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La comedia és
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■ A  Providencia dementa 
os que quer perder!

Nunca, como no actual 
momento historico, mais 
cabal e racional applicação 
teve o célebre pensamento! 
Nunca idéas, palavras e ac
tos má is dementados viram 
a luz em tão pouco tempo!

Tragédia, sim, que prin
cipiou num acto cie provo
cação louca, a entrevista 
Galtier, terminou num a- 
cto de ferocidade unica, o 
decreto de 3 i de janeiro, e 
teve por epílogo a jornada 
de 1 de fevereiro.

E quem foi o culpado 
principal?

Os antigos e leaes ser
vidores preveniam, oscor- 
tezãos avisavam, osextran- 
geiros aconselhavam, a his
toria prophetisava, mas 
prevenções, avisos, conse
lhos e prophecias tudo se 
desfazia em fumo ao rude 
embate da teimosia má, 
da casmurrice doentia, de 
um só conselheiro, unico 
no desequilíbrio mental.

Tinha, que ser? Fatalmen
te, porque no caso contra
rio,, se o plano machiavéli- 
co se re,alisasse até final, 
Portugal, teria'.retrocedido 
dois séculos, o que era uma 
conclusão absurda, para
doxal, ás premissas do sil- 
logismo sempre lógico do 
avanço progressivo ua hu
manidade!

Em pleno século XX,.um 
polilicò, tendo por passado 
a rebeldia ingrata contra o' 
homem que o encheu de 
beríeficiOs, e por presente 
a mais absoluta ignorancia 
do que fosse o respeito por 
affirmaoões e promessas, 
tornadas sacrosantas para 
todo o homem de brio, 
quando nellas' empenha a 
sua palavra d ’honra, esse 
político, que em qualquer 
outro paiz seria um des
qualificado, teve o arrojo 
de em Portugal, tentar lu- 
otar contra uma nação in
teira, para lhe impor o re
trocesso ao estado semi- 
selvagr.em d o s ' irresponsá
veis e doi idiotas, não co

nhecendo, devido á sua 
ignorancia encyclopédica, 
que a historia lhe garantia, 
que lhe seria mais facil fa
zer recuar com um murro 
o expresso lançado na sua 
carreira vertiginosa, ou ap- 
prehender com os seus sen
tidos, a transmissão das 
ondas ethéreas nos de-ser- 
tos infindos do espaço!

Foi uma aventura impos
ta pelo Destino, que sem
pre cruel nos séus myste- 
riosos fins, a transformou 
numa das mais terríveis 
tragédias, que têem enluta
do por vezes os thronos!

Mas ao menos era cora
joso!

Nem isso.
Quando e em que o 

mostrou?
Quando fugia allucinado 

pelo medo dentro da car
ruagem subindo a íngreme 
calçada do Carmo, ou 
quando atrevessaVa apavo
rado os corredores escusos 
do ministério para chègàr 
ao Arsenal, abandonando 
na rua o cadáver ainda 
quente do seu real amo?

Em que? Na promulga
ção de medidas ignóbeis e 
tyrârinicas, cercado por 
dezenas dè policias farda
dos e não fardados, e con
tando com as bayoqetas 
do exército para as Miei; 
respeitar? Em que? Privan
do a nação; pelo exilio ou 
pela deportação, do .con
curso das actividades dós 
seus homens máis hones
tos e da mais sã intelie- 
ctualidade,'..tendo a convi
cção; a mais absoluta cer
teza, de queéssés mèSníós 
homens pekrsua influenéid 
lhe tinham já salvo a vida 
por mais d’uma vez?

Como é fácil ser corajo
so, assim! Mas nem mes
mo depois, da catástrophe, 
nem. mesmo depois da der
rocada completa dòs seus 
planos é da sua-vida políti
ca1, nem mesmo depois de 
ter sentido as faces chico
teadas pelas palavras duras 
mas justas provocadas pe
la indignação de duas mães 
inconsoláveis, nem mesmo 
convencido do nome'.exe
crado que legava á historia, 
nem ainda vendo o ódio e 
desprezo que lhe votavam 
os seus concidadãos, nem

mesmo nessemomento, se 
sentiu com coragem de se 
fazer perdoar, sabenJo ao 
menos morrer quem tão 
mal tinha vivido!

Náo, que Mousinho d’Al
buquerque era de uma ra
ça de heroes, e os poltrões
não se matam, fogem.

c . c .

Seriam duas horas da 
madrugada de terça feira 
passada manifestou-se in
cêndio na c\isa destinada ao 
fabríeo de aguardente per
tencente á firma M. S. 
Ventura & Filhos, na rua 
da Fábrica, d’esta villa. O 
fogo tomou largas propor
ções que, devido aos proní- 
ptos soccorros dos bom
beiros voluntários, não 
communicou com a adega, 
pertencente á mesma fir
ma, o que daria logar a 
enormes prejuízos.

Com 3 hervas do Monte 
R u we n zb r i í U g a n d a - A fr i ca 
ecuatorali obtem-se rapida
mente a cura maravilhosa 
e segura de qualquer doen
ça recente ou chronica, 
seja de que género, for. 
Ninguém sbffre desenga
nos tomando estas hervas. 
Preço 2$ooo réis. Envia-se 
franco de porte e registra
do. Únicos Concessioná
rios:—Srs. Pennellypes C.° 
— Milán (itali i).

