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PROPRIETÁRIO— Jo.ié Àugiisto Saloio

No sabbado, 25 de abril, 
celebraram-se no grandio- 
go templo dos Jeronymos, 
em Betem, as solemnes 
exéquias pelas almas do rei 
D. Carlos e do príncipe 
real D. Luiz Filippe. Foi 
orador o cónegos Ayres 
Pacheco, qué produziu um 
discurso a todos os respei
tos notabilissimos, uma pe
ça oratoria de .altíssimo 
Valor. Desagradou esse 
discurso a algumas pessoas, 
porque as feria ao vivo nos 
seus melindres, mas é justo 
dizér-se que poucas veze-s 
se teem ouvido na tribuna 
sagrada palavras de tão 
elevada eloquençia. Histo
riou o Orador o reinado de
D. Carlos. I e por vezes 
phrases de nspera censura 
para os políticos que teem 
levado a nação ao: descré
dito e á ruina. Doeram-se; 
tenham' paciência. Quem 
nao quer ser lobo não lhe 
veste a pe{le.

O final do discurso, prin
cipalmente, foi brilhante. 
Q  cónego Ayres Pacheco 
tez o que se costuma dizei; 
um successo,

• No çlia 29 dçste mez 
realisou-se abertura do 
parlamento, com o cerimo
nial do estylo. Decorreu 
tudo friamente; pouca gen
te nasruas. em cõnsequen- 
cia dos boatos terroristas 
que pór ahi se tèem espai- 
lhado e que nao tèem ne
nhuma razão de ser. E’ um 
jogo de especuladores que 
está dando, péssimo resuU 
tado, especialmente para o 
commercio, que çada vez 
vè rarearem mais os seus 
clientes, ^Seria bom que se 
désse um castigo exemplar 
a esses filhos renegados 
da patria que estão contri
buindo para o seu an.niquif 
lamento. Só assim acaba- 
rianV de vez essás mesqui
nhas intrigas.

O discurso da corôa, li
do. pelo joven rei. foi o que 
sempre costuma ser. Pala
vras é mais palavras. E de 
factos é que a gente preci
sa; de factos que provem 
ás outhts nações que nós 
não estacionamos; que pre

tendemos caminhar sem
pre na vanguarda do pro
gresso e na realisação dos 
mais santos e nobres ide- 
aes.

No dia 6 ha de realisar- 
se a acclamação de D. Ma
nuel II. Nesse dia deve elle 
apparecer ao povo, e a- 
conselhâmol-o a que se 
apresente sem esse appara- 
to de força que o tèm.até 
agora acompanhado. Nin
guém lhe quer mal, por
que não é elle o culpado 
dos çrros e dos desvarios 
que de tão longe vêem. A 
sorte, que é sempre capri
chosa e volúvel, çojloçou- 
Ihe uma coròa na cabeça 
juvenil que não tèm ainda 
forças para a sustentar, di
zem até que, contra vonta
de delle, exerce o espinho
so officio de reinar. Pois’ fa
ça, ao menos, por adqui
rir a estima, do povo; siga 
sempre os ‘dietamies da sua 
consciência e não dè ouvi- 
dos a lisonjas e adulações 
que o podem perder. Ape- 
zar de ser creança, mostre- 
se um homem." ’

Jc h q h íi A njqs.
cl —7 ^  r-T-Tf4 - ? ■

^íota seínakal

Um pobre homem a 
quem o barbei ró fazia a 
barba de graça, gemia ao 
correr da navalha; nisto 
Ouve um cão ganir do lado 
e pergunta:

— O ’ mestre, áquelle 
tambem estão fazendo a 
barba de graça?-,

1  lix,- -) 1 n r • Cana ara I®Saassi'«?.l- 
pal

Queixam-se-nos que é de
veras prejudicial para opo ‘- 
vo desta villa a prohibição 
que a camara açaba de fa
zer de se tirar agua do po
ço do largo do Mercado 
pela bomba.

Dizem-nos que a -agua 
do chafariz não só fica lon
ge para' muita gente como 
não é tão boa como atira- 
da do poço pela b o m b a s

Se assim é, não: vemos 
razão alguma para q u e ‘ se 
faça tal prohibição, visto 
que até aqui sempre se ti
rou agua pela bomba^ e 
cremos, não foi alli colloca-
d.a para outra çoisa.

Com o isto. porém faz 
porte das attribuições do 
digno vereador, sr. Emílio 
de Jesus Bisca, estamos

certos, confiando no seu al
to critério, que tal prohibi
ção não continuará, e as
sim prestará um favor que 
o povo lhe reconhecerá.

--------------- ,

ftitrato de  s««lio 

Quem tiver cearas atra- 
zadas, amarelladas e fra
cas, deite já uma arroba 
de Nitrato de Sodio moido 
em cada alqueire de se
meadura.

O «Nitrato de Sódio é o 
unico adubo que se póde 
applicar em ?cobertura» 
sobre as plantas já nasci
das e verdadeiramente effi- 
caz nos seus resultados.

A ’ venda na casa.O. He
rold & G% Lisboa; 14, 
rua da P rata^ P o rto , 25, 
rua da Nova Alfandega.

Armazéns em Lisboa, 
Porto.e A;lde«alle»a..

M e r m e s s e  essa S a r i l h o s  

€»ra aííles
Promovida pela Socie

dade Phylarmónica «União 
e Trabalho»; de‘ Sarilhos 
Grandes, é hòje que n’á- 
quella laboriosa localidade 
se realisárá a segunda-fcer- 
rhesse.

