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Passada a folia carnava
lesca entrámos no periodo 
das desobrigas.

Desobriguem-se os ca- 
tholicos, que quizerem, dos 
seus deverei para com a 
Egreja; deáobrigUem-se to
dos os cidadãos, :sém dis-r- 
tincção de crenças, dòs seus 
deveres para com a Patria.

' Agonisante ainda ha 
poiico, paralisada em todas 
as manifestações dá sua 
actividade, faltando ape
nas uma volta de corda 
para cahir inanimada, esta 
gloriosa nacionalidade es
taria a estas horas nadando 
num mar' de sangue e dè. .... > O  m

opprobio se no momento 
supremo o carrasco não 
fosse obrigado a abando
nar a victima.

Depois de tantos èecu- 
los de monarchia é depois 
de tantos annos de consti
tucionalismo temos adearí- 
tado tanto em educação 
cívica e temos progredido 
tanto em instrucção que 
em pleno seculò xx temos 
80 °10 de analphabetos, e 
ainda um doido.se julgou 
com o direito de esmagar 
os seus concidadãos que 
aspiram a elevar Portugal, 
pela Liberdade, ao logar 
que lhe compete entre as 
nações mais civilisadas.

Tendo a sua base funda
mental no privilegio que 
lhe vem da heriditariedade, 
vivendo no luxo e na des- 
preoccupação que lhe vem 
da certeza de que outros 
andam mourejando para a 
sustentar, desconhecedora 
dos sacrifícios que o povo 
faz para ganhar o pão de 
cada dia e ainda dispor de 
alguns cobres para pagar 
os pesados encargos qué 
se lhe impõem para susten
tar tantos parasitas, a mo- 
narchia convence-se que 
só tila tem direito á vida 
e que todas as outras crea- 
turas são simples agentes 
da. sua ostentação.

Portugal, sem miros de 
defeza, com uma divida 
enorme, amesquinhado no 
êxtrangeiro e internamente 
nas mãos de especuladores 
politicos que o têm arrui
nado, eahirá na maior de

gradação, se o povo se não 
resolver a entrar corajosa
mente na. lucta ' .em todos 
os campos para correr a- 
quelles que têm contribuí
do para o descalabro do 
Paiz.

A indiferença na geren- 
çia dos negocios ,da Nação 
é um crime e a abstenção 
no acto eleitoral não o é 
menos,

Restricto como está o 
direito de votar, com uma 
lei eleitoral que se firma na 
ignorancia e na imbecilida
de do povo, organisadó o 
recenseamento de modo 
que se excluam os cidadãos 
independentes e se incluam 
aquelles que cegamente 
obedecem aos caciques lo- 
caes, preparados os círcu
los de maneira que as cha- 
pelladas das assèmbléas 
mais rudes cubram as vo
tações dos centros mais il
lustrados,- é um crime que 
commette todo o cidadão, 
a quem a lei confere o direi
to de voto, deixar de usar 
d’esse direito, que tambem 
é um dever, ou não usar 
d’elle com a fndependencia 
que a lei, apesar de defei
tuosa, lhe garante.

Vender o voto é vender 
a consciência, vender a 
consciência é tornar-se. des
prezível". Votar como. quem 
faz um negocio, votar por 
imposição dum cacique ou 
votar por pedido de qual
quer amigo é, no primeiro 
caso, uma infamia; no se
gundo uma cobardia; no 
terceiro uma, falsa idéa do 
que seja amisade.

Õ voto deve ser livre e  
consciente, e lançado na 
urna com uma unica inten
ção, a de concorrer para o 
,bem da. Patria.

Noutro artigo demons
traremos que para conse
guir que a Patria seja feliz 
só tem que seguir um ca
minho; o da Liberdade 
conquistada péla implanta
ção da Republica.

SC y p Íã o .
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Deve realisar-se na pro- 
xima terça feira uma sessão 
de animatógrapho em be
neficio do nosso correligio
nário Joaquim Faustino que 
se encontra 
enfermo e sem meios.

gravemente

CARTA ABERTA
Slffi, MtAGZSTAU.E. à 

E’ pela dôr que os .espí ri
tos fratçrnisam. E, pojs, que 
esta horaé de dór para vós, 
eu sintp que o vosso espi
rito desce por instantes 4 
fraternisar com o meu es
pirito.

Separa-nos, senhora, 
uma distancia incommen- 
suravel. Mas a dôr encurta 
essa distancia e eis-me,per
to, tão perto-que vos falo. 
Ouvir-me-heis?]- r- 

Não sei. E’ a segunda vez 
que a  vós me dirijo, escre- 
vendo-vps. Porque e para

Eu vol-o digo: r
Senhora;. A civilisação 

tem produzido erros qk- 
traórdinarios.: A par de 
grandes virtudes ella tem 
posto grandes vícios.

A civilisação tem feito 
de seres humanos seres 
monstruosos.

Antes delia o homem 
podia ser fera, mas não era 
monstro, faltava-lhe tudo 
que faz a per lida, a hypo- 
crisia, a vaidade, o orgu
lho, a traição.

Q homem podia devo
rar o homem,— mas não o 
crucificava, não, o queima
va, não o submettja por 
vinte, annos ao martyrio 
horroroso de subterrâneos, 
de cárceres hediondos fei
tos de, toda a maldade pro- 
terva e maldita.
. A civilisação tem crea- 

do direitos que sãp verda
deiros crimes, porque em 
nome. .-d’esses direitos os 
indivíduos maus praticam 
toda a sorte de majdades. 
Quantas vezes a maldade 
tem sido glorificada?

Entre esses direitos, Se
nhora, está. o. direito da 
primogenitura. Entre esses 
direitos está o direito he
reditário de governo dos 
povos.,

O  privilegio de nasci
mento resulta monstruoso 
e contraditorio. Monstruo
so, poVque nèga o mérito, 
nega a dignidade, nega o 
sublime do esforço na obra 
do espirito; contraditorio, 
porque nega a doutrina da 
egualdade perante a cons
ciência humana, — sem a 
qual não haverá paz entre

R.ÂIJ-tHA PoRVifQAL J
•oslionuns, sem.a qual não 
póde haver moral nem jus
tiça.

