aqui. Temos 
que a rra n ja r as malas e i r  
tornar ar es.

E u  pelos menos vou j á  fa- 
\e r  isso., , ,  alé para  a se 
mana..

Adeus.

24— 9 — 19.! 4 ,
£)EMOC.BA.T.V

Criança cjiie «lá um tiro 
ua cara d’ontra cegan
do-a conipletameutc.
Quinta feira passada, em casa 

de Maria Pacifico, prócimo á fa
zenda de José Pedreira, concelho 
de Alcochete, achavam-se brin
cando á vontadeGalgumas crian
ças filhas de gente empregada 
nas vindimas. Uma das crianças, 
de nome Joaquim Pacifico, fi 
lho de Rosalina Gingeira, viu- 
Va de Francisco Pacifico, vendo 
que a um canto d’tima janela es
tava uma espingarda, pegou 
n’ela e, simulando andar á caça, 
deu ao gatilho indo a carga 
alojar-se na cara de uma d’elas 
de nome Adelaide, de 8 anos de 
idade, filha do trabalhador João 
dos .Santos Carneiro, atualmente

Herminia Rosa,. Aos, gritos das 
crianças, compareceram alguns 
trabalhadores que irpmediata- 
mente conduziram a infeliz para. 
esta vila onde, depois dos socor
ros prestados, o sr. dr. Navarro, 
aconselhou que a levassem para 
Lisbôa a Íim de ali ser operada,. 
A infeliz criança está completa
mente cega.
Contribuições

Toda a contribuição industrial 
e suntuaria é relaxada no dia 29 
do corrente, bem como a predial 
(rústica e urbana) de cujas con
tribuições nào seja paga metade 
até àquele dia.

Mais uma vez ahi fica o aviso.
I t O U 1 > 0

Depois das 9 horas da manhã
h o  h u s jf i tal de Santa Marta, e de ' de segunda feira passada os ga-t

tunos introduziram-se, por meio’ 
de arrombamento, na casa de 
habitação de Policarpa de Jesus, 
moradora na rua do Norte, e 
roubaram um cordão d’ouro e 
medalha do mesmo metal avalia
dos em 3G?)Í50, uma corrente de 
ouro e bolsa de prata em 24$00, 
um alfinete d’ouro em 1$50, um 
relogio de niekel e corrente de 
prata em 1$70, dois pares de 
botas novas de vitela em 6$00 e 
20;5Í50 em metal sonante, ficando 
assim avaliado o roubo em 90$20.

O facto foi participado ás au
toridades competentes.
SI o ni c eh Cristo (iSIlio)

Ha dias, em Lisbôa, este ban
dido, renegado e traidor, filho 
d’outro nâo menos bandido, re
negado e traidor, foi rispida
mente castigado por um antigo 
republicano.

Que nunca as mãos doam a 
quem castiga bandalhos como é 
esse safado poltrão.
"Gazeta Ferroviária,, 

Começou a publicar-se em Lis
bôa, subordinada a este titulo, 
uma revista, orgão d’«A Ferro- 
viaria»—agencia de viagens, des
pachos, transportes e reclamações, 
cuja redação e administração é 
no Campo das Cebolas, 43—2.° 

Ao novo colega longa vida e 
muitas prosperidades.
Réclàmo

A «gaita de foles» fez réclâmo 
ao seu correligionário, sr. dr. Vas
concelos e Sá dando-o por servi
dor da Patria nos dias de outu 
bro, no parlamento ■— partindo 
carteiras e dizendo iqfamias — e 
agora toda se esganiça por que o 
vê marchar oom as tropas ê pe 
dicionarias!

Escapou só lembrar que se 
fosse já criando urn lugar d’onra 
para o heroe e uma pensão não 
inferior á do Machado Santos.
S>epois da guerra, a peste

E’ seguro, é inevitável, que 
a mortandade de homens e ani 
mais, ocasionada pela tremenda 
guerra que ahi se desencadeou, 
determinará no fim, a peste uni
versal. E quando ela concluir a 
obra de destruição que o.s canhões 
nâo tenham levado a cabo. Gui 
Iherme II deve sentir-se feliz e 
dar graças ao «Todo-Poderoso» 
—se o diabo o não. levar antes 
d’isso.
Pavillião-retrete