Estáfestividàd:e será abri
lhantada pela phyTarmóníea 
da Sociedade promotora, 
que' tantos ápplauscs :têm 
recébido pela muita corre
cção com que sempre exe
cuta os seus primósQS tre
chos musicaes, alguns dW- 
les do muito conhecido, e 
apreçiado compositor, o 
nossq §migo Balthazar 
Manuel Valente.

De tarde far-se^ha uma 
çorrida de burras; entre 
aquella localidade £  a v\il.a 
da Moita.

D’esta villa tencionam ir 
alíi passar o dia algumas 
familias.' •

-----------g» --------------------  • ‘
4í-Q In fo r m a d o r ,,

E’ este o titulo de um no
vo jornal que encetou a sua 
publicação em Lisbô.a.

E’ financeiro, agricola,, 
co.m.mercial e i-ndustrial e- 
orgão. offltíial da casa C ar
doso. &  "C .a e dispoe-sè a 
defendei; o.s...interesses d.a< 
classes Laboriosas e.Econó
micas, publicando todos <as 
números' premiado.4 nos 
sorteios dos valores dos 
Tituios.

Desejámos-lhe longa vi
da; e pro.speridades.

A o  sr. afilnai&islrrtdor do

coacellio

Constando-nosqueo Ar 
mau na noite de terça feir; 
aggredira com um pau o 
infeliz ebrio Maximino Fer
nandes, pedimos á digna 
auctoridade deste concelho 
não consinta que tal garoto 
use no braço uma divisa 
para, confiado nella, com- 
m et ter actos d’est.es, e de
mais num desgraçado que 
não faz mal à ninguém.

Se aqui ha uns mezes 
os reles mandões da terra 
não o livrassem da selva
jaria que commetteu na fa
zenda do Canellas com 
uma mulher de fera que o 
bárbaro para alli levára en
ganada e entregára a ou
tras feras como elle depois 
de seryír os seus besteaes 
desejos, não. se promptifi- 
caria na noite de terça feira 
a ir espancar um desgraça-, 
do por andar, embriagado* 
dando vivas á liberdade-,

E’ preciso acabai'-se de 
vez com a canalha, cácetei'-. 
ra, e ao si', administrador 
do còrtcelhotompete o des- 
empenho de tab'neces-sario 
quão imprescindível ser
viço.

.çijvaiz '̂tós^meilra
Recebemos o Regula

mento dos Serviç.os da So
ciedade Portugueza da 
Cruz ,Vermelha que agra
decemos.

Tomou novahlente pos
se do seu logar no dia ,24 
de abril ultimo o sr. Chris- 
tiano Pérçs da Silva, zelo- 
zo fiscal do se-1 lo n’este con
celho, que ha dias fóra 
transferido para o Porto.

Felicitámos o ar. Peres 
dá Silva por vèr, mais uma 
vez, frustrada a persegui
ção .dos seus inimigos.

Os ps*azercs
Na passada segunda fei

ra, coniquanto. o dia não 
estivesse muito de appete- 
c e r , ;muitas familias. d’esta 
villa foram p araos eampos 
c0m e.r as suas meredásv 

Este anno, a  ponto mais 
concorrido foi o. d.o alto d.a 
Senfiora, dã A talava.

---- —— — ----- -----

a*;J»5Ía i‘$n<>uléa de Sarl-. 
ílios brandes  

No pretérito domingo, ti
vemos o prazer de ouvii- 
nesta villa a distincta phy-

larmónica «União e Traba
lho», de Sarilhos grandes.

A amabilidade que se di
gnou dispensar-nos cum- 
primentando-nos e tocando 
á porta da nossa redacção, 
agradecemos.

A sociedade retirou se
riam jeo horas da noite, in
do muito povo despedir-se 
d eila á ponte.dos vapores.

T o u rad a
Vê-se já, nas modistas, 

grande movimento. As 
gentis damas desta villa 
estão já preparando as su
as loildies para aquelle dia 
de grade festa.

Por estarem ausentes al
guns dos membros da 
Commissão e da Direcção 
do Centro não se poude, 
ainda, formar a commissão 
encarrregada de auxiliar 
nos trabalhos d’aquelle es
pectáculo o que, é, prová
vel, s.e fará hoje-.

SJiseyielo^çdia das fi?ain,i- 
íias

ria dos Estados U- 
nidós da America— Poesia
— Curiosidades — Vultos 
h ist or i c os— R e Vi st a Sei e ri t i- 
ffca— Medicina— Festas 
ariniversarios' — Descober
tas'e invenções — Religião.
— Variedades — Estudos 
hiitoricók— Agricultura — 
C o ri t o s e no v ç 11 a s - - C.o n h e- 
cim e n t o f  1 tiiè i M osaico;— 
Jarra Beethoven; A.ntigua- 
ihas — Gulínaria — Secção 
recr ea t i va —  Pensamentos, 
ditos e sentenças — , A.nèj-t 
doctas—-Hygiene do mó/,.

Desta Revista continua 
saindo regula Êlfê- cíi e f  u r r\ 
bello número mensal de 8ó 
pagiriás, profusamente il
ustrado, impresso em 

optimo papel q composto 
em typo- completa mente-, 
novo, formando no fim do 
anno um importante volu
me de (/«)„ páginas pela 
mó,dic:a quantia dé 8bó réis.