Por estas razões, entre 
outras, eu não posso dei
xar de ser um republicano; 
e contra estas razões, vós, 
Senhora, e comvosco tan
tas creaturas, sois. . . mo- 
narchica, sois privilegiada 
do nascimento.e tanto que 
esse privilegio vos fez rai
nha.

O republicano toma a 
liberdade de falar á Rainhaj 
aproveitando uma hora de 
dôr em que, os espiritos 
fraternisam. Porquê e para 
quê?

Senhora, vós viveis, pelo 
vosso privilegio, muito fo
ra da natureza e muito fó- 
ra da vkla social.

O vosso privilegio en
volve-vos dum ambiente 
diverso do ambiente que 
envolve o povo, d’um am
biente, feito de artifícios, de 
iliusionismos, de mentiras, 
de adulações, de baixezas 
e serviljsmos.

Homens eje política e ho
mens de religião põem en
tre vós e o povo um véo, 
como aquelle que velava o 
Templo para  que o, povo 
não a percebesse.^as ficções 
e as farças dos Mysterios.

Mas os tempos mudam 
b a evolução não é, como 
pretendem fazer-rvos acre
ditar,',uma,palavra sem si
gnificação. De tal modo, o 
véo com que vos separam 
do . povo só é prejudicial 
para vós:— porque o povo 
já vê atra vez delle as fi
cções e as farças, emquan
to qué vós, SenhOra, não 
vêdes o que é a natureza 
e. o q-ue é. a vida social, is
to é, a vida do povo que 
para aléiii dos atrios dos 
vossos pálacios de mármo
re e ouro se agita, se deba
te, se convulsiona entre as
pirações novas, sensações 
novás,’ idéas e séntinfentos 
novos, se agita, se debate, 
se convulsiona sob pres
sões dolorosas, explorações 
dolorosas, trabalhos e do
enças, fornes e misérias do
lorosas.

'V Ê m suâ  m  Qrlçahs
Ahi estaes,..Senhora, ves

tida de lueto, chorando, 
chorando a morte violenta 
do esposo, -chorando a 
morte violenta e prematu
ra e odiosa do filho amado!

Vós os vistes cahir aos 
vossos pés, mortos, banha
dos em sangue! E a vossa 
dôr foi grande, e a vossa 
dôr é grande. Reconheço- 
a. Sinto-a.

E em redoj- de vós, sob 
esse ambiente que vos en
volve, em quç vos envol
vem, uni milhar de vozes 
vps clama aos ouvidos a 
palavra da mentira, da 
adulação e do artificio.

A verdade, a pura ver
dade, essa nãp vol-a dizem,, 
sincera, respeitosa mas fir
memente, com a verdade 
vos ensinando, e vos pre
venindo.

A verdade, eu vol-a digo 
e para vol-.a dizer vos es
crevo:

Não ha ahi assassinos, ha 
vingadores. Quem matou 
vosso esposo e vosso -filho 
não fqram esses tres ho
mens que a vossa policia 
trucidou, foram outros^fo
ram essçs homens funestos 
a quem vosso esposo encar
regou do governo.dum po
vo, governo que elles fize
ram de, corrupção, de ter
ror, de infamia e de mal
dade.

Não ha ahi assassinos, ha 
tres almjisque se condoem» 
se indignam, ?e allucinam 
para. o sacrifício proprio 
deante dos soffrimentos in- 
flingidos por malvados a 
centenas de martyres.

Senhora, o vossó privile
gio não faz a vossa dôr 
maior do que é a dôr das 
outras mulheres. O vosso 
esposo e ó vosso filho não 
tem mais affecto e mais 
estremecimento no vosso 
coração de esposa e mãe, 
do que os esposos e filhos 
das outras'esposas e mães. 
Pelo contrario; o privilegio, 
fittenua-a pois maior deve
rá ser a dôr de uma espo
sa ou mãe a quem matam 
o esposo ou o filho que ás 
vezes é o seu amparo na 
miséria, na velhice ou na 
doença, qnantas vezes o
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amparo de um rebanho de 
creanças que entraram na 
vida pela porta da pobreza 
e do infortúnio!

Eu reconheço a vossa 
dòr e respeito-a, mas obri
gado sou a reconhecer que 
dias antes da vossa já mais 
dum cento de esposas e 
mães choravam os entes 
queridos que o vosso go
verno ia sequestrando aos 
seus affectos e ao seu am
paro, atirando-os ao fundo 
lôbrego dos cárceres, hu-_ 
mjdos e frios, immundos e 
pavorosos, donde sahiriam, 
mercê d aquelle decreto 
maldito, para o exilio, para 
Timor, para a morte!

Não eram dois assassina
tos, eram centenas de as
sassinatos; mais horrorosos 
porque eram assassinatos 
lentos, sob todas as tortu
ras physicas e mora es,— 
eóposo.-, e irmãos, paes e fi
lhos apodrecendo vivos em 
sepulchros,-morrendo nos 
presidies, longe de todos os 
entes queridos, erguendo 
as mãos enclavinhadas e 
os olhos vidrados pelas la
grimas de fogo e sangue 
eah in d o ...  cahindo sem 
remissão, sem ãliivio, sem 
que o ecco duma voz ami
ga dulcificasse os transes 
últimos d’uma angustia im- 
mensa, sem que uma cari
nhosa mão amparasse o ul
timo tombar dos mártyres 
no ultimo estrebuchar do 
desespero sinistro e trágico!

Horrivel, Senhora, horri- 
vel!

E quem eram os culpa
dos?

*

★ *

Senhora:
Ordenae aos vossos cor- 

tezãos e aos vossOs adula
dores que vos falem a lin
guagem da verdade, e ras- 
gae o véo que vos venda 
a vida natural e a vida so
cial.