Começaram terça feira passa
da os trabalhos da construção 
do. pavilhão-retrete-, no l.argo da 
Caldeira, conforme haviaiuos no
ticiado. Estes, trabalhos estão, 
sendo dirigidos pelo empreiteiro, 
nosso amigo., sr. Antonio Gou
veia Dimas Junior.
Oois velhos

Uma grande ilustração, es
trangeira põe em foco., par-a p,ar, 

{estes dois velhos.: o imperador 
Francisco José* que fez desen
cadear a guerra atual, derraman
do rios de sangue e de. lágriyjas. 
e o milionário n.orte-americano, 
André Carnegie, que fez constru
ir o Palacio da Raz, que sempre 
trabalhou pela paz e que, ter» 
gasto mais de duzentos milhões, 
de dolars, derramando o, bem por 
esse mundo fóra. .,

Francisco Jo.sé tem gasto eeí- 
; lhS.es a fazer fabricar carabina.s, 
e metralhadoras. André Carne- 
gie igualmente tem, disp.end.ido, 
milhões, mas a fundar escolas, 
museus, bibliotecas., asilos, e hos
pitais.

A Historia, um dia, condenan 
do o rei e o imperador, ha de 
enalteoer e coroar de louros o, 
outro, o humilde filho, de um 
operário tecelão, que só qui? ser 
rico. . para enriquecer os outros,1

C O F R E  D E  P E R 0 L 4 S

NOVO ID EAL

E '  tempo de saltar da bôca dos heroes 
O ino da vitória:

Os Novos Ideais, brilhantes como os sóes,
S u rg e m . .. são as visões fantasticas da g ló ria !

D o is  atletas estão lutando em agonia:
A  Treva com a L u * . . .  a N oite com o D ia,

D e  um lado— a Ignorancia, o pavoroso abutre 
Que rasga o p ro p rio  seio e com seu sangue nutre 
Os filhos do f u r o r ,  do desespêro insano,
Que chama-se M is é ria — o grande P elicano! . . .

D 'outro  lado a Instrução, a boa mãe, que ensina 
O caminho da. Escola, as portas da Oficina,
A o s filhos varoms, que a trabalhar, sem sustos, 
Seguem para o fu tu ro  alegres e robustos.

N ã o  tarda a começar da Liberdade a M issa  
N o  templo da R a \ã o ;

Vai-se desenvolver o tema da Justiça,
A ’ lu \ da N ova Idéia, ao sol— Revolução! , . .

Mucio T e ix e ira .

Circo Popular
Com o espétáculo d’ámanhã, 

em beneficio da Banda Demacrá- 
tioa, faz a companhia a sua des
pedida prometendo-nos levar tra
balhos novos e de agrado, certo.

O espétáoulo começará ás 20 
horas e meia e não se repetirá.

Parece que o nosso correligio
nário Antonio. Lourenço preen
cherá nm dos intervalos com as 
suas engraçadisçiinas emitaçõeç.
Fôgo

Pelas trez horas de segunda 
feira passada ardeu hí rua do 
Norte um predio, pertencente ao 
sr. José Soares Canastreiro que 
atualmente servia de palheiro. O 
predio estava seguro na compa
nhia «Nova Dou,ro.» na quantia 
de eOO.ííOO.
Teatro Recreio Popular

Sabemoo que é no dia 4 do 
prócimo mez de Outubro que 
abre as suas portas ao. público. 
— inaugurando assim a época 
de inverno. — este teatro de que 
é emprezario o nosso amigo Nu
nes de Carvalho.. Inicia-se a épo
ca em que teremos espétáculos 
variados, e por preços muito ba
ratos.

Inauguram esta época a mui
to estimada, e bem nossa conhe
cida atriz cantora Izabel Costa e 
o distinto amador- muito, conhe- 
do d.o público n.os. di,scQ.s d.e gra
mofone — e dizemos amador por-, 
que a, sua p.osição social o inhi- 
be d& estar entre os melhores 
artistas — Rodrigues Vieira qu.e, 
álêm, de contra.cen.ar com Izabel 
Co.sta, apresentará números seus 
originais que farão grande suces
so... A aquisição. de Rodrigues 
Vieira, é muito para lo.uvar o. 
emprezario.