------ -

C íss i íra  ó  f r S o í í !
Prevenimos os nossos 

feitores-e leitoras que já 
chegou nová remessa de 
caTçado de feltro'e chancas, 
tanto' para sehhora como 
para homeht e ereança, e 
que- emquanto á qualidade, 
garantimos ser a melhor 
que. se tem fabricado até 
hoje e os seus preços muito 
vantajosos, o que sóéncon- 
traraq na Loja do Pôvo, 
Práça Agricola- -  Aldegalle
ga. ' ‘ p,

Escrevendo;a M. Campi 
:— Cnsella 548— Miláo (Ita- 
iia) todos receberão grátis 
segredo para ganhar irn- 
mediatamente muito, di
nheiro.

©  í e s í s p o

Tem sido frimdissimo oo  f-*

tempo, impossível quasi de 
supportar.

ASSASSINANDO SEM- 
P M

JoãoFrancologô que pen
sou em organisar partido 
assassinou o sou passado 
de déspota tazendo uma in
tensiva propaganda de li
beralismo que illudiu mui
tos ingénuos. Em Lisbôa e 
nas províncias a sua voz 
pregava,'com  uma convi- 
cção que a muitos pareceu 
sincera, a regeneração dos 
costumes e o engrandeci
mento ' do seu paiz por 
meio de medidas liberaes.

Chamado ao poder, e 
ainda nas camaras, deu o 
primeiro golpe na realeza 
pela denúncia das célebres 
cartas e dos adeantamen- 
tos e anavâlhou os partidos 
monarchicos da opposição 
como conniventes naquel- 
las ladroeiras.

Batido rijamente pelos 
republicanos e pelos dissi
dentes fez renascer das pró
prias cinzas o seu verda
deiro temperamento de dés
pota e de tyranno, dando 
então' começo á enorme 
hecatombe que terminou 
nalragédia de um de feve- 
v e i r o .

Elle asSassin.ou o parla
mento, a-imprensa, o direi
to de reunião e de associa
ção, o poder judicial, as leis 
e a própria Carta Constitu
cional, us garantias, indivi- 
duaes "é parlamentares e 
peío ultimo decreto de 3 r 
de janeiro, pretendia sup- 
p-rimir os cidadãos que não 
cómmurigassem na sua po
lítica, en-viátido-os para cli
mas inhospitos onde as fe
bres ps matariam.

Foi ainda-elle qu : matou
D. Carlos, o príncipe D. 
Luiz, o pfofessOr Buiça e 
o s ' dois cáixéirós' Alfredo 
Luiz Costa e João Sabino 
da Costa

Pelas suas medidas odio
sas é asphixiantes espalhou 
uma athmosphera irrespi
rável que os tiros do Fer
reiro do Paço vieram dis
sipar.

Fera com figura' huma
na, tarado hereditariamen- 
te, envaidecido pela posSe 
do mando que um rei im
previdente e mal orientado

lhe confiou, João Franco 
ignorando ou esquecendo 
as licções da historia onde 
se póde ler sempre e inva
riavelmente o fim dos ver
dugos dos povos, só se
meou odio, lagrimas e a 
morte. O seu nome é hoje 
execrado até por aquelles 
que o apoiavam,-por que 
a tantos crimes ainda jun
tou a infame cobardia.

Fugido, expatriado, elle 
leva com tudo atraz de si 
essa infinidade de vietimas 
que fez, as lágrimas das fa
mílias a quem feriu nos 
mais caros aífectos, os es
pectros' dos mortos que 
num côro de maldição o 
não deixarão socegar. Cô
ro tanto mais terrivel quan
to. é certo elle não o poder 
fazer terminar porque é invi
sível, porque o sente só den
tro em si, a toda a hora, a 
todo 0 instante, não o dei
xando socegar um momen
to, despertando-lhe o re
morso, porque esse remor
so infallivelmente ha devir 
e • lhe ha de despedaçar o 
cérebro,, que- só villezas 
concebeu, fazendo-o en- 
louquexer ou determinan
do-lhe o suicidio.

Causa voluntária da 
desgraça de tantas famílias, 
ceifeiro.de tantas vidas, es
te homem, por onde quer 
que elle vá, ha de encon
trar sempre no seu cami
nho o despreso e. a repul
são universal.

Não é impunemente que 
se affronta uma nação, 
não é impunemente que se 
véxa um povo, não é im
punemente. que se^suppri- 
me a Liberdade,- Conse
guiu .0. repugnante dicta- 
dor passar com vida as 
fronteiras de Portugal, 
mas estamos convencidos 
que esse facto' constituirá 
o maior castigo que sè lhe 
poderia infligir, porque se
rá prolongar-lhe o soíTri- 
mento.

Depois d’este- episódíb, 
que tanto alarmou'a‘airftá 
nacional, ha de tremular 
impávido e.spbranceiro, o 
estandarte da Liberdade 
que nenhum déspota pode
rá derrubar, p ô r  “qué; ô -se
gura a vontade ináòajaVéí 
de um póvo.

- - Scvmò,



QUEM Q ALHEIO VESTE... j

Raras vezes um aphoris- 
mo popular se adaptou tão 
ajustadamente ao proceder 
da commissão municipal 
administrativa na sua bur
lesca passagem pelos pe
louros municipaes invadi
dos servilmente por patrí
cios. a que sobejam quali
dades de excepcional igno
rancia cívica.

Retrógrados até á defe- 
za da dictadura, visto que 
"a auxiliaram na obra ne
fanda e extraordinariamen
te esmagadora dos direitos 

«e regalias municipaes, tê- 
íem ainda a augmentar a 
Wrpeza do seu incondicio
nal apoio ao inimígo-mór 
•desta terra, a relativa inde- 
ipendencia pecuniaria em 
que vivem todos os com- 
missionados.