Descei da altura dos vos
sos privilégios e perscrutae 
o marulhar dessa onda hu
mana que se revolve no 
trabalho e no soffrimento.

Não considereis o povo 
um rebanho de animaes, 
só destinado a trabalhar e
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UMA filiíi) FATAL
IX

Por toda a parte, e a todas as, ho 
ras. como uma doen:a incurável, sen
tiria os calores d'aque|la mocidade re- 
nascente cuja seiva lhe tinha corrido 
nõ corpo fatigado pela edade e pelas 
occupaçóes quotidianas, e a separação 
que o desenlaçava dos braços br; ncos 
da Vava redobrava-lhe, as,tQrturas lan- 
cimmtes dos desejos.insaciados.

No gabinete haviá numa paz pro
funda.

'.Cs moveis estavam : mergulhados

pagar; considerae-o, vêde- 
o um borburinho d’almas 
com aspirações e anceiosí 
evolutindo para a confrater- 
nisação dos’ sentimentos e 
da consciência.

Vède-o assim e acompa- 
nhae-o. Contae-lhe as pul
sações e, se conhecerdes 
que vae ficando febril, não 
exacerbeis a sua febre.

A febre produz o delirio, 
e o delirio é a allucinaçãò 
que pode produzir o crime.

Q  attentado de i de fe
vereiro foi o delirio produ
zido pela febre do soffri
mento e da indignação.

Dizei'aos vossos corte- 
zãos e aos vossos adulado
res què vos falem a lingua
gem da verdade. Quem 
matou vosso esposo e vos
so frlho não foram tres ho
mens, foram sete. Foi o 
vossó governo quem fabri
cou as armas regicidas';

Não ha ahi tres assassi
nos, ha tres almas onde a 
angustia de alguns centos 
d almas crystalisou em ani- 
cia suprema, ancia que as 
determinou e arrastou ao 
sacrifício,— porque o sèu 
acto, custe a quem custar; 
foi- um sacrifício,' sácrificio 
que não é unicò na histo
ria, nem na nossa nem na 
dos outros povos.

Mentem aquelles que 
vos dizem que es-e atten
tado manchou a historia 
portugueza. Menterh. O 
que mancha a historia não 
são os actos de c< raefem do 
povo a favor da liberdade, 
são os actos de cobardia 
dos governantes a favor da 
iniquidade. Mais que o at
tentado manchou a esse 
decreto de 3 i de janeiro, 
essa pagina infame escri- 
pta por um governo e assi- 
gnada por um rei, pagina 
infame que ficará na histo
ria como das mais infames, 
decreto que, a não ter-se 
dado aquelle attentado, es
taria a esta hora fazendo 
chorar lagrimas de sangue 
a mais de trezentas farriilias, 
victimas do odío maldito 
dum bando de malditos.

Mas houve Uma victima 
innõcente, me direis vós. 
Que culpa tinha vosso filho?

em trevas vagas e mysteriosas. E  no 
meio d’áquèila sombra. rião luzia se
não um circulo amarellado projectado 
pela claridade da lâmpada no estuque 
do tecto, as manchas brancas que 
corriam debaixo do quebra luz entre 
os papeis amontoados na mesa e um 
rellexo glaneó no meio da escuridão.

Õ Saturnino continuava a soluçar.
Já  não tinha consciência dos seus 

àctos nem das suas idéas. Durante al
guns instantes. o cérebro fluetuou-lhe 
como uma coisa inerte n'uma alluci- 
naçãó febril. Tapava furiosamente os 
ouvidos, parecendo-lhe ouvir em ro- 
dá UiXIle, ãssirri' como chamadas sup- 
plicantes, todas as , phrases, todas as 
promessaf, todas as mentiras delicio
sas da Vava. Levantou a cabeça e a 
vista cahiu lhe de repente no reflexo 
glanco que palpitava no fundo das 
trevas. Não ponde desviar os olhos

O  D O M IN G O

Sim, Senhora, que culpa 
tinha vosso filho?

São as incongruências do 
destino, incongruências de
ploráveis. Morreu vosso fi
lho sem culpa e vivem os 
verdadeiros culpados!

E ’ tanta a cegueira dos 
homens e tão falsa ainda a 
idéa da Justiça, que são os 
verdadeiros culpados os 
que vêem ainda com pala
vras de falsa piedade af- 
frontar os mortos, fingindo 
ter affectos num coração 
que foi feito sómento para 
a maldade e para o odio.

Sim. Senhora, vosso fi
lho foi a victima offereeida 
em holocausto, e esta só 
podia ser pura de máculas, 
para applacar o odio mal
dito que se propunha fazer 
centos de victimas tão in- 
nocentes e tão puras como 
essa, o odio maldito que 
cahia, ultrajante, infaman- 
te, protervo e assassino, 
sobre a terra portugueza, 
sobre a consciência nacio- 
nal,sóbre trezentas familias 
inseriptas num livro negro 
com as pontas de ptinhaes 
de bandidos molhadas em 
sangue, com as pontas de 
sabres de policia molhadas 
em sargetas e hervadas 
pelo veneno trabalhado em 
fogos de sicários!

(Continua .
■ ----------- ----- -— ---...------- ---------

lliiiiiorési
Que o sr. Francisco Pin

to não gostou de vêr os 
rapazes na terça feira de 
Entrudo.

— Que os thalassas jura
ram Vingar-se dos inicia
dores de parodias carnava
lescas.

— Que o Tlim foi o unico 
que não deu a casca com 
as parodias.

— Que se fazem pouco 
d’elle é porque lhe acham 
ímpórtáncia.

— Que o sr. José Maria 
dos Santos abandonou os 
thalassas de todas as raças.

— Que o sr, Francisco da 
Costa Rodrigues não quer 
a presidencia da camara.