Vamos ter. pois, uma distração 
qu.e, álém d.e instrutiva, vero 
dar nos a vantagem de termos 
onde, com prazer, p,assa.ruro bo 
eado da noite. Oxalá o público 
ajude a coroar d.e bom êzito. os 
esforços e riscos a que o arroja
do emprezario. se abalança.
SÇel.a pro ni essa

D’«O Repórter»:
«O Czar da Russia, ern uma 

proclamação, que dirigiu a.o sen 
povo, fe? duas afirmaçõ.es que 
vale a pena salientar n’esta ho
ra precursora da laçga refor
ma (̂ ue ameaça a Europa. U^a

diz respeito á liberdade religiosa 
na Russia, acabando ali com q 
preconceito e a legislação anti.sei 
mita, d’onde tão selvagens per
seguições se originaram n’aquele 
paiz contra a população israelita;- 
a outra é referente á pobro Poló,- 
nia. ha 120 anos retalhada e di
vidida po.r trez nações, diferen
tes— a An.stria, a Prussia e a, 
Russia,—e que agora Nicolau Uj 
promete de novo reunir no velho, 
corpo nacional íntegra e autóno-. 
mo.

Quando outras razoes, não. 
houvesse, isto nos bastava para 
justificar os votos, que fazemos, 
pela vitória da «triple entente»* 
e seus voluntários aliados-

A outorga da liberdade de. 
consciência na Russia! A restau
ração da pobre Polónia, fazen-. 
do-a resus.citar de sob aquela 
«Finis Polónia» que o heroico 
Koseiusko lhe legou por epitáfio!;

Ah! bem dissémos nós q.ue em, 
quanto, a vitória alemã represen
taria o, resurgimento do mais pu
ro autacratismo, a da coligação, 
que se lhe opõe exprimirá glo-r 
riosamente o triunfo redentor da, 
Democracia europeia. E’ vêr o 
gesto da Russia:; até ela começa, 
a, terçar armas pelas generosas, 
conquistas da Liberdade!»
Récita

E’ ôje qu.e no teatro Recreio, 
Popular s.e realisa a récita ern 
beneficio dos empregados João 
Marques Cepinha e. Serafim dos 
Santos, tomando, obsequiosamen-. 
te parte no esp,étáçu.lo o, actor 
Justiniano Gouveia. Para esta 
festa acham-se contratados os 
apreciadissimos artistas sob a 
diréção do distinto actor Agos
tinho L,agos: lida Stichini, José 
Alves, Jo,aquim d’Qliveira e J. 
Stichini. O programa não, pó,d.a 
ser mais atraente, co.mo se. vai 
vêr pela ordem do espétáculo.: 
L* parte—«Chantecler» monó
logo por Justiniano. Gouveia & 
que a pedido fará tambem «O 
estudante alsaciano». 2.“ parte— 
«Amores de Rozina», opereta 
em um‘acto. 3.a parte — «Araore 
veneno», comedia em um acta, 
4’* p.arte—Fado? por tados o.s 
artistas.

Co.tno. se vê é um espé táctil a 
qne muito deve agradar a todos 
o.s paladares e dos que pouca-1* 
ve&es o público consegue gozar.
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purante o praso fum mez, a
contar d’ároanhã, acnam-se pa-
lentes á reclamação, na secreta- 

de finanças d’este concelho, 
rW novas cadernetas de avalia
do da contribuição predial, sen
do conveniente que os contri
buintes as examinem afim de sa
berem q'iais os valores atribuí
dos ás suas propriedades e os 
nomes em que se acham inscri
tasAs reclamações são feitas em 
apel selado e dirigidas ao presi

dente da junta fiscal de matri-

Zel_A matriz da contribuição 
suntuaria do corrente ano en
contrar-se ha de 1 a 10 do prócimo 
roez de outubro, á reclamação 
M repartição de finanças d’este 
concelho.
para os feridos da guer

ra.
Continuação 4a subscrição ini

ciada pelo sr. Francisco Joaquim 
Jjeite:

Twsporte:- 
P w {i|io  Eziquiel 10, Luciano 

Gouveia 10, Antonio (Je Sousa 
Ferra 12, Enrique da Silva Ta
vares 10. Total, 6 7̂4.

Q sr. Antonio Pio deu um pa
cote de algodão e as ex.mas sr.as 
Maria Vieira 1 tualha, Florinda 
Vieira G pacotes borato de sodio, 
Florinda GU 2 ligaduras, Gertru
des Pereira 2 fronhas e 1 liga
dura, Maria Catarina Pereira 1 
ligadura.