Este trabalho de anni- 
quilamento moral e político 
a que se prestaram os nos
sos patrícios, esquecidos 
dos deveres de patriotismo 
exigidos pela sua querida e 
tão chorada terra, desres
peitada no que ella têm de 
inviolável e sagrado, fez 
d’elles uns pequeninos Jo- 
õcs, todos mancommuna- 
dos na tarefa de suríoca- 
ção das liberdades indivi- 
duaes — ingenuidade estu
pidamente acreditavél só 
por quem do berço trouxe 
as condições necessárias e 
inevitáveis a uma crassa 
imbecilidade que a todos 
faz dó.

Essa nódoa, inapagavel- 
mente feita pelo ferrete do 
voíumosissimo mandão— 
talvez o unico responsável 
pela desastrada política 
desta terra—é o attestado 
mais evidente da céga obe- 
diencia dalguns dos nossos 
patrícios, tristemente des- 
conhecedores dos deveres 
e direitos cívicos que lhes 
assistem como cidadãos 
portuguezes.

Felizmente a imprensa 
local na insoffrida ancia de 
liberdades e no extremo 
empenho de reivindicar os 
direitos d’este povo, têm 
atemorisado os pequeninos 
déspotas, proporcional

mente tão perigosos e pre- 
judiciaes como o tyranno 
cobardemente expatriado 
de Portugal, onde ainda, 
na verdade, se respeitam 
as garantias populares. .

A imprensa local, de que 
é orgão a corajosa Lampa
rina, têm conseguido im- 
pôr-se aos verdadeiros 
amigos desta terra, pelo 
denódo com que n’ella se 
encaram as mais palpitan
tes questões e a imparcia
lidade com que se discutem 
os assumptos mais intrinca
dos e escabrosos.

Nada receiosa de amea
ças feitas pelos seus inimi
gos, aos quaes offerece as 
suas columnas, têm esta 
folha semanal feito incutir 
o respeito pelas liberdades 
aos mais avessos á com- 
prehensáo dos direitos dos 
outros, e estará sempre, 
até gastar a ultima pinga 
de azeite, ao lado daquel- 
les que saibam manter por 
este bocadinho de Portu
gal, o amor devido ao ber
ço onde soltaram os pri
meiros vagidos e ao tor
rão onde ensaiaram os pri
meiros passos.

Portanto, orientar-nos- 
hemos pela refulgente es- 
trelia da liberdade e mos
traremos na fórma irrepre- 
hensivel dum proceder im
parcial, que o partido a- 
vançado, florescente no 
número e qualidades dos 
seus adherentes, firmes nas 
suas convicções e inabala- 
veis nos seus caracteres, 
responde com acertada 
benemerencia e accentua- 
da generosidade, abrindo 
os braços até áquelles que 
tão mal interpretaram o 
papel de servidores incon- 
dicionaes do extincto di- 
ctador.

Venham pois enrolar-se 
na bandeira dos que num 
generoso esquecimento de 
affrontas recebidas, pri
mam em retroear-lhes com 
a isenção das grandes e 
briosas almas, só incarna
das nos heroes, nunca he
sitantes em dar a Patria e, 
portanto, aos seus patricios, 
as provas mais incontradi- 
ctaveis do seu tempera-

mento humano e do seu 
crédo de patriotas.

E, porque, quem o alheio 
veste na praça o despe, de- 
mittam-se dos logares que 
tumultuariamente invadi
ram, e enviem os sentidos 
pêzames ao auctoritario 
cujo procedimento incor- 
rectissimo, os obrigou á 
indignidade de mais esta 
subserviencia.

O D O M IN G O

IS.8Jí8ao5"es
Que os franquistas d’Al

degallega não sabem ainda 
qual das tres côres políti
cas hão de envergar.

— Que estão á espera das 
ordens do dono.

— Qne se inclinarão para 
o lado onde lhes facilitarem 
os descontos.

— Que os pseudo-verea- 
dores choram as fofas ca
deiras ganhas com tantos 
sacrifícios de dignidade.

— Que o habito, dirá, ao 
reõccupár o logar: está en- 
raço'ada d ração.

— Que o mais desgosto
so é o Tlim, por não lhe 
terem dado tempo de ma
nifestar o desabrochar do 
seu alto tino administrati
vo.

—rQue os presos polui-, 
cos ameaçados pelo perú e 
restante recua hás suas reu
niões familiares passam 
bem de saude e se re corri - 
mendam, avisando-os que 
possuem bô:i memória. A 
bom entendedor. ..

— Que os membros da 
commissão administrativa 
querem vender as suas ka- 
zacas.

— Que uma das kazacas 
têm defeito nas costas que 
jamais terá arranjo.

— Que os miguistas es
creveram ao sr. José Maria 
dos Santos perguntando- 
lhe que côr hão de ter ago
ra.

— Que já se dizem ama- 
ralistas uns e republicanos 
outros.

— Que o Tlim fugiu pa
ra Oeiras onde têm chora
do muito a morte do seu 
rei e do príncipe.

— Que os alfayates a se
mana passada não fizeram 
mais que virar kazacas.

22 FOLHETIM
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. m  paTxão fatal
— * —

IX

E  accrescentou com uma indiffe- 
rença suprema-

— Dê a morada ao cocheiro.

O soldo dos officiaes devia ser pa
go na quinta feira.

O gabinete do capitão estava cheio 
de escreventes que, curvados sobre 
as secretarias, enchiam os papeis de 
algarismos, com uma attenção machi- 
nal.

O Paulinot percorria os seus regis
tros; os números qne ,;e lhe multi-

| plicavam deante dos olhos como úrri 
montão de hieroglyphos, o ruido da 
porta aberta e fechada, de passos pe
sados, de palavras, o montão de feri
das que lhe rodeavam a poltrona de 
couro, as formu as exactas, as contas 
minaciosas sobre que se lhe concen 
travam as ide'as pelo habito incarnado 
da tarefa quotidiana impediam o capi 
tão de pensar n'aquella tentação mór
bida que lhe occupava o cérebro im 
pressionado desde a vespera.