— Q ue o escrivão de fa
zenda está de mãos dadas 
com o secretario da cama
ra para o engenho eleito
ral.

d’aquelia comlemplação.
Aquelle brilho esverdeado tinha a 

profundeza e a singularidade das lar
gas pupillas da Vava. Era um olhar li 
xo que lhe pesava na fronte gotejante 
de suor gelado,

Imaginava que ella estava alli em 
qualquer prirtè. occulta na sombra. 
Espiooava-o. Tinha vindo depois d 'e r  
Ie, para acab, r a sua obra deleteria, 
para lhe repetir, pela ultima vçz,com  
a sua voz languida:

—Com elle ou comtigoj Se ainda 
me tens amor. se sempre me queres, 
escolhe!

Estava quasi doido,
; Curvando 05 honibros massiços a 
um jugo invisível, foi ajoelhar deante 
da caixa aberta. As mãos tremiam-lhe; 
os olhos espavoridos estavam ainda fi
xos na claridade immoveÍ'no meioda 
parede negra.

O  Caraaval

Semsaborãocomo osan- 
nos anteriores. Máscaras 
poucas, e essas mesmo sem 
graça. 0  que animou im
menso foi uma engraçadis- 
sima parodia de que era di
rector Bernardino Serra
dor, quç se realisou no dia 
3, e que constava d um 
carro puxado por irm bur
ro a quem chamavam Xuão 
guardado por dois bufos e 
guiado pelo T lim .. .  dasflo
res que fa\ia ao público a 
apresentação dos «amigos 
da sua terra» indicando 
uma capoeira com um perú 
branco, Um pavão, um pato 
mudo, uma pata roxa e 
um pinto. No mesmo Carro 

vinham representados os 
melhoramentos tocaes: pa
lha, róça e lenha. A tra*, 
uma outra máscara traria 
um envèloppe muito gt'ànde 
em que se lia: Com recheio 
— Mondart\.

Ao que parece a parodia 
não agradou muito cá aos 
thalassas que a tomaram 
por piada.

L-—: «o- —---  —•:
A.t-ós a reunião, de.assembl.én geral 

e apresentação de ci rttas, tomara pos
se amanhã <t nova direcção da Socie
dade phylarmó.iica í.p.de Dezembro, 
d'esia villa.

—----- * ---------------- 1

Aniin»t«grii;>ho
A émpreza do animatògraphõ 

«Gaumon» oHerece no jiroximo do
mingo, i 5 do corrente, ás 5 horas da 
tarde, uma interessante sessão a tòdos 
os alumnos dos collegios dresta villa. 
Para tal fim a Empreza pédeaos pro
fessores e professoras que mandem 
o numero de alumnos de cada um 
para esta redacção a fim de contar 
com os Logar es.

_  -------------------------------------- ;------.

Loja d fS o v ià u ie s
Muito barato: gripures em todos 

os gostos, tule de renda para vesti 
dos. rendas de todas as qualidades, 
eníeitõs e guarnições ern sèrfa, lã e al
godão, applicações de todas as côres.

R. Direita, 1 39, esquina 
da rua do Poço. 357

• ; -;-;--- *0»-;■--------------

CoisÍ!*a o frio?!!

Prevenimos os nossos 
leitores’ e leitoras que já 
chegou nova remessa de 
calçado de feltro e chancas, 
tanto para senhora como 
para homem e creança, e 
que emquanto á qualidade; 
garantimos ser à melhor 
que se tem fabricado até 
hoje e os seus preços muito 
vantajosos, o que só encon
trarão na Loja do Povo,1 
Praça Agrieola^Aldégalle-
ga. ;7 '

E . como se ella tivesse em pé dean
te d’élle, altiva e zombeteria, como 
se o pudesse ouvir, clamou rogos in
sensatos entrecortados pelo estertor 
dos seus soluços.

—Bem vês que te amo sempre, di
zia elle. Obedeço-te. V,sto que assim 
o queres, vou roubar. Mas não, tu 

não queres isso, não é verdade? Era 
uma brincadeira para rir. Porque, não 

sabes? na quinta feira vêem buscar o 
dinheiro para o pagamento e se não o 
encontrarem sou preso e levado a 
conselho de guerra.

Enumerou, desoladamente todas as 
estações de vergonha por onde o ar
rastariam depois do julgamento, a la

ma com que marcava a fronte do seu 
filho unico, o cartaz de infamin que 
punha para sempre no limiar da casa 
da familia.

Aggrcssõcs
Na passada segunda feira, seriam 

10 hovas:da noite, o nosso amigo, sr. 
Francisco Freire Caria Junior foi ines
peradamente sggredido á bengalada 
na rua José Maria dos Santos quando 
sahia da rua Tenente Valladim por 
Francisco Justiniano Marques Contra
mestre e seu irmão Armando M ar
ques Contramestre. Da aggressão re
sultaram alguns ferimentos e contu
sões. As auctoridades tomaram conta 
do facto.

—Tambem na quarta feira á noite, 
pelas 11 horas, Francisco Maria de Je- 
'sus Ca Hido fói àggredidò com duaà 
■bengaladas poç Augusto Gervasio, in
do curar-se á pharmacin Maneira de 
tiin lerlmento no sobr’olhó esquerdo.

1 '-í-—----- --—---
O  ministro dos negocios 

extrangeiros escreveu aos 
nossos representantes lá 
fora, pedindo lhes para fa
zerem com que a imprensa 
desses paizes desminta uns 
artigos calumniosos que 
tem escripto a nosso res
peito. Esses senhores, po
rém, parece que pouco ou 
nenhum caso fizeram d’es- 
se pedido e continuam go
zando, passeando e fre
quentando bailes e sotrées, 
sem ligarem importancia 
nenhuma aos negocios 
desta piolheira senão para 
receberem o dinheiro que 
a nação lhes paga para elles 
não fazerem nada.

Ora isto não po'de ser 
assim. O  sr. ministro, ani
mado como está de boas 
intenções, ha de fazel-os 
cumprir p seu dever, ou 
então deixarem os logares 
que; occupam a quem me
lhor os saiba .exercer.