J»iç-niç
Promovido por um grupo de 

individuos moradores na rua Teo 
filo, praga realisar-se ha ámanhã 
ym «pic nic» a Rio Frio que se
rá acompanhado por um distinto 
grupo de tilarmónicos da socie
dade V  de peçembro, d’esta 
vila.

E’ de prever que o passeio 
seja concorrido, atendendo a que 
mui!,a, gepte aproveite, aquela 
festa para,, ao tpes.mo. tempo, 
admirar as adegas e os moder- 
ços processos de fabricação de 
vinhos.
ftovo magistrado

No dia 19 do vigente tomou 
posse do cargo de Delegado d’es 
ta comarca, o exm.0 sr. dr. Al- 
bert.ç, Çabral, ultimamente trans
ferido para aqui.
Para os nossçs pobresi- 

uhos.
Com a quantia, de $47.5. depo

sitada n’esta redação pelo nosso 
amigo e çorreligionario% sr. Sil
vestre Carvalheira para com ela 
(ifereçççmQSi uma peça de vçstija- 
no  ̂ urna criança pobre, resol
vemos comprar 2,“25 de baeti- 
lha, l m2ã de pano cru e l,m2ã 
de chita preta que oferecemos a 
u®a. filha d.e Antonio Ped.ro Sa
pateiro. atualmente prêso na 
cadeia Nacional de Lisbôa.

Em nome da protegida o nos- 
ço agradecimento.
As despezas diarlas da 

Inglaterra eo;u a giaer- 
Va.
lelegramas de Londres dizem 

estarem calculadas as despezas 
'liarias da Grã-Bretanha com a 
fuerra,, a partir de 1 de agosto 
ultimo, em 77*4 mil libras.
Coatra a dcstricição de 

>u»iii3isiri;(o.s d arte.
Pelas 21 horas d ’ontem devia  

er-se realisado em L>sbôa na.
e da Universida.de Livre, 

Uma glande reunião de delega- 
os de todas as associações pe- 
agógicas e académicas, da im- 

P,ensa periódica e das escolas 
®uperiores, a tim de patente a-. 
e® ao mundo civilisado a má

gua do povo portuguez pela pêr
da de tantas preciosidades artis- 
ticas, ocasionada pelos alemães, 
na guerra atual.

Luta interessante
A Alemanha provocou á guer

ra a França, a Belgíca, a Ingla
terra, a Russia, etc., e, ao mes
mo tempo que isto fazia, pedia a 
Deus a sua valiosa proteção.

Parece que Deus ainda a não 
ouviu e muito teremos que rir se 
isso se der— o que parece certo
— e depois ela lhe declara guer
ra.

Deve ser uma luta interessan
te o Kaiser engalfinhado nas 
longas barbas de Jehovah e es
te nos eriçados bigodes d’auue- 
le!

Comissão de reforma 
penal e prisional.
Sêsta feira passada reuniu a 

oomissão do reforma penal e 
prisional, para analisar os re
querimentos dos condenados que 
solicitaram perdão ou comutação 
de pena por ocasião do 4.° 
aniversario da Republica.
11'iminação çletrica

Chega a ser vergonhoso o qne 
de quando em quando se dá 
n’esta vila oom a iluminação elé
trica, para que todos nós pagá
mos.

Ha ocasiões que toda a vila 
fiça ás escuras, por muito tempo 
e isto tantas vezes tem aconte
cido que ôj’e não â, ninguém 
que tenha luz elétrica em casa 
que não esteja acau,teJada com 
um ou mais. candieiros de petro
leo para as faltas, o qu.e repre
senta incómodo e prejuizos.

Ora quer-nos parecer que a i 
digna camara pó.de pôr um di
que a este mau serviço, evitan
do. d.e futuço, q.ue a senhora Em
prega contípue como. a&é aq.ui-

Assim o esperámos.
grande vitoria çoqtra a

taberna.
Pela primeira vez que as su

fragistas de Illinois votaram no 
estado, fóra da cid,ade de Chica
go., que é a cicia de roais impor
tante d’aquele estado. Fecharam 
com o seu voto cêrca de 1000 
tabernas., e a capital da estado 
que é Springfield, votou para fe
char a taberna. Dfô-s.e q.ue 70 
por cento das sufragistas vota
ram contra o alcoolismo!;'

O voto da mulher, ajnntqn 
mais 16, condados (counties.) par 
ra a lista de temperança, fâzen 
do ao todo 4q condados, nas. fi
leiras da temperança. Quem é 
contra o voto, da mulher, é qos
tra a temperança, e a favor, do 
alcoolismo.
Anedota

No tribunal, julga-se u.m sujei
to acusa,do de falsificar Chxinho.