Enviam-se púmeras spe- 
cimens a quém os requisi-. 
tar a Manuel Lucas Torrçs, 
Rua Diat'i,o. de Noticias^gá,
-isbíVl. .: ' 013 ) :í. o: nMWJW 9

Sisfcxoife

e sujphato de cobre, para o 
tratamento ■ das " vinhas, 
vendas porgrossoe miudo, 
pedidos a José Pereira Fia
lho —Aldegallega, 3^



D D O M IN G O

A  COLO M IS AÇÃO

A F R IC A N A

Todos sabem que está 
merecendo a particular at- 
íenção dos liomensillustra- 
dos a situação económica 
da Europa, pela necessida
de cada . vez maior de. dif- 
fundir a sua população por 
terrkorios mais vastos e 
mais ainda de levar produ- 
ctos da sua industria a no
vos mercados.

Daqui a "Urgente neces-

necessario de direcção e 
de progresso.

As duas raças encon
tram-se assim em um cam
po onde os seus interesses 
perfeitamente se combi
nam; em logar de se hosti- 
lisarem, precisam de se au
xiliar mutuamente. Esta é 
que deve ser a comprehen- 
são da nossa politica colo
nial, este o sentimento que 
devemos e podemos incu
tir pelos nossos actos no 
animo dos negros.

Hoje o problema da ci- 
vilisaçao africana impõe-se

C O F R E  D E  P E R Q L A S

sidade, para os povos mo 
dem os e especialmente pa^como uma necessidade ina«

' diavel, conhecendo-se já 
que o negro não é tão in
dolente, tão inerte, tão re
fractário â civilisação como 
se julgava. Importa pois 
mudar de rumo, adoptar 
nova politica, usar d'outros 
processos de administração 
e de governo. Se o paiz 
pretende firmar nas suas 
coloniás a grandeza doâ se
us destinos futuros, neces
sita impôr aos governos a 
obrigação de voltarem os 
olhos para o ultramar, de 
pensarem a serio na gover> 
nação e administração co
lonial, e finalmente de da
rem aos altos funccionarios 
o exemplo de moralidade 
e de respeito pela lei, indis
pensável para o bem com- 
riium.

(Do «Damiáo de Goes»);

ra os paizes coloniaes, de [ 
usar de novos processos de 
administração, a fim de a- 
proveitar os territórios ain
da não abertos á civilisa
ção.

O  movimento das na
ções europeias para a ex
ploração africana, promo
vido pelo desenvolvimento 
excessivo das súas indus
trias e pêla consequente 
necessidade de .lhe dar col- 
locação, veio nos últimos 
tempos despertar a nossa 
proverbial indolência e 
lembrar-nos que temos em 
África vastos e L-rtilissimos 
territorios C]Ue. bem apro
veitados, poderiam ainda 
levantar-nos aos olhos do 
mundo civilisado, com pa 
lidos reflexos das nossas 
antigas glorias.

Nos últimos tempos, es
picaçados pela concorrên
cia e pela cubica dos ex- 
trangeiros, alguma coisa 
temos feito no sentido de 
aproveitar os ricos e varia
dos productos das nossas 
coloniás, mas o pouco que 
temos feito, nada é em 
comparação com o muito 
que se póde e deve fazer.

Querendo continuar a 
ter colonias em Africa, de
vemos convergir os nossos 
esforços para dois pontos 
essenciaes: promover a
aclimação do branco em 
Africa, onde ella íór possi- 
vel, e tratar da civilisação 
do negro. O  negro é para 
nós, pelas forças das cir- 
cumstancias, o instrumen
to activo do trabalho, co
mo o branco o elemento

E’ no dia 5 do corrente 
que no theatro desta villa 
se realisará uma sessão de 
animatógrapho em benefi
cio de Manuel Faz-chuva, 
um infeliz chefe de familia 
a quem a terrivel tubercu
lose impossibilitou de ga
nhar o sustento para si e 
para o í  seus.

Lojja do Povo
Acabou de chegar a esta 

importante casa um bom 
sortido de fazendas pretas 
para homem e senhora 
próprias para a presente 
estação.

Pannos, setins, armures, 
crépes, sargés, matèllasés 
e damassés para capas, e 
ós'beijos estambres pretos 
para fato de homem. Pre
ços baratíssimos.

o

Di\cm que a hl* do soí, seguindo leis divinas, 
Derrama sobre a terra esplendidos fulgores.
Mas vae lambem a lu\ que sde das ojficinas 
O mundo illumiar. . ,  De pé, trabalhadores!

Tendes na mão caílosa a chave do Futuro.
Que as portas ha de abrir d ' horrífica prisão.
Os sacerdotes sois d'aquelle rito puro 
Do Trabalho e Progresso—aurora e redempção!

Caminhae, caminhae, intrépidos soldados!
Do Direilo e do Bem vós tendes a conquista! 
Muito breve vereis, quebrando~se aos bocados,
O grilhão que algemava os braços do artista.

Ha de brilhar a lu\ em èspheras infinitas,
Ha de acabar-se, emfim, a lucta fratricida.
Hão de fu g ir  pra  longe vs tristes parasitas. ..  
Quem trabalha e produ*, è que tem jus d vida!

Joaquim d õ s  cfLnjos»

Scssâ» da eauiaiM
Conforme noticiámos | 

reuniu na quinta feira a ca
mara municipal em sessão 
ordinaria, e resolveu:

Contribu iço es directas: — 
Percentagem de 3o0i° sobre 
as contribuições geraes do 
Estado para os emprésti
mos. e mais despezas do 
municipio.