Para se chegar á conclu
são do que se tem de fazer 
d’aqui em deante, inevita
velmente, não pdde haver 
excepções. A lei deve ser
egual para todos.

i-----------  « » — ----------------

Por taha de espaço fomos forçados 
a retirar alguns anúncios e a guardar
mos- algum original para o proximo’ 
numero.

“ ííoraal da Síoiíc.,
Perdeu a sua existencia no dia 4 do1 

corrento este defensor dos «thalas-
'sas».

Muito ha de s'entir esta falta o secre
tario, da Camara. Era o seu jornal 
queridó qúàndo ia falar com ó sr. Jo 
sé Má̂ -ia dos Santos; de contrario- 
só, o não, lia por esquecimento;.. .• ;: ----- ««--------------- ----- ' '

O «piario . do Governo» d‘hontem 
publica o seguinte:

4-3 D redçáo das Obras Publicas 
do districto de L is b ô a . annuncio de 
iconcurso pr.ra adjudicação da em- 
jpreitada da reparação de uma estra
da em Aldegallega».

E ’ muito natural que a estrada a 
reparar seja a de Vasa-borrachss. E ’ 
hoje a de maior transito e como o 
‘ultimo arranjo, ha seis mezes, foi só 
de nove Centos mil r é is . . .

O olhar esverdeado luzia implaca
velmente.

Com um movimento terrivel, o 
Paulinot metteu as mãos no.cofre, e 
quando sentiu o frio contacto do me
tal nos dedos retezadpr, o rosto trans
figurou-se-lhe.

Já náo tremia.
—Tanto peor! repetiu elle muitas 

vezes. Visto que ella o quiz e que ha
vemos de fugir os d o is .. .

A um e um, póz, com uma especie 
de phrenesi, sobre a mesa todas as 
notas e todos os rolos de ouro que 
estavam na caixa. Depois approximou 
o candiçiro e olhou para o fundo.

— Mais nada! disse.
Depois, em voz mais baixa, 3ccres- 

çentou:,
—Está prómpto!

IContinua). ■



O D O M I N G O 3

CAMARA MUNICIPAL

Artigo 10 — Não pódem J 
pertencer simultaniamente 
ao mesmo corpo adminis
trativo, como vogaes effe
ctivos, os paes e os filhos, 
os irmãos e os affins nos 
mesmos graus.

§ 2.° Quando a incom
patibilidade de que trata 
este artigo se verificar en
tre vogaes effectivos e sub
stitutos, uns e outros de 
eleição, não pódem estes 
ser chamados a servir, em- 
quanto os effectivos, com 
quem tenham parentesco 
estiverem em exercicio;; 
mas serão chamados os 
substitutos immediatos em 
votos, e na sua falta os sup- 
pléntes, nos termos dos..^.
2.0, 3.6 e 4.0 do artigo 6.°, 
preferindo sempre os effe-, 
ctivos aos substitutos, e 
uns e outros aos supplen- 
tes.

g 4.0 Não pódem perten
cer á camara municipal os 
cidadãos que tiverem com 
o respectivo secretario o 
parentesco designado n‘es- 
te artigo.— (Cod 0 Adm.°j.

Na constituição da ca
mara desta villa respeitou- 
se a doutrina d’este artigo? 
Não. Tem sido e continúa 
sendo vereador em exercí
cio o sr. Julio Pereira Nepo- 
muceno, cunhado do se
cretario e portanto affim 
no grau de irmão.

Artigo 45.0 As camaras 
municipaes têem presiden
tes e vice-presidentes, no
meados pelos vogaes em 
escrutínio secreto, na pri
meira sessão de cada anno, 
constituindo-se para este 
effeito sob a presidencia do 
vogal mais velho e prefe
rindo, quandô haja empate 
na votação, o mais velho 
dos votados.— (Idem)

Cumpriu-se toda a dou
trina deste artigo na ulti
ma eleição para a presi
dencia daquella camará?

Tambem não. Houve 
empate na primeira vota
ção e, em vez de preferir o 
mais velho fez-se segunda 
votação.

| 3.° do mesmo art 0— 
Emquanto funccionarem 
vogaes effectivos não po
derão prezidir os substitu
tos nem os supplentes.

1  ambem não se cumpriu 
este |, visto ter sido eleito, 
no segundo escrutínio, um 
substituto para a presiden
cia.

convém  tambem aqui 
deixar exarada a doutrina 
do g 2.0 do artigo 6.° do 
citado código que diz as
sim:

2.0 Os substitutos se
rão chamados a servir se
gundo a ordem de maior 
votação, preferindo os mais 
velhos no caso de egualda-. 
de de votos.

1  ambem este paragra

pho, segundo nos consta, 
não tem sido devidamente 
respeitado, como parece 
não o foi agora tambem.

Em face das disposições 
dos artigos e seus paragra- 
phos acima trariscriptoí» 
chegámos á conclusão de 
que a actual camara muni
cipal de Áldegalltga tem 
na sua. constituição quatro 
illegalidades, quê annullam 
por completo qualquer de
liberação por ella tomada.

Ora a administração do 
municipio não póde estar 
sujeita ás contingências que 
de taesirregularidadespos- 
sam resultar, por isso pe
dimos ao senhor adminis
trador do Concelho, que, 
usando das faculdades que 
a Lei lhe confere, faça en
trar na legalidade o que 
está-, fóra dçjla.

Sabemos que sua ex.* é 
um fiel cumpridor das leis 
e que não está resolvido a 
consentir que qualquer 
pessoa ou collectividade se 
colloqde fóra delias; come
ce pois pela camara que é 
a administradora de todos 
os reditos do concelho e 
fiscalise não só a sua cons
tituição mas tambem o 
modo como ella se des
empenha das funcções de 
que está investida.

Tem sua e x a competen- 
cia e auctoridade bastante 
para exigir que a camara 
municipal se restrinja ao 
que a Lei determina e se o 
conseguir como todos nós 
desejámos, terá prestado 
um valioso serviço a este 
malfadado concelho.

Não pedimos muito, pe
dindo que cada um cum
pra o seu dever.