Mal tinha dormido de noite. A mu
sica alegre do café-concerto, o ruido 
enervante do publico; o adeus decidi 
do da Vava abanfnndo-se no rodar do 
trem. — principalm.-nte o adeus da 
Vava, — soavam lhe sem cessar aos 
ouvidos. Tinha arrepios de febre que 
o faziam levantar na cama e umnsêde 
perpetua de que lhe era impossível 
estancar a ardente seccura na pesada '

somnolencia em que as palpebras fa
tigadas se lhe fechavam. Huctuava-lhe 
deante dos olhos um turbilhão de so
nhos. Fugas desesperadas, — de noi
te. pelas charnecas sem fim: pantomi
mas insensatas J e  títeres enormes 
que o levavam numa dança vertigi
nosa até lhe fazerem perder a respi
ração. Depois o gabinete na tranquil- 
la immobilidade da noite. onde. de;'n 
te da caixa do regimento, tornava a 
encontrar a Vava. deitada, toda nua. 
no sobrado, extendendo a pequenina 
mão de ereança para a chave que ella 
apertava obstinadamente nos dedos.

Levantou-se ás cinco horás, com- 
plefamente prostado.

O dia foi comtudo egual a todo; os 
que passava na secretaria nos trezen
tos e sessenta dias do anno. A té Teso 
nou algumas horas com profunda pre
guiça. Parecia que já nío se lembrava^

A obra nefasta da dicta
dura teve o seu fecho com 
uma tragédia medonha 
que aterrou todo o paiz e 
se foi repercutir lá fóra, 
n’um echo de pavoroso as
sombro

O rei D. Carlos e seu fi
lho o príncipe real D. Luiz 
Filippe foram assassinados 
na Praça do Commercio 
quandoregressavamde Vil
la Viçosa.

Narramos simplesmente 
o facto; não iremos agora 
profundar-lhe as suas cau
sas e origens, porque a ho
ra não é própria para isso. 
Respeitemos a magestade 
da morte,

A Historia se encarrega
rá de as apreciar devida
mente.

Deu isto em resultado a 
ascenção ao throno do in
fante D. Manuel, o filho 
mais novo do rei D. C ar
los, uma ereança creada 
sempre no explendor da 
corte, cercada de aulicos 
e cortezãos, e por isso per
feitamente inexperiente dos 
negócios públicos.

Confessou elle a sua 
inexperiencia no conselho 
de Estado e entregou-se 
nas mãos dos ministros, de 
quem depende a calmação 
dos ammos na conjunctura 
actual.

E de facto, se não hou
ver um finíssimo tacto em 
todas as medidas a tomar, 
a situação continuará devé- 
ras intrincada. Já lá vae o 
tempo em que se governa
vam os povos pelos pro
cessos violentos; hoje que
rem-se as mais amplas ga
rantias, a mais completa 
somma de liberdades.

Os conselheiros de Esta
do devem guiar n’este sen
tido o animo do moço rei; 
que nunca se coarctem, no 
mais pequeno ponto, as li
berdades públicas, que nun
ca se dê margem á mininia 
queixa; e que ao monarchá 
possam chegar sempre, 
sem difficúldade, os pedi
dos e as reclamações do seu 
povo, para que os possa

de nada. gracejando até com os offi
ciaes inferiores que entravam, como 
tinha por costume nos seus momen
tos de bom. humor.

Mas. quando ós 'soldados se retira
ram uns depois dos outros e elle ficou 
sósinho deante da sua mesa de traba
lho. feita a ultima assignatura, fecha 
dos os livros e os papeis postos por 
ordem, em maços, nas cadeiras e nos 
armarios. a obsessão tornou a come
çar com mais força.

O cofre tinha ficado aberto. No 
meio. um raio obliquo do sol poente 
irradiava de rutilancias que cegavam 
um monte de moéda; de ouro. O 
Paulinot crispou ns mãos no tapete 
com uma violência tal que toda a 
madeira da mesa estalou.

—Não quero! não quero! repetiu 
elle muitas vezes. Nunca roubarei!

E  desviando a cabeça para não vêr

attender e promptamente 
remediar.

Para que se possam es
quecer os tempos ominosos 
da dictadura é preciso que 
lhe succeda um governo 
rasgadamente liberal.

Senhores conselheiros, 
cuidado, muito cuidado! O  
terreno é fals’o e escorrega
dio.

Nada de acirrar odios. 
Nada de provocar violên
cias. Lembrem-se de que 
está no throno de Portu
gal uma ereança de de
zoito annos

Jo a q u im  nos A n jo s .

---- ----- ----
Eteapií&riçiiã» de jo a ^ a cs  

swsjíeJBsws 
Reappareceram na pre

térita quinta feira os nossos 
collegas da capital « C o r
reio da Noite», «Paiz», «Li
beral», «Dia», e «Diario 
Popular» que haviam sido 
suspensos pelo cobarde di- 
ctador João Franco.

Pelo seu reapparecimen- 
to felicitâmol-os cordial
mente.

--- ---------- .
Tictisnas sií> d cspoíissn o  

A’ excepção dos indiví
duos accusados do crime 
de anarchismo, previsto em 
lei anterior, foi já dada li
berdade a todos os encar
cerados pelo perverso des
potismo a que o paiz estava 
sujeito.