O advogado de defeza apre-.. 
senta a fatura de. compra que 
indica «vinho pur.o»,, e exclama:

—Aqui está a certidão dp nas
cimento.

O delegado replica;
—Falta-lhe apreseqta.r, a, do. 

«batismo.
Avi>so á navegação,

Pela legação de Italia, no nas.- 
s.o. paiz.., foram informad.os. os mi
nistérios dos extrangeiros. e da 
marinha, á.ççrca das pr.ovideQcias, 
adotadas pelo nlinisterip.da ma: 
rinha d’aquela naçâ̂  pa?-a impe
dir o uso de telegrafiia sem fios 
uos navios mercan-tes de toda 
a classe e nacionalidades que 
entrem -nos seus portos ou nas 
sugs aguas territoriais. Os apa
relhos serão, immediatamente 
desmontados e, em caso de des- 
obedieaci.a, sei;á «ntregue o ca

so pelas autoridades maritimas 
ás judiciaes, para lhes instaura
rem o respetivo processo.
■;$lBiudo Mora!,.

Recebemos o n.u 9 d’este co
lega, órgão da Liga Anti-alcoóli 
ca Portugueza, Liga Anti-taba- 
gista portugueza e Liga da Mo
ralidade Pública, que se publica 
em Lisbôa.
(  ma circular

A comissão ezecutiva da ca
mara muniçipal resolveu na sua 
sessão ordinaria de quinta leira 
passada, fazer cópia d’uma cir
cular dos Estados Unidos e en- 
vial-a ás associações Comercial, 
Agrícola e Sindicato, d’esta vila, 
enteirando-as d’uma importante 
providencia tomada com o fim de 
defender os mercados das gran
des fraudes praticadas ao abrigo 
de leis anteriores, e que pelo di
ploma ultimamente publicado 
foram derrogadas.

O assunto em questão é, so
bretudo, de grande interesse 
para a viticultura nacional e co
mercio exportador de vinhos.
Orçamento suplementar

A comissão, ezecutiva, em, sua 
sessão ordinaria de quinta feira 
passada, resolveu convocar o 
senado municipal para aprovar o
3.° orçamento, suplementar.

A mulber
A mulher, que foi a perdição 

para o pae Adão, para Sansão a 
morte e. para Salomão nma, vin
gança, é, para um médico um 
corpo, para juiz nma ré, pa
ra um pintor um modêlo, para o 
poeta uma flor-, para o militar 
uma camarada, para o doente 
utua, enfeçmeira, para o são uma 
enfermidade, para o republicano 
uma cidadã, para o romântico 
uma huri, para o versátil um jo
guete, para o gastrónomo uma 
cosínheira, papa o menino um 
consolo, para o noivo urn dezejo, 
para o marido, uma carga, para
o viuvo um descanço, para o po 
bre uma. calamidade, para o rico 
uma ameaça, para a joven um 
pesadelo, para o velho um ini
migo, para 0 homem nm estorvo, 
para o diabo um. agente, paia o 
mundo nma. fqrca. e para o tipó
grafo uma local!'’
Pensamento

Os jesujtas. usar,param as es
molas dos pobres, dos. miseráveis 
e dos. enfermos,..,. Eles., mante 
rã.0 relações com,, as mulheres e 
ensinar lhes. hãp a enganar os 
seus maridos., e d arribes- as. seus 
bens.em s-egredo.= Jeró»i.mo La- 
miizo, antigo bispo, dft A.lbara- 
zim.

L u t u o s a

Comaidade. de SO anos-íale.- 
ceu ontem n’esta vila, pelas.l.l 
horas, o sr. Caetano de, Sampaio 
Bisca, vitima d’tima congestão 
pulmonar, realisando-se o seu fu
neral ás 21 horas.

A’ enlutada familia easviâmo.s, o, 
nosso cartão de pêsames.

sagrado a toda a popula
ção da Alemanha capaz 
de pegar em armas. Nesta 
população incluo todo o 
mancebo, todo o alemão 
resolvido a consagrar ale
gremente, corn as armas 
na mão, a sua fôrça e a sua 
vida á nossa patria para 
lhe conservar o seu logar 
de grande potência.