■--;------ — ■ ~-n»" ------=--
ííesveliwlo protector as.° 

ã- M cIlo  e Siosasa

Não ha situação politica 
que não possua os seus ho
mens sinistros e os seus 
histriões. O  franquismo 
não podia escapar á regra 
geral, com a differença que 
os seus homens sinistros 
foram demoníacos, e. os 
seus histriões excederam 
tudo quanto de presumí
vel na farça mais descabei* 
lada.

O s primejros causam 
odio, os segundos provo
cam o riso; o riso hilarian
te que está esfuziando por 
Portugal inteiro, desde o 
Minho até o Algarve, des
de Lisbôa até Villar. For
moso.

Qual o partido, qual a 
situação politica, qual o a- 
grupamento que tivesse a 
dita de ter possuido um 
Mello e Sousa?

Nenhum!
Mello e Sousa encarna o 

imprevisto na truanice, o 
incommensuravel no des
plante, a omnipotência na 
ingratidão!

Ficarão célebres na his

toria Alegre de Portugal 
as suas célebres declara
ções no concelho d’Estad<>! 
Era preciso que elle forne
cesse os argumentos aos 
que, mudos dassonibro, 
noticiavam a sua elevação 
a esse elevadíssimo cargo

Que série de inconveni
ências, que falta de senso, 
que ausência absoluta de 
dignidade e honestidade 
presidiu a essas declara
ções!

O  histrião tirou a más
cara, e revelou-se o que 
sempre tinha sido: o insi
gnificante burguez arrivis- 
te ôco de miolo e de senso, 
ãubindo á custa das maio
res indignidades e aprovei- 
tando-se de todas as digni- 
dades rendosas e não ren
dosas a fim de não se es
quecer dft seu antigo offi
cio de bacalhoeiro, para o 
qual o negocio estava a 
cima de tudo!

A que ponto isto tinha 
chegado!

O  bôbo que nunca con
tribuiu com a mais insigni
ficante parcella do seu tra
balho para o bem do paiz, 
o desinteressado que préga- 
va a missão redemptora 
thalassica com o capcioso 
argumento das unhas a- 
duncas dos adversarios, o 
financeiro que faziâ jogos 
malabares com os números 
para provar que todos eram 
ladrões, e só elle e o com
padre, honrados; esse ho
mem que com a desculpa 
risivel do seu estado de 
saude, ficou sempre fóra 
de todas as responsabilida- 
des, sendo, porém, na som
bra, quem mechia os cor
delinhos de todos os outros 
fantoches; esse homem, que 
só fez e inspirou tolices, foi 
porém d sindicateiro de 
tudo que era honroso e 
lucrativo!

Não quiz'collaborar na 
obra governativa do seu 
Deus? Recompensa: —  Pa- 
riato.

Fugio para o extrangèi- 
ro quando noméàdo presi
dente da commissão admi
nistrativa municipal de 
Lisbôa? Recompensa: Ad
ministração das obra^ do 
Porto de Lisbôa-com 3 
contos e pico.

Compremetteu o crédi
to portuguez no extran- 
geiro, negociando desas
tradamente um insignifi
cante emprestimo?

Recompensa: Governo
do Banco de Portugal com
3 contos e seis centos mil 
réis.

Abandonou finalmente o 
seu chefe n’um parto diffi- 
c il dum a recomposição mi
nisterial, que o ia fazendo 
cahir? Recompensa: Con
selheiro d’Estado!

Pois este homem, topa a 
tudo de quanto eram hon
ras e benesses; este rous-

laquaire que só levantou 
difficuldades ao seu partido, 
tendo sido premiado como 
nunca ainda ninguém até 
hoje foi em tão pouco tem
po; este pretendente chro- 
nico a todos os lógares 
vagos, desde parteira até 
cardeal patriarcha, vem 
declarar em pleno conselho 
d’Estado que era um dilet- 
tante politico, e que as suas 
ligações aos thalassas eram 
tenuissimas!!!

Mas que julgava este in
sensato que era o Conselho 
d'Estado?

Evidentemente, um ar
mazém de retêm, de seccos 
é molhados, e elle julgava- 
se ao seu balcão a vender 
bacalhau pôdre!

Só assim tem desculpa.
Honesto?
Muito, sobretudo.quan

do em plena camara dos 
pares, ao criticar a organi- 
sacão dos caminhos de fer-»
ro suissos, se gabava de 
ter viajado naquejla repu
blica elle e a familia em 
carruagens de primeira 
classe, com bilhetes de ter
ceira!

Muito honesto!
Sume-te demónio, livra- 

nos do teu desinteresse, da 
tua honestidade-,, do teu 
poder, do teu egoisq]p, do 
teu cérebro de bacalhau de 
lastro!

E era este homem a ban
deira da ála dos namora
dos dos melhoramentos lo
ca es! . ..

E era este homem um dos 
protectores apontados de 
Aldegallega!. . .

Pód e-se gabar Aldegal
lega que os tem tido de 
çhupeta. . . c- c.

 ---- ---■-*»» — g<38S>«9-— '---- 
E x .mos Srs.

| Nós, empreiteiros dos 
trabalhos do caminho de 
ferro , no sitio da Barroca, 
temos a di~er a todos- os in
divíduos que tenham madei
ras nas proximidades da 
Fábrica de Guanos que as 
retirem 110 prdqb de oito 
dias, a contar d'es ta data.

Aldegallega, 7 de março, 
de igo 8 .

Jacob & Nunes.

ANNUNCIOS

A N N U N C IO

( S . *  jj2 E í» E S c a ç ã o )

Mor este juizo a promo
ção do Ministério Pú

blico nesta comarca, car- 
torio do escrivão do se
gundo officio, e no pro
cesso de execução por 
sellos e custas contra João 
Firmino Vintem, de esta 
villa, foi effectuada pe

nhora. na quantia de réis 
79^413 depositada na Cai
xa Geral de Depositos e 
Instituições de Previden- 
cia no inventario orpha- 
rjologicp por obito de. An
gélica dos Santos Palhi- 
rihas e cabeça do casal o 
viuvd João Domingos 
Vintem pelo mesmo juizo 
è cartorio, conhecimento 
numero 1 1 : 21 1  na impor
tância de 6oo$ooo réis 
entrado no cofre da re
cebedoria de Aldegallega 
do Ribatejo, no dia 14 
de dezembro de 1904.