Contribuições indirectas: 
— Imposto de 7 réis em ca
da litro de vinho, mistura 
óu agua pé; de it  réis em 
cada 5oo grammas de car
ne de vacca, vitella, chiba
to, carneiro, cabra, porco, 
toucinho fresco ou salgado; 
de 40 réis em cada i 3 ‘,77 
de trigo; de 3o réis em ca
da i3',77 de milho ou cen
teio reduzido a farinha; 4 
réis em cada kilogramma 
de pão cosido; 7 réis em 
cada kilogramma de fari
nha espoada; 3 réis em ca
da kilogramma de rolão 
que se introduzir ou prepa
rar no concelho para con
sumo.

- x -
Deliberou annunciar a 

adjudicação da obra a fa
zer nas muralhas do caes 
desta villa para o dia 20 do 
corrente mez, pelas 12 ho
ras da manhã, sendo as

propostas feitas por carta 
fechada.

■"“ X  *
Foi mandado a informar 

um requerimento do sr. 
Joaquim Duarte Pereira 
Rato, desta villa, sobre 
uma casa que aquelle cida
dão pretende construir em 
terreno seu na rua José 
Maria dos Santos.

- x -
Foram approvados di 

versos mandados de paga< 
mento e folhas de ordena 
dos de differentes empre
gados.

Encerrou-se a sessão ás 
2 horas da tarde.

Rum ores
Que os indivíduos do 

Samouco que votaram com 
a lista monarchica foram 
de carro para Alcochete 
mas para casa vieram d pa
ta.

— Que estão espantados 
com o padre Sopas por ser 
elJe o culpado de cahirem 
na asneira.

— Que as promessas pa
ra os convencerem eram a 
questão do Casal e calce
tamentos nas ruas.

— Que naquellâ localida* 
jde, de zangados que estão 
com o Sopas, ha já quem 
queira baptisar os filhos ci- 
vilmente.

— Que o secretario da 
camara muito tem dado, 
ultimamente, que fazer ás 
lavadeiras.

— Que podem agradecer 
ao Sousa Lima o cj/orque 
lhe deu no «Atalaya».

—Que na sexta feira 
houve quem fugisse do ca- 
pador Antonio Burrico, na 
estrada do Pena, suppondo 
um caso serio.

— Que n’esta villa só po
derá deitar foguetes sem a 
competente licença quem 
votar pelo partido socialis
ta.; f f ,  ' -

— Que ámanhã. a reque
rimento do.sr. Christiano 
Peres da Silva, 'fiscal do 
sello, se procederá a uma 
sindicância aos seus actos.

— Que os auctores das 
intrigas contra aquelle em
pregado não esião nada 
satisfeitos com a brincadei
ra.

E’ agente nesta villa da 
casa Guimarães &  C .a, de 
Lisboa, o nosso amigo 
correligionário Manuel 
Braz dos Santos.

Entre muitas outras vêm 
a. còlíe.cção de Horas de 
Leitura que se vende 
200 réis.

Envia catálogo a quem o
pedir.

.. .. ■ <">-• --------------- -
A nintiUogriipho

Ha hoje no theatro des
ta villa duas interessantes 
sessões de animatógrapho: 
a primeira, ás 7 horas da 
noite; e a segunda, ás 9 e 
um quarto.

Caixeiro.,
Reappareceu este nosso

distincto collega de Lisbôa, 
orgão dos caixeiros do 
commercio e indústria que 
havia suspendido a sua pú- 
blicação.
■ Folgámos com 0 resurgi- 
nientp do collega e dese- 
jâmos-lhe uma vida longa 
e desafogada.

O 4.'' de N;iio
A Sociedade Coorerati- 

va Aldegallense festejou o 
dia i.8 de Maio, prova ar
dentíssima das idéas avan
çadas deste laborioso po- 
V©;-.:/! ornr>:.;:3Q ôhnub ÀiW

33 FOLHETIM

Traducção de J. DOS ANJO S

m filo HHL
IX

Náo poddé continuar.
Os soluços apertavam-lhe a gargan

ta, e estreitando de encontro ao peito 
o corpo do fUho num  abraço impe
tuoso de morit>Ghdo. perguntou:

—E 's meu amigo. Thiago?
O pequena respondeu-lhe cçbrjn- 

do-o de caricias.
— Do coração, náo é verdade? E não 

te ésqiieèias de mítírsò éu me fosse 
errçborn? ’ . !)> ! - ’■

— Náo, papá! Mas poique me per*

guntas issor-Náo tefis de snhir de ao 
■pé de n ó s ., .

Elle não'soube 0 que havia de di
zer. Desfallecia.

—JSoíI noite, Thifigo! Sabes que'es- 
tão á minha espenj no salão, disse el
le s ah indo do quarto, com a cabeç3 
perdida. as palpebràs inundadas de 
groSsas lagrimas que trasbordavam 
sem elíè querer, e da porta, com a 
ponta.dos dedos enviou lhe ainda ca
ricias.,

Suzanna soprava as velas meio Con
sumidas nos castiçaes. quando elje to. 
mou a subir ao inIão depois de ter 
acompanhado os últimos convidados 
ate ;i porta, e a ^nhora Ricòme ti- 
hha lhe' perguntado com uma gravi
dade desacostumada:

—Ainda vae trabalhar esta noite, 
Saturnino? . r ,

—-Ainda, e por muito tempo, res-

;pondeu elle. Talvez toda a no te. Mas 
felizmente é o final.

Em frente do tiindieifo, o capitão 
repetia e sua pl.-tjftip.phrase com voz 
abafada.

Não se podia queixar. Tinha tido 
felicidade, temnras e* alegi-ia tão ple
na. tão frbnca como se nada se tives
se passado antes.

