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LA GOYA 

NO SACRAMENTO 

ezou-se 
HOJE 

missa de "requiem-' •. 
por alma de D. Miguel 1 

Na igreja do Sacramento realizaram· se hoje 
eicequias por alma do rei D. Miguel 1. 

Asaistenc:ia numerosa, templo cheio. Figu• 
ras em destaque do velho legitimi•mo, onde, 
~ par de bastos cabelos brancos, se destacava 
a mocidade, dando uma nota de ternura poli
tica, digna de apreço. 

Dos presentes, pouquissimos teriam idade 
de conhecer o infeliz e honrado soberano, 
mesmo no exilio, onde morreu na madrugada 
de 14 de novembro de 1866, exactamente no 
proprio dia em que, sessenta e quatro anos 
antes, recebera o baptismo no Paço de Que· 
luz. 

Singular fenomeno este de não esquecer, 
ainda, um homem que acabou longe da Pa· 
tria, pobrissimo e que, ao presente, não tem 
herdeiros ricos que compensem dedicações 
hipocritas. 

Nas exequias desta manhã, dominava o co· 
ração, o desinteresse e, confe99amo·lo, acen· 
drado patriotismo, tão nobre, que por todos é 
respeitado. 

Aos seus antigos adversarios de lutas ago· 
ra esquecidas, juntaram·se alguns partidarios 
do constitucionalismo, em relevo nas hostes 
monarquicas. 

Li estava o sr. dr. João Moreira de Almei· 
da, o sr. Conde de Paraty, e, caso curioso, 
lado a lado, num contraste flagrante e cié'cér· 
to casual, o 11r. João Sequ.eirà, administrador 
da Casa de Bragança. leal servidor do sr. D. 
Manuel, e o sr. João Franco Monteiro, o ulti· 
mo director da cNação> ••• 

O octegenario sr. Angelo de Ssrroa Prado, 
nltimo deputado miguelista, junto do sr. D. 
João Pacheco Pereira Coutinho (Soydos) e 
Antonio José de Albuquerque do Amaral 
Cardoso, formava uma trindade veoeranda. 

As vozes do orgão aconselhavam um reco· 

DIARIO DE LIS~9A 

A -POLITICA DO DIA 

• renuncia 
do Presidente da, Republica. 
, 

sera um f çicto consumado dentro 
de breves dias 

De amanhã a oito dias temos eleições para 
as Camaras Municipais e Juntas de Distrito. 
Afigura·se•nos que vão ser um pouco maia re· 
nhidas ainda do que a que amaohã tem o sen 
apuramento geral. 

* * * Segundo informações que temos, os partidos 
irão sosinhos á urna. Para as eleições do pro· 
ximo dia 22 não haverá coligação democratico· 
nacionalista. Cada um dettes partidos apre· 
1entará lista propria, como lista sua apresen
tará a n:trema esquerda democratica. A União 
dos Interesses Economicos irá igualmente 10· 

sinha ás urnas. Como se vê, o acto eleitoral 
que se aproxima será em Lisboa disputado 
cà poigne> entre todos os agrupamentos poli· 
ticos. 

* * * Amanhã, o apuramento do acto eleitoral, 
quer na provincia quer em Lisboa, vai ser 
concorridissimo e por certo não será i1oíito de 
episodios varios e variadíssimos incidentes, 
tanto mais que 01 animos se encontram-e:ral· 
tados em demasia. 

* * * Podemos garantir, tanto quanto estas coi· 
sas se podem garantir, que o sr. dr. João ~a· 
moesas já não abandona a sua pasta, A prin· 
cipal razão que o levou a ficar foi a inutilidade 
do 1eu gesto a quinze dias apenas da abertura 
de S. Bento, a cujos ares niio resistirá a saude 
geral do governo., , 

* * * E' positivo que o sr. Presidente da Ropu· 

blica mantem os seus propositos de renuncie 
e que, como já o dissenfos, QU antês, ou IogÔ 
a seguir á 11bertura ao Parlamentõ abando; 
nará o Palacio de Belem. 