A todos, as nossas mais
sinceras saudações.-

 ---------  í-«-»^ *»>---------——
Do sr. Antonio Mendes 

Freire Maneira recebemos 
urtia carta que julgamos 
desnecessário commental- 
a, visto que d’aqui a pouco 
se retratará cornnosco co
mo o fez ainda ha pouco 
n’este jornal com o seu 
primo e nosso amigo, sr. 
Antonio Duarte Maneira.

-----------«o----------- -------------- -
Os bnndalhos de alguns 

dos nossos patricios afje- 
clos ao franquismo anda
vam preparando um trama, 
cujo fim era deixar deze
nas défamilias na miséria, 
roubando-lhes os paes, os 
filhos, os maridos, os ir
mãos, etc.

E dizem-se amigos da 
sua terra .. .  hypócritas!... 
Ninguém os acredita!

aquella visão doentia do metal, sahio 
do gabinete n’um salto doido, atiran
do ao chão uma cadeira cheia de pa
peis, tem se atrever a fechar o cofre.

Jantou mal.'
A senhora Paulinot comia com ar 

aborrecido. Elle quiz vêl a sorrir, ou
v ir da sua bôcca uma d'essns palavras 
amantes que evocam todo o passado 
Feliz é serenõ do casamanto. Mas a 
pobre senhora sentia ainda nos labios 
aqueiia aere amargura que a culpa in- 
confessada de Saturnino lhe tinha fei
to agitar na alma adormecida. Já náo 
lhe podia f, lar. Parecia-lhe que todo
o fato e toda a pelle do marido esta
vam impregnados de um cheiro de 
mulher; que beijando-o, lhe ficaria 
na brcca o calor dos beijos impuros 
da amante desconhecida.

(Continua).



O  D O M I N G O

Use®Ba tic íir©.—CaséclS» 
fi^esírâsi?

Ha uns tempos a esta 
parte ouve-se quotidiana
mente um nutrido tiroteio 
para os lados de Vasa-Bor- 
rachas. Não tendo nós co
nhecimento da existencia 
de nenhuma escola de tiro 
naquella região, intriga
dos, procurámos investigar 
a causa do referido tiroteio. 
Apurámos o seguinte: Di
zem no sitio, que parece 
ter-se alli erigido ha pouco 
tempo um castello feudal 
a que nada falta, incluindo 
a própria torre de mena
gem (vulgo mirante, capo
eira ou pombai). Na praça 
darmas do tal castello, os 
vassalos sob a vig-ilancia do 
senhor feudal ou régulo, 
fazem exercido de tiro ao 
alvo Este é constituído por 
um magnifico exemplar de 
cortiça do Algarve, unico 
no género, premiado na 
exposição, e presente de 
outro régulo que o trouxe 
como especialidade e unico 
que tem a célebre marca da 
«fábrica».

Não é por simples di
vertimento que o régulo 
citado entretém os vassal- 
los em tão agradavel pas
satempo.

Propoz-lhe a resolução 
dum problema importan
tíssimo: se a amostra da 
celebrada cortiça é tão du
ra como a pelle dos depor
tados para Timor.

Esta vae para fulano. A- 
gora esta racha cicrano. E' 
curioso. Tem mesmo gra- 
ça.

Entretanto por causa das 
dúvidas montaram-se cam
painhas de alarme para to
dos os quartos dos «guar
da-costas», e affirma-se co
mo certo que no caso dat- 
taque á fortaleza, todos os 
defensores, incluindo a fa
milia senhorial, largarão as 
armas de fogo e defender- 
se-hão até á ultima, com 
as que usam nos pés.

No governo civil de Lis
boa existem uma nota 
com os nomes dos mem
bros da Commissão muni
cipal republicana desta vil
la, e uma denuncia em que 
se apontam mais alguns 
republicanos.

Quem enviou, a nota, 
que foi pedida pelo gover
no civil e quem fez a de
nuncia?

Não o sabemos ainda ao 
certo, mas faremos toda a 
diligencia para o saber a 
fim de lhe tomarmos res- 
trictas contas.

N ' —*--- —«
o estabelecimento do 

nosso amigo e correligio
nário, sr. Antonio Vicente 
Nunes Marques, na rua Di
reita, esta aberta subscri- 
pção a favor dos filhinhos 
do professor Buiça, feroz
mente assassinado em Lis

bôa pela policia no dia um 
do corrente.

E’ justo que todos con
corram com o seu ó’oo!o.

S°s*©íestí9 
Acha-se á assignatura de 

quem quizer no estabeleci
mento do si-. Jacintho Qua
resma um protesto cujo 
fim é substituir o nome de 
Conselheiro João Franco a 
uma rua desta villa por ou
tro ainda que seja o primi
tivo: Rua Nova, nome por 
que mais é conhecida.'

--
Por falta de espaço fica- 

nos algum original por 
publicar.

Sahirá no proximo nú
mero.

-----— ----

Recebemos do sr. Frede
rico Guilherme Ribeiro da 
Costa uma carta pedindo- 
nos a publicação d uma de
claração, cuja publicação 
não fazemos visto termos 
conhecimento de que exis
te uma nota no governo 
civil com os nomes de al
guns individuos d’esta villa 
que estavam sentenceados 
a dar um passeio que, co
mo o sr. Frederico disse, 
seria num cavai linho de 
pau. Como porém procurá
mos inteirar-nos a valer de 
conhecer quem são os reles 
que se prestaram a denun
ciadores, espere o sr. Fre
derico que a sua declara
ção não perderá pela demo
ra.

U m  ff®e® ale infecção

Um Jos actos que a com
missão municipal se encar
regou de fazer foi o de ar
rancar árvores sêccas por 
falta de agua e substituil-as 
por outras mais viçosas e 
nos mesmos locaes, ma; 
que daqui a pouco secca- 
rão outra vez e irremedia
velmente. A lástima das 
ruas e a vergonha das es
tradai posto em fóco pe
rante essas encessadas per
sonagens da camara rcrani- 
cipal, ha de lhes enternecer 
um pouco pelos solavancos 
de que tambem são alvo 
pelas suas maluqueiras.