0  filho estava a dormir áquejla hora, 
a esposa náo se levantaria senão de 
manha.

O prazo estava 3 expirar.
Tinha-se cortdemnadò á morte duas j 

vezes. Devia morrer militarmentc, á 
hora- determinada, sem tremer mais,, 
quando apertasse o gatilho do seu re
vólver do que se estivesse atirando ao 
ialvo. Levantou o quebra luz e olhóu 
para o relogio de parede.

Os ponteiros marcavam uma ho^a 
menos um quarto. Bastava-lhe um

| quarto- de hora para redigir o seu tes
tamento. Então, envolveu num  olhar 
carregado de amargura todos os ob- 
je.ctos familiares que estavam d sper 
sos no gabinete, os seus livros de con
tabilidade e os seus pratos da China: 
N’aquelle exame rapido, viu o- cofre 
com. ;i pesada tampa fechada e ficou 
muito tempo n aquella contemplação 
com uma persistencia machinal. A se
guir. abanando a cabeça, tirou de uma 

|gaveta o ‘revólver, pôl b em cima da 
imesa-e, depois de reítefctfr algúns mi* 
nutqs. escieveu as seguintes linhas:

«Meu coronel, roubçi. Náo accuso 
ninguém da tentação que me levou a 
cbmmeter esse acto. Roubei; é o ca
so.

«Conhece me. Sabe o procedimen
to que tenho tido desde que assentei 
praça. Náo tinha nada que se me pu»

desse censurar. Não sei se o conselho 
dè guerra téria tido dó de nflim. Mas 
náo quiz esperar que me julgassem e 
por isso matei-me, "  .

«Náo mereço nada. Náo peço se
não uma coisa: que nãó se fale d’esta 
triste historia rios jornaes, pdf causa 
do rriéu filho».

Começou depois outra carta que 
era destinada á esposa.

Humilhava-se. Pedia-lhé (̂ úe nunca 
ensinaàse ó filho a detestar a momo- 
ria infamada do pae.

—Perdôa-me, dizia ellle, o ter-te 
feito âoffrer tanto, e agora ainda ma-

IContinuAj, •
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0  D ESPO TISM O

Eil-o radiante, com toda 
a sua força, com garras de 
abutre a construir o seu ni
nho neste risonho paiz de 
cujo ninho sàhifá mais tar
de toda a especie de vicios, 
de deprevações e dé cri
mes. Elle é nas cidades, nas 
villas, nas aldeias, nos cam
pos, por toda a parte elle 
quer deixar raizes para que 
sua mãe, a oppressão, seja 
adorada pela turma ignara 
e ignóbil dos seus adorado
res. Desde que Portugal é 
governado pèlo vergonho
so constitucionalismo, o 
povo portugez nunca mais 
foi livre.

Foi e é um escravo des- 
se mesmo despotismo.

Ah! miseráveis, miserá
veis, não vêdes este çangue 
que tambem é vosso der
ramado pelo tyrannete e 
correndo pelas calçada? 
Não vêdes o povo geme
bundo, opprimido pelo pe
so dos annos, já sem forças 
para trabalhar e morrendo 
de fome na sua humilde al
cova, subterranea? Não vê
des a pobre mãe, qual anjo 
tutelar, apertando contra 
o seu peito abatido, o san
gue do seu sangue, o corpo 
do seu corpo, a alma da 
sua alma, o fructo do seu 
amôr, o seu estremecido fi
lho, que é o unico enlevo 
da sua vida e que a vossa 
espada de exterminio o 
quer arrancar dos seus bra
ços? Não vêdes o pobre 
marinheiro, sacrificando-se 
pela patria, arrastando os 
maiores perigos por sobre 
as ondas do mar e depois 
delle levantar bem alto o 
nome da sua Patria, o des- 
presaes, enviando-o muitas 
vezes para esses inhospitos 
climas africanos onde vai 
buscar ia morte para vosso 
contento? Tudo vêdes.

E’ que a vossa alma feita 
de gelo e o voSso coração 
duro comcf as pedras das 
calçadas não têm a menor 
commoção pelos que sof- 
frem e pelo contrario ainda 
mais os odeia e espesinha. 
Vós estaes contentes, só, 
quando vêdes o sangue 
derramado, as vossas espa
das tintas do mesmo san
gue e a detonação dos vos
sos revólveres sôam nos 
vossos ouvidos e vêdes ca- 
hir como um bando de 
pardaes as vossas victimas, 
que é o povo que trabalha 
para vós e que em paga o 
gratificaes com balas, e 
chanfalhos. Déspotas! Que 
fazeis vós de sociedade 
com o absolutismo? O  que 
é o absolutismo despótico? 
Não será uma turma ignara 
e ignóbil que substitue o 
império da Lei ao seu ca
pricho e á sua furia? Platão, 
o philósopho grego, dizia: 
«O despotismo é um tyran-

nô de mil cabeças». E foi a 
este syst.ema que os anti
gos recúzaram por unani
midade classificar entre os 
governos legitimos,. e que 
Aristoteíes via nelle «a 
mais detestável fórma de 
tyranniá».

A final, a onda desses 
miseráveis tudo arrasta e 
não dá jazida senão para 
cahir na voragem da tyran- 
nia; e então, depois, satis
feito de crimes e de sangue, 
embriagado do poder, fati
gado até da sua dominação, 
submette-se ou acceita um 
dictador, e, tornando-se in
capaz de qualquel liberda
de, elles, que agora impe
ram ficam depois como se
us escravos vis e abjectos.