* * * Segundo nos consta o governo vai tomar 
providenCias energicas no que respeita á c'd"n~ 
servação do Edifil)io Monilntental de Mafra, 
que se encontra quasi abaÓc!Õnail9 e perdido. 
Um dos seus admirav'eis ê'~rrilhões já não 
funciona, e ·os sinos encontram•se espécados 
para não desabarem por completo! 

* * * Voltando ainda ás eleições ... 
Um dos mais queixosos parlamentares der

rotados ó o sr. dr. Dinia de Carvalho, a quem 
prenderam os eleitores e roubaram os votos 
com uma liberalidade digna de r11gisto. Só em 
Sacavem teve o sr. dr. Diniz de Carvalho 181 
votos. Pois em todo o conc1ilho, que tem seis 
assembleias, onde todos votaram neste i:andi· 
dato, deram· lhe os seus ~.!>mpeti.Qores 7~ 1 

O que o padre Antonlo Vieira teria que 
aprender deste acto eleitoral,,, 

* * * 
Confunde·se por ai o nome do sr. Aluan· 

dre Ferre ira com o do sr. Alfredo Ferre ira. Ura 
a verd11de ó q~e ambos aio velhos republica• 
nos, ambas pessoall coJII cuja amiaade se hon
ram os home.os de bem, mi!•. o depntaR.º ó o sr. 
Alexaqdre Ferreira e o elemento prépbnde• 
rante da U. 1. E. ó o sr. Alfredo Ferreira. 

Assim é que está certo,., 
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bem propicio a uma comemoração funebre. s. Carlo s Em Cintra 
A' porta do templo, distribuirám·se e,lmo~s 

ªºª pobres por ordem do princepe D. Dúarte, 0 tODtertO SiDfOllitO de álD8Ubã CBbiU UID avião, fitando O plJOfO ileso neto de D. Miguel 1. Uma senhora, mo.desta· 
mente ~esti?a, pobre lambem, mas uundo u_m ~ Sod~dad! Po~tug~es,a ~e, Ç~,!l~!rt~ §J.g: 
n.ome ~1stor1co, ofereceu dez escudos para tao fon1cos, que tao bnlhajltemep~~ 101c~ou · 91 .H'!I 
11mpat1co fie:. . • • . :riibalhoa, em S. C11flos, ruJn:a ah, a~1;1h~. 

Outras damu \da an~1ga ar1atocr.~~~· reti· aa 15 horu, o seu~º coDc!rto, comp~i.~~·lé 
redas no sc.lareogo ~amo de S. '{ 1çeo~'.· ~•.'. a orquestra de 90 n:1cutant1,1, '.º-.!> a r~geiu:ia 
11!.ª.ltavam a assistenc1a com o brilho da sua do ilu1u~ ~~e~y9 Fero~ojea F.11Q. Ette ~9!!' 
pro1e~ça. . ~,!itl,o e!!a de_!pertando grande ~~ttruse entre 

Cantou·se o chbera·mc>. os apreciadores da musica cl1111ca. 

N~ DirEl:Cção da Aeronautíca recebeu-se 
um ~legrauía do capitão Mgura, ~ub;-Ço
llt~!\DW ~ E!cola Q'1 A'ti>\çãa ge SJn~ra, 
Çowunic~ncfo que, liõje, p~l~s aê'z liorãs, 
qµa.~S-9- t~e.H~va. vôo~ de liisif~çlto, caiu 
9,t peqlfillá ll.lt_utq. sop.~e ter~mQ Pl.11:11<.>, 'O 
t.e!,}.~l\t.§. -C~d<,>~~· O av1ã9 e J,UÕtor l1caram 
desfeitos •. O aviador nada aofreu., 