Mas se a camara deseja 
um conselho, e de amigo 
com respeito á seccura das 
pobresinhas árvores, era 
mandal-as arrancar de no
vo e plantal-as náquelle 
fedorento e asqueroso fóco 
de infecção junto do cellei- 
ro do sr. Mendes e aonde 
aos domingos as bestas de 
toda a espécie que vem do 
campo, alli fazem o que 
lhes é necessário. Aquilloé 
uma vergonha de que nós 
próprios nos envergonha
mos. M a s . . . que querem? 
Se aquelle fóco existisse 
junto dalgum edificio da 
«malta da miga», era logo 
e com toda a defferencia 
soterrado e livre do mau 
cheiro que com o tempo

quente que vem chegando, 
poderá occasionar algu
mas moléstias contagiosas. 
I s to . . . claro, é só para el
les lerem, porque fazer, na
da fazem.

Ahi fica o aviso á com
missão administrativa.

Despeçam-se, ao menos, 
com alguma coisa de util. 
mas sem a interferencia 
dos que sahiram e que já 
vêem em caminho.

Diz o dictado: «O bom 
filho á casa torna».

Carnaval
A Loja de Novidades, do 

nosso amigo Manuel Braz 
dos Santos, é a que tem 
maior sortimento de obje
ctos carnavalescos e que 
mais barato vende atten- 
dendo a que faz grandes 
compras. Completo sorti
mento de lindas e engraça- 
dissimas máscaras para ho
mem, senhora e creanças 
de todos os preços; boni
tos dominós em algodão, 
seda e setim; surpresas 
carnavalescas de grande 
novidade e outros artigos 
proprios de Carvaval.

Na passada sexta feira 
quatro rapazes desta villa 
visitaram o nosso querido 
correligionário, sr. dr. An
tonio José dAimeida, feli
citando-© pela sua coragem 
cívica perante a traidora 
oppressão de que fôra vi- 
ctima por parte do féro di- 
ctador João Franco. Os 
nossos patricios foram de
licadamente recebidos, e á 
despedida, depois de os 
abraçar, disse-lhes: «Abra- 
çae o terrivel povo de Al
degallega e até breve».

--- -r---- ^---

P A L H A  
Enfardada, vende, muito 

boa, Antonio Joaquim Re
lógio Junior, n’esta villa, 
rua do Conde. 340
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C arnaval filas Fesfilanos 
file 4 fE©ê. sê© E*©í5sá© 

Um grupo de prestimo
sos socios do Club Fenia- 
nos Portuenses, constituí
dos em commissão, delibe
rou realisar na quinta feira, 
27 de fevereiro, um sarau 
sensacional, que será o ini
cio das festas.

O Real Club Fluvial 
Portuense apresentará nos 
cortejos de domingo e ter
ça feira de carnaval um 
magnifico carro ornamen
tal.

A frontaria do Club será 
este anno ornamentada e 
illuminada com maior bri
lho ainda do que nos annos 
anteriores. •

Principiaram já nos ale- 
licrs do Palacio de Cristal, 
os trabalhos de montagem 
dos cairos de crí.ica e al- 
iegóricos e outrosnúmeros, 
sob a direcção do distincto 
artista, sr. Augusto Pina, 
que para tal fim se encon
tra ha dias no Porto.

O s guarda-roupas, no
vos e luxuosíssimos, estão 
quasi concluídos e foram 
cortados e confeccionados 
sob a habil direcção do sr. 
Jayme Valverde.

Os bailes de carnaval, 
que se realisam no Palacio 
de Cristal, no domingo 
magro, sabbado, domingo, 
segunda e terça feira de 
Entrudo, serão, como nos 
annos precedentes, organi- 
sados sob a direcção do 
Club Fenianos Portuenses, 
que põe o maior empenho 
em apresentar nessas noi
tes as mais caprichosas de
corações e illuminações.

No sarau de sexta feira, 
28 de fevereiro, que se rea- 
lisará no theatro Aguia de 
Ouro, será apresentado um 
número de extraordinario 
etleito, desempenhado pelo 
Instituto Dramatico Musi
cal, mais conhecido pela 
pittoresca designação de 
«Giulhas», com a qual tê
em obtido em todos os an
nos os primeiros prémios 
disputados pelos grupos 
musicaes nos certamens 
abertos pelo Club.

Dentro de breves dias 
começará a fazer-se uma 
larga distribuição do pro- 
gramma do certamen car
navalesco. no qual são ins
tituídos valiosos prémios 
para bandas e grupos mu
sicaes, carros de reclame e 
allegoricos, carroagens e 
automoveis ornamentados 
e decorações de fachadas 
de prédios, janellas, varan
das e montras.

Ençorporar-se-hão nos 
cortejos mais dois carros 
de reclame, sendo um da 
acreditada fábrica de cal
çado «A PO R T U G A L» e 
outro de uns importantes 
industriaes da rua do Al
mada.

Tambem várias familias 
de distincção do Porto de
ram noticia á commissão 
executiva de Carnaval de 
que se encorporarão nos 
cortejos em carros e auto

moveis caprichosamente 
ornamentados.

O C/)imbra-C!ub não 
promove este anno festas 
de carnaval, tendo resolvi
do promover uma larga 
excursão ao Porto, que es
tá sendo preparada com. 
verdadeiro interesse.