A lucta é djfficil, o dia 
está escuro, não é um com
bate entre dois partidos; 
é um combate em duas ci- 
vilisações entre dois syste- 
mas. E repetiremos: O ab
solutismo dominado pelo 
despotismo é o ultimo fru
cto de doutrinas doentias 
provocadas pela embria
guez da vaidade humana; o 
absolutismo é o renasci
mento de todos os males 
de que veio estirpar a terra 
o despotismo; é um syste- 
ma que não soffre discus
são: elle mesmo tomou a 
fórma d'uma aggressão sel
vagem e parricida contra 
toda a organisação social.

Abaixo o despotimo!
F r a n c a  N e t t o .

Aldegallega

Modista com longa prá
tica de chapéos, chegada 
de Lisbôa, faz e transfor
ma-os pelos melhores figu
rinos parisienses, para se
nhora e.creança, em todos 
os géneros; lava e tinge os 
cascos de palha ficando 
como novos e transforma 
os mais antigos; frisa plu
mas. Ensina a fazer cha
péos em trinta lições.

Tambem faz vestidos, 
capas e casacos com a 
maxima elegancia. Executa 
toda a qualidade de figuri
nos mesmo os mais diffi 
ceis.

Encarrega-se de enxo 
vaes para noivas. Ensina a 
fazer flôres em panno, vel- 
ludo e seda. Preços muito 
rasoaveis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne
ves Miees, rua da Fábrica, 
46, nesta villa.

segundo amos-

gado

'A d u b o s  ««saa|M>síos

Copia de uma carta re-í 
cebida do concelho de Rio 
Maior:

«Estou satisfeitíssimo 
Com  o adubo composto da 
formula n.° 273, pois que o 
trigo adubado com ella se 
apresenta com optimo as
pecto esperando uma co
lheita vantajosa.»

Esta adubação foi indica
da pelo nosso agronomo

consultor 
tra da terra.

Outras communicaçôes 
que temos recebido di
zem-nos que as cearas que 
foram adubadas devida
mente em qualidade e quan
tidade, se apresentam como 
esta, com esplendido as
pecto.

Quem não proceder as
sim estudando préviamen
te as adubações que deve 
empregar e que continuar 
ás cegas a empregar só 
superphosphato e coisas 
peores a torto e a direito, 
espere-lhe pelos resultados 
e diga depois mal dos adu
bos, esquecido dos avizos 
e indicações que a todo o 
momento se lhes estão a 
dar.

Quem não tiver empre- 
á este anno adubos 

compostos nas cearas, pó
de, em parte, compensar 
essa falta empregando o 
Nitrato de Sodio em co
bertura.

Pedidos a O. Herold &
C .a Lisboa, 14, rua da Pra- 
ta= P o rto , 25, rua da Nova 
Alfandega, ou ao depositá
rio em Aldegallega, José 
Pereira Fialho.------- ----------- orw——— —.

I*artido Ecptiltlicano

Os nossos correligioná
rios de Canha resolveram 
escrever ao nosso amigo 
Antonio Rodrigues Callei- 
ro, secretario da Commis
são Municipal Republicana 
do Centro Dr. Celestino 
d’Almeida, para que este 
nosso amigo alli fosse a 
fim de se organisar a Com 
missão Parochial Republi
cana naquella localidade.

Na próxima terça feira 
seguirá para alli o nosso 
correligionário Calleiro a- 
companhado dos srs. dr. 
Cunha e Costa, José Cy- 
priano Salgado Junior e 
outros para tratarem da or
ganisação da Commissão 
Parochial naquella villa.

--------------- -— ---- ------- ’------ -

W escaaço  Semassal

Da União dos Emprega
dos de Commercio do Por
to recebemos o Relalono 
apresentado pelo Conselho 
Director da União dos Em
pregados de Commercio 
d’aquella cidade á sancção 
da assembléa geral de 26 
de abril de 1908 e assem
bléa magna da classe de 3 
de maio do mesmo anno, 
que agradecemos.

I*eusam ento

A energia sem integri
dade e sem espirito de 
bondade só pode repre- 
zentar a personificação do 
espirito do mal.— Samuel 
Smiles.

---- J---- -— --o— — — —

Arseniato  de  C h u m b o  de 

K w ift

Novo insecticida ameri
cano, destroe os insectos 
que se. sustentam com a 
seiva dos vegetaes, piolhos 
dos favaes, meloaes, rosei

ras, arvores fructíferas, hor
tas, jardins, etc., etc.

Applica-se por meio de 
pulverisadores, como os 
tratamentos da vinha e ba- 
tataes.

Preços, esclarecimentos 
e encommendas, a José 
Pereira Fialho— Aldegalle-
ga-

ANNUNCiOS

A . N N T J N C I O

ATE
( l . a publicação)

No dia 24 de maio pro- 
ximo, pelas dez horas da 
manhã, á porta do tribu
nal judicial desta villa de 

Idegallega do Ribatejo, 
nos autos de execução 
por sellos e custas que o 
Ministério Público move 
contra Antonio de Oli
veira Mocho, solteiro, re
sidente no logar de Sa
rilhos Peqnenos, freguezia 
da Moita, se ha de vender 
e arrematar em hasta pú
blica, a quem maior lanço 
offerecer sobre o valor da 
sua avaliação, uma mo
rada de casas abarraca- 
das, com quintal, sitas no 
referidó logar de Sarilhos 
Pequenos, foreira em mil 
réis annuaes, sem laude- 
mio, aos Inglezes do Es
teiro Furado, avaliada em 
2oo$ooo réis.