O iolen10, simbolo da prece, perfumava as. 
ª!~adas da ig.reja. A coin~,tão .dil!ôiDáva to=· 
~!· apr~<?,ªO.~? be~ alt<! q_u~ ~m.<Ja n~ ~~~· A A 11 s A e 1 A N A 02u alguma coisa d1goa llos 1di!a11 de Portu· 
ga J-t .. ~;, ••••••••• • Os aviões u Junlrers" . I~au~ura; s~. -~egunda-feira, 16, es~e novo estabelecimenlo, onde o publico encontrará, 

Chamamos a aten~ão cfiii notso1 le!J9te1 ~~m de l:JD! fJ•ços ab!olutamente a~tual!~ados, o mais CQmpletQ sorti~ .de.tqdo,aJ~s artigos, 
para o anuncio que públicamos na 6.• f)aginà, t~ls como, tec1do1 de la e tecidos eeaa, veludo1 estampallos e lis-oi, astrakans, peluches de 
acompanhado de gravara, relativo ªº! aviõu fã, peluches de seda lisas e estampadas, forrt>s lisos e fantazia, etc., etc. 
c)unkers>, um dos quais, que se encontra em 
Madrid, chega a Lisboa na 2.ª feira, condu· 
ziodo 12 passageiro~ e tripulantes. 

• • • • • • • 
hoje 

7890... 3Qô.ooo.$oo 16917... 2.õoo$00 
5656. . • 50 000$00 7598. . • 2.000$00 
6603... 15.000$00 7687... 2 000$00 

Loteria de 

354 . .. 2 000$00 7844... 2.000$00 
83.2.. • 2.000$00 7872. • • 2 000$00 

5683... 2.000$00 8162... 2.000$00 

Esta casa propÕe·se obedecer sempre a estes 3 principiost 

1.º -Apresentar sempre as ultimas novidades. 
2.º - Servir bem os seus clientes nos preços. 
3.º -Servir melhor em qualidade. 

AMANHÃ---- GRANDE EXPOSIÇÃO 

14 ·U-925 

T i v--õ -L ! TELEF. N. 5474 ..... 
1-10.,JE,ás S-45 

Os Herdeiros do Tio Ja:me 
MAN u K, o esquimo 

Uma revista mundial 

«Guerra ao Vinho> 
lnaagara-1e brwemente o tta !ro Gino1io, ~ ubinCo â 

'ctnâ a Engraçada comedia e Gut.1fa ao Vinho,,. 

REGINA MONTENEGRO 
Entre as artistas da comot1nhia du roca·se RtglnQ 

1!!.{~ttnegro, actriz de re cur~ os b rúhan !g~ , j á af11mad~1 
nzrma ca11eira cheia de !ucet!O'. 

Berta Síngerman 
No • iad·fxpre!o .te~iúu hoje paro o Po1io a emi
,.,. .. . . •-0.-.;)lt;<'> 

n•fl_le aru1ta decl~madora 8.trta S/!':~"tr;º!J .,qu•,./:.J,-:f9 
conquiltbdo os maiores triunfo• entre o pub'/icb :tJe L(,. 
lJJa, P~oc6hdo d critica as mab cncllmi~1iicas e i65• 

.· . ,.._ k. • 1oU• 

tas po/a'1rar, 1e ellreia esta noite no teatro de S. João. 
tmàe t;i o con't ite de um g;uj,o ck ;ilere'tiu"cii, e-7~ 

... ~ ~ ;~·· -
nho~as da .sociedade, rfectaar a~ena1 3 rtcitazs, o i.f• 
gu;ido do1 qoair tem logar ámanhã, numa • m atinte> 
elegante e o ultimo na vro;irima terça· /•ira á noite. 