Nos termos do artigo 
9 3 1 do Codigo de Proces
so Civil são citados por 
éditos de dez dias e an
nuncios, a decorrer do se
cundo e ultimo annuncio, 
qs crédores que preten
derem deduzir preferencias 
e sob a pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
21 de fevereiro de 1907.

o ESCRIVÃO

Antonio Julio Peiyira  
Moutinho.
Verifiquei a exactidão:

O JU IZ  DE DIREITO

A. Franco.

A - I N T i r c U N C I O

C0IÀ1CA DP, ALDEGALLEGA 
DD É É J O

( * .a publicação)

P e l o  juizo de direito da 
comarca, de Aldegal

lega ,do Ribatejo,, e carto
rio do escrivão Silva C oe
lho, correm editos de dez 
dias citando os interessa
dos que se julguem com 
direito a 1:868 metros de 
têrreno expropriado a José 
Pereira Macovio e mulher 
Angela da Conceição Ma- 
covio, de Aldegallega do 
Ribatejo, para construcção 
do caminho de ferro do 
Pinhal Novo a Aldegallega 
do Ribatejo, ou á sua im- 
portancia de i 38$ooo réis, 
que se acha consignada na 
Caixa Geral de Depositos, 
para o deduzirem no refe
rido prazo de dez dias, sob 
pena do mesmo terreno 
ser julgado livre e desem
baraçado e adjudicado ao 
Estado e a referida quan
tia ser entregue aos expro
priados.

Aldegallega do Ribatejo,
3 de fevereiro de 1908.

o  ESC RIV Ã O ,

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O  JUIZ DE DIREITO

A. Franco.



4 O DOMINGO

Romance historico con
temporâneo por

MI RI EL MIRRA
Fascítulos semanaes a 36 

réise tomos mensaes a 1 56 
réis.

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

G A ZE T A  das ALDEIAS

Semanario illústódó, de propagan
da Agriíóla e vulgarisação dè conhe 
cimentos uteis,. premiad^ com.meda
lhas de ouro, prata e bronze em diflè1 
rentes exposições : e grífnde diploma 
d'honra na' Exposição; da Impren-a 
de 1898.

Âssigna-se na rua  do Sá. da Ban 

d e ira , 195, i.<?. ,

P A R I B O

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOVO TESTAMENTO

. (Vida de Jesus Christo g dos pri- 
rheiros apóstolos; acompanhada de 3o 
gravuras ô de doisi máppás e um pla
no de Jerusalém.

■ .P E L A

“ l ^ t r c l l n  t í «  « r í t * . .

Gom approvação do sr. IX Antonio, 
Bispo.do Porto.. .
Preço» brócbáda'— 160 réis. Carto

nada — 200 réis.
L iv ra r i^ i Ed itopa d & F ig u e ir in b a s  Ju

n io r ,  rua  das O live ira s , 75.—  P O R  TO.

PA R A  O349

COMMERCIO e INDUSTRIA
e casas particsslares

Pintura inalteravel em todo o  g é n e r o  de desenhos, 
como monogrammas, alegorias, inscripçõès, etc., etc.

Desta ultima novidade aspresentam-se amostras a 
quem as solicitar ao unico répresentante em Aldegal
lega, Manuel B ra\ dos Santos, rua-;Direita, i 3q, e rua' 
do Poço, i — Loja de Novidades. ,f;:

COMPANHIA FAM IL  m m
260 ■ '  |---------------

P o r Soo réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da’ casa ABrcocífi£-«!fc cvl e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catqlogvsaqiiêm os desejar.
' ; * ’ Í-mtV- * 1 1 IT/-V* m

M AXIM O CO RKI
1 , * *' •* -i

NA PRISÃOi
'ijllimo trabalho littcra- 

rio do exlraordinariò escri- 
ptor russo. 0  mais empol
gante que a sua penna tem 
produzido até hoje.

0  romance dos presos 
políticos da Rússia, andlyse 
dos costumes barbaros da 
,iescravidão moderna.

Um vqlujne de perto de 
2oÒ paginas, còiii Uma ca- 
pa a cores, illustrada com 
um dos melhores retratos 
do auctor.

. l* reco  3 «&o’ rè ís
K 0  E D IT O R A »  
Largo;do Conde Barão* 5o 

f i l  L I S B O A Í S

OS DRAMAS 
' DA COUTE

;(Chronica do reinado de Luiz XV)
Romance historico pôr 

E. LA D O U C ET T E
Os amores trágicos de Manon Lés- 

diut com o celebre* eavalleiro de 
Grieux. formam o en trecho d’este 
romanie. rigorositnerite historito, a 
que Ladoucette ímpriniiu um cunho, 
de originalidade devéras encantador.

A  corte dè' Luiz xv. £Sm todos os 
seus esplendores e  misérias, é escri- 
pta magistralmente j.pelo auctor d '0  
Bastardo da Rainha-’ nas" paginas do 
■eu noyp livro, destinadó .sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual. 
áqueíie com que foi recebido em Pa
ris, onde se contavam por milhares 
os exemplares vendidos.
: A ' edição portugueza dó pópulare 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaçs de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados Com 

soberbnygravuras de pagina,.e cons
tará apenas de .2 volumes. .

8©  réâs o 'fascículo
li©© reis o tonio

2 valiosos biindes a todos
os assignantes

. Pedidos á'BíblióthecaíPopúFar,Em
presa Editora. 162, Rua da Ross^, 162
— Lisboa.

■ RELOJOARIA GARANTIDA
--D E --

Avcítna Marques Êoníramesírç
—  —

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel m a-1 
cisáo tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré-, 
is, gárantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2$8oo.