São citados todos os 
Crédores incertos para as
sistirem á dita arremata
ção e ahi uzarem dos seus 
direitos, sob pena de re
velia.

Aldegallega do Ribatejo, 
28 de abril de 1908.

0  ESC.RIVÁO

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Franco.

E N X O F R E

e sulphato de cobre, a 
retalho, vende-se na rua 
José Maria dos Santos, of- 
ficina de J. Santos Anino* 
nesta villa.

P R E D IO

Vende-se um, de i.° an
dar, na rua do Conde, n.os 
46 e 48. Facilita-se o paga
mento a prestações ou co
mo melhor se combinar. 
Trata-se com o procura
dor Vaz Velho.

Manueí Ànímrio òo Carmtf 
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D,

Aldegallega

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como o freguez os desejai" 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregueÇ 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. -ijog  
de\ e bons forrós.

Tambem se executam 
servidos garantindo-se d 
sua perfeição ainda nas f a 
zendas mais difficeis.

ALDECALLEC-A DO RIBATEJO 
D eclaração

Beatriz Rosaria e seu 
marido Francisco Pinho 
fazem público que não se 
responsabilizam por qual
quer damno cauzado por 
seu pae e sogro José David 
Andrade, nem egualmente 
por imporlancia alguma 
gasta em géneros ou obje
ctos por elle pedidos, em 
virtude do estado irregular 
das suas faculdades merfta-í 
es.

A's auctoridades pedem 
o detenham quando encon
trado em qualquer parte.

Aldegallega, 2 de maio 
de igo 8 .

A / N N T J á f b l Q

( l . a publicação)

e lo  Juizo d e ‘Direito de 
esta comarca, e por de

liberação do conselho de 
familia e interessados no 
inventario orphanologico 
por obito de José dos 
Santos Mingates, no qual 
é inventariante Anna de 
Assumpção, ha de ser 
posta em praça no dia 24 
de Maio proximo pelas 10 
horas da manhã á porta 
do tribunal de esta co
marca, a fim de ser arre
matada por preço supe
rior ao da sua avaliação, 
a seguinte propriedade: 

Uma fazenda denomi
nada Oiteiros de Dentro, 
no logar e freguezia de 
S. Jorge de Sarilhos Gran
des, composta de uma 
casa para arrecadação, vi
nha, arvores e terra de 
semeadura livre de foro 
ou pensão, avaliada em 
i:200$000 réis.

A  contribuição de re? 
gistõ é paga por inteiro- 
pelo arrematante.

Pelo presente são cita-



O DOM INGO

dos quaesquer  credores 
incertos para assistirem á 
praça querendo.

Aldegallega do Ribatejo, 
3o de abril de 1908.

' r- • • * A • • r> I i&f , .  r. . .
Verifiquei á exactidão; J ,

0  JU IZ DE DIREITO .

A, Franco, 
Ò t S C R iv X ò  

José Maria de Mendonça.

TAM AN Q  U EIRO

Preeisa-se de rapaz que 
queira' aprender este offi- 
cio. Nesta  redacção sè 
diz.

E N C Y C L O P E D I A
D A S  FAMÍLIAS

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

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

G A Z E T A  d a s  A LD EIA S

Semanário illustrado de propagan
da Agricola e vulgarisaç&o de conhe 
íimcntos uteis, premiado com meda
lhas de ouro. prnfe é bronze em diffe- 
r-entes. exposições e grande diploma 
d'honra na Exposição da lmpren>8 
de 1898.

Assigna-se na rua do Sá da Ban 
d eira, íçp, ),Q.

P O I 1 T O

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOYU TESTAMENTO

' [Vida de J'è>u"s '('hristo e dos pn»- 
meTOs.apóstwlps^açompanha.da de 3o 
gravuras e dé do'is mcippas e um pla.-
no de Jerusalern-

! í̂ i í , P E LA
"E s ír e lis  «Io XOrttL;

Com approyaçãp $p., ?r. U. Antonio, 
Bispo do Porto; |
Preço, brochada--- (6b réis, Carto

nada — 300 réis.
Livraria Editòrldé■RigupiHnbas Ju» 

fljor, rua das Oiiveiras, 75-— PORTO.

OS DIÍA1AS 
DA COLITE

iChroniça da réiftado de Luiz XV:)
Romance historico por 

E. L A D O U C E T T E

í)s  ambres trágicos de Manon L ç s : 
fau t CCHTi 0 cçiebre çavalieirò de 
GrieuX. formam o entrecho d'çste 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um çunho 
de originalidade devéras encantador, 

A corte de Luiz xv . çom todos 'os' 
geus esplendores e misérias, é escr:- 
pta magistralmente pelo auctor d '0 
bastardo da Rainha nas paginas do 
sçu .n qvq  livro, destinado sem duvi
da a alcançar enfre nós è-víto è^ual 
áquelle.çom qpe foi jec.eb;dq çm .Pa
ris,. onde se çònia Am pôr ífillhárés 
os exemplares vendidos.
. A '  ed.;ç;1o p o rtu g u e za  d o  p o pular  e- 

f<j).mnj.t>V.en,te rpfjiaflce. sçrã feita e m  

fasciculos seníafraes de 16 paginas, 

■de; g r a n d e  ffti|ip»W, -illustiiados' c o m  

*fthèj;bas gravuras de  p a gin a , e cor\s- 

ta r ^ S ip e n a ^ d e  2 Veflumers.

i o d e i s  o
o iot cj L i-̂ M> rè is  o. toíuo:

2 valiosos brindes a-todos
ro-, «jjpgç^ssigji^itiéà À

‘Pedidos á ^bliqtbeca Popular) Em
presa ÉdiíQra, !iÕ2,T^Uji da Rosa, 162 
«- Liâboa-

M AXIM O  CO RKI

N A  P R I S Ã O

P r e ç o  $.©© rccs

a A  E D IT O R A » 

Largo do Conde Barão ,  5o

&- LISBO A I;

Romance historico con
temporâneo por

MIR1EÍJVIIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a i 5o 
réis.