"Um inimigo do povo,, 
lja pro"1'!'ª t•rça·f•ira, 17, 1obe á cona no Apolo, 

a peça em $ actor. de Hmr1k /bun, •Um inimi110 i(9 
pooo-., tradução de Lui1 Ga1hardo. na qual A it1es da 
Cunha, no protagDni1ta, oai interp11tar mais um paptl 
de aronde releoo dramatico, pondo d ptGoa ó ua tà• 
l<nto e as 111as eiiorm11 qria/id~Íl~• de artista de p;;. 
m~ira plona. 01 dou unicos ptrsonagin1 /e;inino1 .~. 
rão ~•_J1"',P<nhado1 pelas ar tüto• Berta de Bioor, fig:,. 
ra destaeante do n ONO teatro, e Em ilia de Araujo Pe• 
reira, qae se estreia neua noite. 

Atrás do reposteiro 
-Loa-o que terminam os espectaculos do •La Goya•, 

no S. Luiz, subirá a sa1na, pa1a o que está pronta do 
cnsal6', e aar1Ü1la, em 3 acto1, •Lo• Oavillanes,, cuj~ 
titulo •m portuguh d11conheoemos alada. 

-Na peça •As Duas Metadea•, que, na proxima ·~ 
mana, aob~ á scena, no Nacional, entram oa à~ti~tai .... aq• 
cictarlos d'esto teatro, Maria Pia, Eshr L1ãot qU'e ' fai à 
protagonista: Palmira Torret, Albertioa de Óliveira, ·An• 
tonlo Pinheiro, Lulz Pinto, Clemente Pinto, Ribeiro Lo
pes e Joaqúlm do Oli~ol~a. 

-Estão dando as aeus ultimos especlacu1os, n~ 
Alhambra, u artistas Hermanas Muõo1 e Car'!Jtn He
oare1, anuociando·ae, para breve, algumas estreias. 

-Com gTando <1ucoa10 e a casa cheia do asplf!t!cloo 
res, estreou-ao ontem, com a com1dia •O Leão cl,( E .. 
trela>, no Tcatro·Cireo de Brsga, a C.mpanhia Cbahy 
Pinheiro, que d'ali 1ae, na ptoxima terça·feira, para 
Viana do Castelo. 

-Dia·se que doia artistas, que desde o começo do 
inverno fazem parte de uma Compaobia Dnmalice, ea• 
tão dispostos a ab1ndooar a sua empnza para iÕgrea• 
sarem oouba companhia • 

-Realisa·se ámaobã no Naciooal, com a ptça •Mira• 
gem>, uma recita comemorativa da lodependeocia do 
Brasi~ com a assi!leocia do' Embaixador d'esta Repu

blica. 
------oHt~ • .._. ....... ~ • ._.·~IHo--~~~ 

Almoço de homenagem 
E' ámaohã que 1e naliJS, fóra de Lisboa, o elmrço 

oferecid:> aos colaboradores do stmaoario mooarquico 

~~6) .• .-: 2.000$00_:.1___ 11 

r.··~mc. ·:~s. a·~f·a·~lid .. ·a·1.·.: .. ·1.·: Visi~em pe>iS Ru~EJJlDI11~ ,!!~t. 1 
Enviam-se amostras e encomendas á c ~ bra n ça •A. Reacção,. 

ª" A A L S A C 1 A N A l'elefone 4520 N 1 
• E'es!eotitu!odumsensaclonallssimo ~ 2SO-RUA DO OUR0-284 A SERT OTODAA N O tT E. l 
• arti go qua vem amanhã publicado no se· ~- Gabinetes confortavels, 1.º andar i 

manarlo monarquico A Reaoçã.o 8 no • Gran le bai:u de preços em almoços e jan· ! 
,• qualse ataca vlolentamenta ·a actualor- •• , HOJE ALHAMBRA HOJE taH~je inauguração de ceias das 24 horas 1, 
: ganisaçlio moilarqulca. · •. SensfiCiOnal programa pelas · (meia noite) ás 2 da manhã ' 
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