«LJm espirito guerreiro 
residiu sempre no nosso 
povo. Já entre os velhos 
germanos o mancebo só 
era considerado como ho
mem feito quando linha 
recebido o batismo das 
armas. Devemos cultivar 
este espirito guerreiro, fiel 
e altivo, e transmitil-o á 
nossa posteridade como 
uma herança sagrada. Vi
vemos, é certo, numa épo
ca que,, com particular sa
tisfação, mostra o orgulho 
do desenvolvimento da 
sua civilisação, faz gala do 
seu cosmopolitismo e com
praz-se no-, sonho fantasis
ta da possibilidade de uma 
paz mundial eterna.

Esta maneira de com
preender a xida não é ale
mã nem póde comprazer- 
nos. O  alemão que ama a 
sua patria, que crê na sua 
grandeza e no seu futuro 
e não quer vêr nunca di
minuir o seu prestigio, não 
deve cerrar os olhos a se
melhantes utopias.

A espada continuará sen-
d& Q jator decisivo da 

evolução, do mundo

Da. mesma fórma qu.e o 
relâmpago provoca o equi
líbrio das tensões, elétricas 
de duas camadas.de ar di
versamente carregadas, 
assim a espada, será e fica
rá, sendo atá: ao fim. do 
mundo o fátor decisivo.

Eis porque cada. um dos 
que amam a nossa- patria 
e crêem no,gr ande. futuro 
do nosso povo deve coo
perar pela sua parte em 
que o velho .espirito mili
tar dos nossos avós se não 
perca, não diminua em 

"pensamentos de fraqueza. 
Porque a espada não póde 
íósinha.E preciso um braço 
q.ue a conduza endurecida 
pelo uso. Ca d? um de nós 
deve manter-se em estado 
d.e pegar em armas, pron

to a comparecer na hora 
solene em que o impera
dor nos chamar sob as 
bandeiras, a hora em que 
deixaremos de pertencer- 
nos para pertencermos só
mente á patria com todas 
as nossas fôrças intelectuais 
e corporais.

Que todo o povo ale
mão esteja assim decidido 
a sacrificar alegremente 
bens e vida, e então o 
mundo inteiro poderá en
cher-se de diabos e levan
tar-se contra nós; o nosso 
fim será alcançado, seja 
qual fôr a grandeza da ta
refa».

ÂHUNGÍOS

Portão de ferro
Vendesse* Ave.nida, An* 

tomo José dTAJmdsfe, 
Aldegalega.

NOTARtQ.

A L C O C U U B T I R

FAZENDA
Vende-se, barata, no.,si> 

tio do Pinhal do Rocha ,̂ 
pegada com a fazenda de. 
João Pomba. e. dç Françis-- 
co Cascata.,

Trata-se com Antonio», 
Lôpa, nesta viia.

Manxicl. ©oii]trigos Ijm ecst»
Negociante, dg, bíitata 

em, sacas ou, em, caixas, a- 
dubos quimicos, carvão,,, 
palha e, eereaes.

Quem pretender reali-. 
sa=r algum- neg-ocio póde • 
dirigir-se ao seu escritorio , 
defronte, da . Estação dos. 
Caminhos de Ferro —  A l- - 
degalega.

Liquidam-se contas to
dos os domingos das io , 
ás 17 horas.

i  ALLltlíiilllll Mi rtlUimr 
tJni Iivro do tirosígrinz

Está-se fazendo extraor-{ 
dinario- ruído em volta d.e 
um livro do Kronprinz, in
titulado A  Alem anha em 
armas e dedicado a sua 
magestade o imperador e 
Rei. Eis alguns trechos, do 
seu prefacio:,

«Este liyro deve-ser con

A .m edicina v.ef;çtyl,.será,a priíjnitiya, mus é ajnais.na.U3.rg!,, a m ais,prom -, 
pta. a mais bara^»,4 a.\nie««s .perigosa. €om ,,vánas n©«í«nelíitur8s. fórmulas ■ 
caprichosas, rótulos bonitos e reclamas .extjiivagantes. os m édicos receitam.., 
;e as p.harmacias vendem  sem pre «por alto preço», extractos dozeadòs ,de .. 
plantas .ião v,).ilgargs.., qu(j.e.Fiir.qu^lqner-qqintaK sç-.eriúontya^se'^ custo E ’ 
uma industria legal, scientifica. necessaria. mas que só póae existir peia ex-,... 
pioraçáo. dos enferm os, nem sempre ricos. O D IC C IO N A R IO  D E  M E D 1C I- . 
N A  V h G E l  A L  (ao aicanee de todos), por Carios M arques, é portanto, u t i l , 
fff í todas as c^sas.— O s,0,- vjplume, de 1 yâ paginas, in d k a  «os signaes que “ 
caracterisari) as principaes enferm idades e a sua cura pela therapç.y.tica ya-- 
i;etal», rai.zçs, folhas, tlores ,e..:fr,uc,tos, etç.— Q P vol. tambem de 176 pág» 
tratç da «descripçáo botânica e emprego medicinal», das principaes plantas... 
portuguezas e.. brazileiras.