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

P A L H A

Enfardada, vende,  muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, n’esta villa| 
rua do Conde. i4o

VIDRARIA DO RXBATEâO
jd:b

.p  \ , i i r a
v-j  - j  j  c. j  o

é s t E  importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de 

’ tal nacionaès e ‘éxlrangeiros e vidra- 
ças em todas as dimensões por'pré~ 
ços e gudes aós de Lisbôàf"

Encarregasse'de col/orar vidraças 
ein jane/las, vilrines, etc. ' ;

Ha tambem molduras em madeira e diferentes ar li 
gos de louça.

0  proprietário d'este estabelecimento péde ao ex.m 
público d'esta terra que não vd a outra parle sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

SSsjpaiaa tia Eleja <!o Co», de

ALDEGALLEGA
3/8

OP P ° r 5o.o. réis- semanaes-s&}Qd,qHÍreni as cele- 
• breS- inaclunas SLN GERparOr coser. .

Pedidos a AU R ÉLIO  J O Ã O  DA C R U Z ,  cobrador 
da ç\ua concessionário em Por!u-
gal p<ira a venda das ditas'maclunds.

È.nvia/catahgv.s a qu.eni õs desejar■
T M  A L D E G A L L E G A  f l jÉ |  fc -•

RELOJOARIA GARANTIDA
----DÈ -—

Ãxvíina Marques Coníramesíre

Relogios de bolso america-< 
nos Inquebraveis de nickel rna- 
cisso, tendo as caixas , linda
mente gravadas,  ao preço de 4$ooo ré
is, garántindo-se por 2 annos mestpo con- 
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos ou-tròs desde ifjiSoo.

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 soco com sellos em branco para repartições 
públicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, niono- 

rammas em relogios e pará carteiras.g r

Grande diversidade ém óculos e lunetas.

? , R u a  SDfreifo, 8í _  ALDEGALLEGA

DIAltlO DE NOTICIAS
.A GUERRA AIíG-LO-BOER
Interessantíssima narração das luctas çritre inglezes e:;boers', «illustrada» 

com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do 1'ransvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas da

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16  paginas, . . . . . . . .  3o réis
Tomo de 5 fasciculos ............................... .. iS o  d
A GU ERRA ANGl-O BÓ ER é a abra jde mais palpitante actualidade...

■ N’ella são descriptas, «por uma testemunha prèsenrial», as differentes 
pha>es e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

•A  GU ERRA ANGLO  BÓ ER faz ípassar ánte os o lhosdo1 eitor todas as 
agrandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongíida e acérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e .orangino.s, verdadeiro.s prodigios de 
heroísmo e tenacidade, em que são egualmente admiráveis a coragem e de
dicação. patriótica de vencidos e vencedores,

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequ -nas republicas'sul-jifricahas, decorrem atravez de verda
deiras peripeciasy por tal maneira drapvjticasje pittore^;cas, qyé ddo á G U E R 
RA AIvGl.O-BO ER, conjunctamente rorsi o irresistivel(at.t,raçtiyo.d'uma nar 
ra(iva h.storica d(7S: nassas*dias,~o eníjarl to da lerturá ròmantisada. -

A Bibliotheca do l ) i A R i O  DE N O T I C I A S
apresentando 'ao publico esta obra em;«esmerada edição,», e por u-m preço di
minuto, julga prestjir ura serviço .aos ntim.erasos leitores que ao mesrno 
tempo desejam deleitar-se e adquirir, pertêifó conhecimento dos successos 
que mais interessam o mundo culto na.açtualidade'.

•L,v!Íí -■ s' . :.. 1 .. j ; I íLuíiC - ..
Pedidos d  Emprè^a do D IA R IO  D E  NO IIC IA S  

Rua do Diario de Noticias,' 1 10  —L IS B O A

a por

S»ef|!se!íos írnftfatíòs dc  cdíiçação cívica e moral*- 

©foras' <lc 'p r o p g a n d a  dem ocratiça . - E s t u d o s  dc  

VBilgarisaçãio scSeotiíica, - I ^ t n d o s  historieos< Yul« 

garisação <la, sítieaciií das religiões.- Qiiesiâcs de  
iíEáeresse |>roíçíario.- JJtc. .

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

PR EÇO S » A  A S S IC íX .lT V R i X I  PKOVIXC1A
■ í . Ci ■

3 mezes, (6. números) 280 réis; 6 mezes, 
fi'2 números) 56o; 1 anno, (24 numero.s)

A sahir'quinzenaImçnte,
i Jtaoo reis

Esta bibliotheca inicia-se no intuito de aproveitar 
todo o saído em, beneficio d.a escola do Centro Rodri
gues de Freitas. ;^_jl ofn^^iikoédiloà

Sé.de do Centro da «.-.Pequena Bibliotheca D-emacra* 
ticay>: -̂Lí\\'§o de Santo André,  19-Aj i;°. - ■ :

■ - « L I S B Q A l i -