O Club de Caçadores do 
Porto, resolveu apresentar 
nos cortejos um esplendido 
carro aliegorico, que é 
dum effeito brilhantíssimo 
e seguro, e realisar um tor
neio de tiro públicoy.offe- 
recendo este número para 
ser incluido no programma 
das festas de carnaval.

Reuniu a commissão en
carregada de organisar a 
numerosa guarda avança
da, tomando conhecimento 
dos cavalheiros inscriptos 
para aquelle brilhante nú
mero.

Haverá tambem um chis
toso carro de estudantes 
de diversos estabelecimen
tos scientificos.

A commissão executiva 
tem recebido de todos os 
pontos do paiz pedidos de 
informações.diversas sobre 
as festas de carnaval.

AííNUrçfcjOS '

~ 2dãiÕÕÕ8ÊÍS ~~
Empresta-se esta quan

tia a quem der boa hypo- 
theca.

N’esta redacção se diz. 

P A L H A  E N F A R D A D A

Ao preço de 200 e 240 
réis o fardo. £ ’ de trigo e 
feita á machina.

Dirigir os pedidos a João 
Martins Gomes, Moita do 
Ribatejo. 332

“ ^ÃDUBÕS- ~
Massa de purgueira, ríci

no e adubos chimicos de 
toda a espécie, da casa O. 
Herold &  C.a

Quem pretender dirigir 
pedidos ao depositário Jo 
sé Pereira Fialho — Alde
gallega. 336

RELOJOARIA GARANTIDA
—  DE —

Ãvelino Marques Conframcsfre

Relogios de bolso america-1 
nos Inquebraveis de nickel m a-\  
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2S800.

Relogios de parede e de meza, accen- 
tamentos de relogios de torre, etc. 

Diversos objectos d’ouro e prata.
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

car roupa numeradores e datadores, prensas de alavan
ca e de sôco com sellos em branco para repartições 
públicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
grammasem relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

5, Sâsaa H»ire£ia. 2 -  ALDEGALLEGA



O DOMINGO

Romance historico con
temporâneo por

MIR1EL MIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos'mensaes a 1 5o 
réis.

Assigna-se em Aldegal
lega em casa do sr. João  
Tavares Marques Cepinha.

G A ZET A  das ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan
da Agricoia e vulgarisação de conhe 
cimcntos uteis., premiado com meda
lhas de ouro, prata e,bronze em diffe- 
rentes exposições e grande diplamã 
d’honra na Exposição da lmpren a 
de 1898.

Assigna-se na rua do Sá da Ban 
deira, 195, i.° .

POfffcT©

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOVO TESTAMENTO (

iVida de Jesus Christo e dos pri
meiros apóstolos/ acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusalem.

P E L A

“ Estrella do Xorte..

Com approvaçáo do sr. D. Antonio, 
Bispo do Porto.
Preço, brochada — 160 réis. Carto

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Jú

nior, rua das Oliveiras, y5— POR í’0 .

349

«s y  KSEP ÍESS  O H  132". E Si  ̂ r j 1
E23 íá s s  E2J B a

PA R A  O

es essa a ebŝ  ^  
oa (áTto Eaí' '<£3?' Psá)

COMMERCIO e INDUSTRIA
e casas paríiesiSares

Pintura inalteravel em todo o género de desenhos, 
como monogrammas, alegorias, inscripções, etc., etc.

Desta ultima novidade apresentam-se amostras a 
quem as solicitar ao unico representante em Aldegal
lega, Manuel Braç dos Santos, rua Direita, i 3..), e rua 
do Pôço, 1 — Loja de Novidades.

I»? 51 H in âJ i!3

P or Soo reis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O À O  DA CRUZ, cobrador 
da casa BICOCK «& €.* e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
i j f i i  A LD EG ALLEG A  §@ p

Pequena bibliotheca democratica
jDiviaida fisr-^&Lníenie ^■errS.o

■ y;v f .'
a por míeljU

• M AXIM O  CO RKI

MA PklSkC

Ultimo trabalho litícra- 
rio do exlraordinario escri- 
ptor russo. 0  mais empol
gante que a sua penna tem 
produzido até hoje.

0  romance dos presos 
poli ticos da Rússia, andlyse 
dos coslíimes barbaros da 
escravidão moderna.

Um volume de perto de 
200 páginas, com uma ca
pa a cores,'illustrada com 
um dos melhores retratos 
do auctor.

E®8"eç«> a”éc§
«-4 E D IT O R A » 

Largo do Conde Barão, 5o 
m  L I S B O A  3 $

os mmu
DA CORTE

(Chronica do, reinado de Luiz XV)
Romance historico por 

E. LA D O U C ETTE
Os amores trágicos de Manon Les- 

caut com o celebre càValleiro de 
Grieux. fofmatji o entrecho çPeste 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladouce.tte imprimiu um cunho 
de originalidade aevénís encantador;

A còvte ,de Luiz xv, com todos os 
seus esplendores, e misérias, é escri- 
pta magistral nente peió auctor d’0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
,eu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exitó egual 
aquelle com que foi recebido em P a
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
dè grande formato, illustfados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volum es.'

r é is 1--® fá&cicul©
í*éis & iom o 

2 valiosos brindes a todos

S*c«gB0eR»s taraiados de edeacaçã© eSviea e m orai. 
OI>ras de pr®g>agaa«Ia desssoeraíSea. - SSstBçtf®» tile 
vcílgarisação  sek-K íiSea. - SSsí5sd®& Salsí©rie©s.-ysa8- 
garisaça©  da geSesiseia «las relfgittôs*- Qsaesíões de 
Iisíea*es'se proIeéarS©.- Iií'e.