Cada volum e custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 rs.) e enco.ntrain si^_, 
já á.venda nas.principais,Jivra.rias do rei.no. ilhas.. Africa e Braz.il. Qs.pedidos=„ 

.devem ser dirigidos ao e d ito r,F R A N C IS C O  S i.C V A r-JJvraú a.. d ?,.P o vcv Si,.; 
de. S ..B sm o , 2 jô -B ~ L isb ,ò a,
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Esta casa é a que faz instalações mais baratas c 
mais perfeitas, empregando material da melhor quali
dade e lampadas de filamento metálico da ultima cria 
ção industrial, mais económicas no consumo da luz ■ 
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, tudc 
de finissima qualidade e por preços módicos.

18, R U A  D A  P R A Ç A ,  1 8 —  ALDEGALEGA e96
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8 1 W M  ffiM SAM M T®

A. I. DI VITOIIA PEREIRA 
JU L GAR D EU S

H rabalho t>e alfa {rawscettòertcia filosófica
A  verdade, a razão e a ciência essssagando «s pre- 

conceitos biblicos c o» dogsssas absurdos 
das r e S ig iõ e s  que tèeaas d o m i n a d o  o 

mundo e entravado o progresso

A  lw{ ilum inando uma era nova, libertando o espirito 
da m ulher e da criança da tutela nefasta dos je s u i
tas e das congregações religiosas.

TITULOS DOS CPITDLOS

Divagando— Onde principia e onde acaba Deus— A 
preocupação da humanidade— A Biblia, a Historia da 
Filosofia— A terra segundo os sabios— Os 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

O livro  é dedicado ao eminente homem d’Estado o ilustre cidadão 
D R . A FO N SO  C O S T A , e é uma homenagem ao grande propagandista re
publicano D R. M A G A L IIA E ?  L IM A . Grúo-Mestre da Maçonaria Portugue
za, á Maçonaria m undial e aos livres pensadores.

■ 2 0 0  R È I S  = —
(por ser o resto da edição) um volume em 8.°, brocha
do e com os retratos dos personagens a quem é dedi
cado!!

ENCADERNADO, 3 0 0  R É I S ! !  

A ’ venda era todas as Livrarias

Pedidos de assinatura, revenda, ou grandes enco
mendas a Luiz Pereira— Jogo da Bola— O B 1DOS.

A  M O D - E R A D A

m

•
H
n

CASA SSSi liSIPR K STm O Si
iSXJKJ PESUO H ES EJíXJKJ

!>£■:.

Ei®'.'

JOSÉ RAMOS CARDEIRA
Fazem-se tranzações a juro módico 

R u a  Teófilo B ra g a , 4 8 -A

(ANTIGA RDA DO CONUK)

ALDEGALEGA
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Com fábrica de distilação na 
ravessa do Lagar da Cera (na 
ôntinha) oferece á. sua numero

sa clientela, álém de aguardente 
lagaceira muito boa de que sem- 
>re tem grande quantidade para 
•enda, finissima aguardente de 
jrova (30°) para melhoramento 
le vinhos, assim como aguar- 
Aente anizada muito melhor que
i chamada de Evora. Os preços 
ão sempre inferiores aos de 

qualquer parte e as qualidades 
muito superiores.

iU E R E IS  S E R

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

o aprender

íliuia ba praticante òWriforio
POR

JOAQUIM JOSÉ DE SEQUEIRA

Acaba de sahir o 2. M IL H E IR O
1 vol. b r., S5o ( 5oo)

E n c ., $70 (700 
A ’ venda nas livrarias e no editor 

L IV R A R IA  
VENTURA ABRANTES

80, Rua do A lecrim , 82

L I S B O A

0 1 »  DI SI 1 1 0

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

COORDENAÇÃO DE

<£oâo da Soledade Morais

Um volum e com p erto de 3oo
páginas

3 0  cen tavos

Livro de grande utilidade caseira

ULTIMAS PUBLICAÇÕES:
10: CENTAIOS -  CADA T 0 Í - 1 0

Assinatura permanente

A VITIMA DE LTM_ FRADE romance historico—. a  

SANTA INQUISIÇÃO emocionante romance ■— o 
AM OR DO S AMORES novela 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.