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

Diversos objectos d ouro e prata.
Cai imbos - de metal e de borracha, tintas para mar

cai roupa numeradores e datadores, prensas de áíavan- 
ca, . <T. s° co con1 sellos em branco para repartições 
publicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas 
sinetes para tinfa e para lacre, móno- 
^••rammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos è lunetas)

3 , Blísa Sdireita, 9 -  ALDEGALL&GA
347

BIBLIOIIÍEGA SO B H A H I O  D E  1N O T I C I A S

A LD EG ALLEG A  i g g -

£ ) i rn p o r-■ f/Znbonid F̂errão.

f m h h SAUÍAiU.í

'P e q n é u e s  tratados <1© ednicaçá© ©ívl«à'c inora!.- 
© bras  <Ie propagasída dem ocratica . - SSstusdos de 

vBuSgárisaçao sciesíí ifica. ISsiwdos Saisíoricos.-TcEl- 

garisaçao «la seieneia das religiões.-í|Mesáõcs de 

iM íeressè^o Ieíario .- astc .

P A K  IS  '
Romunce de aconteci

mentos sensacionaes e ve 
ridicos ocçorridps.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.

A GUERRA ANG-LO-BOER
Interessaniissínia narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada# 

cóm humérosas zincoigráVtiras Ldé «homens celebres.» do Trapsvaal e. do 
Orange.:incidentes, notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas dá

G U E R R A  A N G L O -B O E R  
P or um funccionario da Cruz Vermelha ao serviço

do Transvaal.
Fascicidos semanaes de 1 6 paginas. . . . . . . . .  3o  réis
Tomo de S fasciculos......... ............................. i5 o  \ »
A GU ERRA ANGLO  BO ER é a obra de mais palpitante áctualidaite.

N'«lla são descrip.tas, «por upja testemunha -presencial»,: as d ílièrentií . 
j*>hases é acònteam entos emocionantes; da terrivel guerr^ que.teçn.espenta : 
o mundo ;nteirò. U :0 'J

A GU ERRA AISIGLO J. O ER faz passar ante os olhos do leltornodasar- 
«grandes batalhas, combates» e «escarámuças» d,'esta prolongada,eiicerrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e qránginos, verdadeiros prodigYo!!;‘ aé 
heroísmo e tenacidade, em que são egualrrtente admiráveis a córagem :e de- 
ipicação pí.triòtica de vencidos e vencedores. _
;• 1 Os lnfiuetMes variadissiíiiós d'esta fcóntenda ’entrè' a poderosa I.igiátèr-'
ra e as duas ipequrnas republicas sul-africarias., decorrem atrav.ez de verda 
deiras peripecias. por tal maneira dramaticas e pittorescas, quç dão á GUEP 
RA AN GLO -BO ER, conjunctamente -■ òm o irresistível "attráçtivò.d^úmu n 
rativa h stofica -dos nossos dias., o encanto da leitura romaiftisadâ.■1 " i

A Bibliotheca do DIARIO DE NOTICIAS.
apresentando ao publico esta óbra em «esmerada, edição,» e por um preço di
minuto, julga prestar um sèrviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam,deleitar-se e: adquirir perfeito' coiiíiecimento <fps siiécessos 
que mais inté.ressam o mundo culto na actualidade. ,, ■

Pedidos d Lnipre;adn D L ijU O  D E  NO T IC IA S  
Rua do Diario dê  Noticias, 1 1 0 —-LISBOA,

PfiffWNCIA DA EXTHEMADEIIA
LEIRIA, SANTARÉM E LISBOA

Cada volume de 32 paginas, avulso, 5o réis 
P or assignatura, 40 réis

1 * 1 »  D 1*61:
3 mezés, (6 numero^) 280 réis; 6 mezes,

(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo réis 
.4 sahir quift-enalmente. 4

Esta b.ibliotheca inicia-^e no intuito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri
gues de Freitas. ‘‘ :

Séde do Centro da a Pequena Bibliotheca Democra- 
tica»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- ^ I L I S B O A r ã is ^ a

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Revista illustrada de
instrucção e recreio 

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

Cada numero consta de 
80 paginas, profusamente 
illustradds,' compostas' em 
typo muito leg-ivel, impres- 
.sas em magnifico papel:e 
elegantemente brochado.’

P reço da assignatu ra, an
no, 800 réis.

Pedidos á M.7/me/ Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, -93— Lisbôa.

M a p p a  cliorograjílakíís d ’esía prwviascia eisidadosa- 

meatte ©laborado: pelo  capitão, do
exército ‘Isespasiilsstl ES. Eãeaiiío Ciaiás j' Caríiò

E’ uma obra perfeita e dei absoluta necessidade para 
os que desejem conhecer esta província com seus dis- 
trictos, os quaes são impressos em lindas cores, com 
as suas vias de communicação, os seus rios, as suas 
montanhas, as suas povoações, tudo isto perfeitamen
te disposto e impresso a nove cores, permittindo en- 
contrar-se-com facilidade o 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 
bella t.ela de linho-,xujo involucro em forma de livro, o 
torna ao mesmo tempo uma elegante e p/imorosa edi- 
çãó.

Preço 400 réis. Pelo correio 420 réis.
A collecção das províncias do continente, ilhas dos 

Açores, colonias africanas e índia, qUe se compõe de 
12 livrinhos, custa 4^800 réis. Pelo correio 5$oo& réis.
Mappa de cada provincia 400 réis. Pelo correio 420 
réis. ■ . ' ■ L 1 . ■■ ■ ■

Do mesmo systema ha tambem o mappa geral que 
abrange Portugal e Hespanha per 1^200 réis. Pelo cor
reio i $ 23o réis! E ainda o niesmo mappa em folha in
teira e sem tela, proprio pàra saias, escriptoirios e es
cotas primarias por 600 réis. Pelo correio 63o.

Todos os pedidos, sempre.-acompanhados da respec
tiva imoortanciã, devem ser feitos a Egenio Morou-a— 
AR G  ANIL: . ..