« a B -

• S  OCI ED A &e- A K Ó 'rlY M A  

K£SPÔM3fi55L!aAa&LiHST*3A'
AMA!S-UT!L-!K5fiTiJ!ÇPi3;Cf-PREVráeriC}A- 

p:S£GUROíÍ̂ RTOÇÃi:PSCVtDEí!T£”
■ éÒ-SEGORO-at-VI ÇA-PARA-AV.I DA.
5ÉM-iN5PEtÇÃ0-neDICA- PARA-AMCOSOS-SeXOS' 
eFaRA-TOOAS-AS-eDAÓeS-ReriOAS-VtTAtlCIÂ &l̂ l̂f 
no-FIM:DE-.15A20'AlÍmS-Oe-INSCRÍ-PÇÂO. ^

PCR-CADA-PREftlÓ-DÈ DOZE V!HTQ1Siwie2ç ^  
REMDA-OE TR1H7A<“MLREIS POR-AMNO..

RENDA5-ATÉ-3C0Í'000m iíP0R-AMH0- 

O SECORADO AO-ATTINGIR-ÒOAriHOS-DtQADE 

T£MtW5-25%PASUA-REHDA.0 HARI00 PÓDE 
líÇQAR-A-.REnOAÃMULhER-E PlLHOS. ASREHDAf

SAO IMPEHMORAVEIS (art. 815 oocoo. ®' 
DOPROC CtVi UrPQRÍOÇAL PREViDENTI
EUM-SE<5UR0-M0RAL- £■ BEil E.MERjTO 

VltfA-LISBOA teiEPMCr.E. 1S43'
-JeoeetiussoA- 

R fiA  D o H L í = Ç L R J ^ ,10,-1? - f jS B O Q .

Para tratar com o nosso correspondente em Aldegal
lega, sr. Domingos José Martins da Silva. 336
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Quando qualquer artigo de vestuário, roupas de ca
ma, meza, etc., lhes for preciso, não deixem de preferir 
a loja que maiores sortimentos e bellas qualidades possa 
ter, por preços muito em conta, o que sempre.se encon
tra na

Ba &I(y É3 23 s o

ÍÍJ®'

Cada volume de 82 paginas, avulso, 5o réis 
Por assignatura, 40 réis

P K S ÍÇ © »  ©A ASSSftXA.TT5.TpiA X A  P B e V S S t I A  
3 mezes, (6 números) 280 reis; 6 mezes,'

(12 números) 56o; 1 anno, (24 nunieros) 1 $000 réis
.4 sa hu' ; quinzena Im ente. •

Esta bibliotheca inicia-se no intuito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri
gues de Freitas.

Séde do Centro da «Pequena Bibliotheca Democra
tica'»:— Largo dé Santo André, içj-A, i.°.

- S I  L I S B O A  a s —

os assignantes
Pedidos á Bibliotheca P.opular,Em

presa Editora. 162, Rua da Rosà', 162 
— 1 .isboa.

flS ÚLTIMOS ESCli.lLOS 1IE
P A R I S

Romance de aconteci
mentos sensacionaes e ve
rídicos oçcorridos na actua
lidade e mais interessante 
que os Mysterios de Paris 
e Rocambole por Dubut 
de Laforest.

Pedidos á «Editora», lar
go, do Conde Barão, 5o — 
Lisboa.

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Revista illustrada de
instrucção e recreio

A Encyclopedia mais util 
e economica que se publica 
em Portugal.

Cada numero consta dê 
8o paginas, profusamente 
illustradas, compostas, em 
typo muito legive!, impres
sas em magnifico papel e 
e lega n tem en t e br och a do.

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

Pedidos a Manuel. Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, 93— Lisboa.

P R A C A  A G R IC O L A  — A L D E G A L L E G A 36o

FfiOVIIVfir.4 M  EXTliEIÂBIlISÂ
LEIRIA, SABTAREM E LISBOA

S a p p a  chorographicf» d ’esía  .'provlsaesa esaidadosa- 
E3C3EÍ.C eiiiíí®'rasl© ,sscS«- eapáíã© do

exérclá© lacspasuSa®! 85. ESeasií© Cialas y  Caiisõ

E’ uma obra perfeita e de absoluta necessidade para 
os quç desejem-conhecer, esta província com seus dis- 
trictos, os quáes são impressos em lindas cores, com 
as. suas vias de commun.idação, os seus rios, as suas 
montanhas, a:s suas povoações,.tudo isto perfeitamen
te disposto, e impresso, a nove cores, permittindo en
contrar-se com facilidade ò ponto que'se procura.

Este mappa é feito segundo o systema da Commis
são de Serviços Geodesicos Portugueza.

E’ portátil, dobrando-se e reduzindo-se á oitava par
te. do seu tamanho, para o que é reforçado com uma 
b.ella tela.de linho, cujo invólucro em forma de livro, o 
torna ao mesmo tempo uma elegante e primorosa edi
ção. / ■:

Preço, 400 réis. Pelo correio 420 réis. .
A colleeção das provinçias do continente, iíhaS, dos 

Açores, co,lenias africanas e índia, í^ue se' compõe'de 
12 livrinhos, cústa 4S800 réis. Pelo correio S^dtio réis. 

..Mappa de cada provinda 400 réis. Pelo'çròrreio 420 
réis.

Do mesmo systema ha tambeni o mappa geral que 
! abrange-.Portuga! e Hespanha por i$2oo réis. Pelo cor
reio 1 iJeSo réis. E ainda o mesmo mappa em folha ..in
teira e sem tela, proprio-para salas,- escnpí.orios e ,es
colas primarias p.or 600 réis. Pelo correio 6'3o.

Todos os pedidos., sempre ae.oinpr-vnhados da respec
tiva imporíancia., devem ser feitos a Egenjo Moreira—* 
ARGANIL.