SU M A R IO : L ic o r  depurativo o u ’ 
purgante, clistéres e seu préstim o- 
vomitório e seu em prêgo, chás e co- 
simentos. e lix ir estomacal e seu em
prêgo, leite e lam bedores peitoraes, 
óleos e caldos, dieta rasoavel, imági 
nação curativa, banho de fogo sudo- 
rifico, banhos frígidos, lavagens, fr i
cções e compressas estim ulantes, si- 
napismo e outros tópicos distrativos, 
reflexões ácêrca dos verm es e cura 
das sezões, rem edio para os olhos, 
ouvidos, afauces e dentes, contra a 
epilepsia, dôres de cabeça, icterícia, 
diarréia, astma, saluços, incóm odos 
na bexiga, gangrena, envenenam ento, 
frieiras, sarna, escaldaduras, foga- 
gens, unheiro, panaricio, antraz, fe
bre interm itente, febre rem itente, 
outras febres, febre amarela, cólera- 
morbus e tifo consequente, febre 
lenta da tisica, moléstias na cabeça, 
nos olhos, nos ouvidos, fossas na«aes, 
bôca, dentes, moléstias no pescoço 
internas e externas, angina, esqui- 
nencia. escrófulas, intum escencia das 
parótidas. moléstias no peito, cora
ção, pulmão, figado, estômago, ven
tre. rem edio contra a solitária, cóli
ca, iópico de ação d iurética, molés
tias nas vias superiores e suas depen
das, via posterior, via anterior, mtu- 
mescencia testicular, hernia. molés
tias venéreas, gonorréia, blenorréia. 
blenorragia, cubões, moléstias nas 
extremidades das pernas e braços, 
frátúras, torceduras, reumatismo, gô
ta. ciática, varizes, calos, pés sujos, 
cravos, m orfeia, bexigas, tinha, e ri
sipela, feridas, tumore.-, úlceras, fe
ridas recentes, feridas estacionarias,! 
cancros, aneurism a, tétano, kisto, 
cachexia e rachiti<, nevralgias, insó 
nia. sonolência, loucura e delírio, 
apoplexia, hidrofobía e biofobía.

L IS B O A

HENRIQUE BREGANTE TORRES

R. de S. Bento, 279

EM PREPARACAO;
A INQUISIÇÃO EM PO R TU G A L grande romance 
historico, 10 centavos cada tomo —  A mulher em sua 
casa, O MANUAL DA C O S 1NHEIRA, 20 centavos

cada tomo

A’ venda na B iblioteca do Povo, Henrique Bregante 
Torres, Rua de S. Bento, 279

LISBOA

111 MUI
ex-encarregado da 

RELO JO ARIA ANGULO, rua da Prata 
encontra-!?e estabelecido na mesma rua 
n.° 15 1, 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 DA GAMA

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

Unico representante da casa das célebres máquinas 
de coser M E M Ó R I A  e das afamadas bicicletas Clê- 
ment, G rit^ner e M em ória  e motocicletas F . N .  4 ci
lindros.

Vende máquinas de coser a prestações semanaes 
de 5oo réis e a pronto com grandes descontos,

Acessorios para máquinas, oleo, agulhas, etc.

C A T A L O G O »  G R Á T I S

10 -  RUA DA CALCADA -12

O  B A R A T E I R O

ico

t f
e i s s s i s i i l

A ’ venda em casa do sr. JOÃO 
M A R T IN S

N’este novo estabelecimento encontra o ex.
público, pelos preços mais cómodos, o seguinte: Mó
veis diversos, máquinas de costura, relogios e gramo
fones a prestações e a pronto pagamento com gran
des descontos. Grande variedade èm discos de o,ra2Í> 
com duas faces, muito bem gravados, desde 32 centa- 
Yos.

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

ALFAIATARIA E CAM ISARIA
6S6

ALDEGALEGA

R, MIGUEL BOMBARDA, N." 3, 7 E 7-A
A L D E G A L E G A


