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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

0 JESUITISMO E A FAMILIA

Para se acabar de vez 
com o jesuitismo— é ne
cessário e basta emancipar 
a mulher.

Para que o leitor mais 
alheio á f sychología social 
não taxe de ousada a mi
nha affirmativa vou escla- 
recel-a.

A mulher ignorante é 
extremamente fraca e, co
mo symbolisa o retrocesso, 
terrivelmente perigosa. Ati
rada para a tortuosa e a- 
gra estrada da vida, não 
tem a inergía sufficiente 
para destr uir os obstáculos 
que encontra, e por isso 
não dá um só passo sem 
que mão robusta a encami
nhe. E’ como uma ereança 
de poucos mezes que tendo 
medo de levantar um pé, 
não dá uma passada; moti
vo porque se entrega a 
qualquer pessoa sem esfor
ço.

D’este modo a mulher 
ignorante confia-se unica 
e exclusivamente ao acaso 
que, no dizer d’um escri- 
ptor, é as mais das vezes 
caprichoso. Como não vê 
nada, por isso que só vê 
superficialmente com os 
olhos do corpo, acceita 
qualquer mão que se lhe 
estenda: ou seja a bella mão 
carinhosa da virtude, ou a 
viciosa mão pustulenta do 
crime.

Ora, estando a socieda
de semeada de escolhos e 
tendo as suas artérias oc- 
cupadas pela hypocrisía e 
pelo egoísmo devido isso á 
larga e perniciosa propa
ganda que a corja jesuítica 
tem feito com suas escolas 
immoraes, por ser ampla a 
liberdade de acção que os 
governos lhe têem dado, 
estando a sociedade assim, 
repito, a mulher ignorante 
perde-se fatalmente ou tor- 
na-se um elemento perigo
so. (As poucas que o acaso 
favorece são apenas puras 
excepçõqs que mais com
provam a regra).

Das perdidas muitas são 
aproveitadas pela seita ne
gra que vestindo-lhes um 
balandrau azul ou preto, 
pondo-lhes ao pescoço um 
esçapulario e uma cruz e

enfiando-lhes no braço um 
rosário, as manda pelas 
portas pedir dinheiro ou 
lhes põe o rótulo de carida
de e as colloca em determi
nados estabelecimentos 
que, além de serem precio
sas fontes de riqueza, são 
excellentes pontos estraté
gicos.

Estão neste caso os hos- 
pitaes, os asylos, as escolas 
maternaes, ete., etc.

— Das perigosas nem 
uma só lhe escapa; pelo fa
natismo faz delias seus ins
trumentos cegos para con
seguir o fim que tem em 
vista— a exploração.

Em seguida ensina-lhes 
a calúmnia e inicía-asna in
triga para poder lançar a 
discórdia, primeiro na fa
milia, depois na sociedade.

E é assim que todos os 
dias vemos a mulher peri
gosa, que é a mulher beata, 
no chafariz, nas vendas, 
nas casas das visinhas ex
plorando tudo, e tudo adul
terando para, preterindo os 
mais sagrados deveres de 
filha, de esposa e de mãe, 
ir despejar o que viu e o 
que não viu, o que ouviu e 
o que não ouviu aos pés do 
seu director espiritual que 
não podendo, na occasião, 
significar-lhe todo o seu 
reconhecimento, se limita a 
fazer-lhe cócegas no queixo 
mesmo antes da absolvi
ção . .  .

E’ devido á mulher igno
rante e só a ella, que o je
suitismo ainda hoje existe. 
E’ nella que reside a sua 
força e o seu poder, porque 
é tambem sobre ella que 
está construidò o negro 
covil em cujo seio se origi
nam as maiores perturba
ções sociaes.

Educar, pois, a mulher 
é libertal-a; e libertal-a é 
fazer desapparecer o jesui
tismo.

A mulher solidamente 
educada não tem precon
ceitos e por conseguinte 
nunca abandonará a sua 
casa para ir fazer propa
ganda de princípios falsos, 
nunca utilisará o venenoso 
punhal da calúmnia,

Tornada bella, meiga e 
boa pela educação transfoi 
mard o lar numa escola, 
como diz o sr. D. Antonio

da Costa, e educará os fi
lhos.

A mulher educada ama 
a escola láica e a láicisação 
do ensino é a condemna- 
ção do jesuitismo. E’ por is
to que o jesuita detesta a 
escola moderna. Para pro
var isto vou transcrever o 
que a este respeito diz o 
eminente pedagogista sr. 
José Augusto Coelho; «Os 
jesuitas são, com eífeito, os 
agentes mais enérgicos da 
pedagogia retrógrada, es
forçando-se á custa de to
dos os meios, por sustentar 
o pensamento pedagogico 
da Edade Média, isto é, o 
privilegio dos que educam 
e se educam, o dogmatis
mo que se impõe á intelli- 
gencia, o auctoritarismo 
que domina a vontade.»

«A sociedade de Jesus, 
fundada por Santo Ignacio 
de Loyola e confirmada pe
lo papa em 1540, desenvol
ve-se rapidamente, afim de 
sustar a decadencia do re
gimen mental do passado, 
escolhe para arma a instru
cção da mocidade».

Nem mais, nem menos.
Unâmo-nos, pois, e façâ- 

mos o que disse Grégoire 
no tempo da revolução 
franceza: «Reconstituamos 
a natureza humana, dando- 
lhe nova têmpera; é preci
so que a educação pública 
tome conta da geração que 
desponta».

—-E’ o unico meio, não 
ha dúvida.

A vila Junior. 
------------- »

JVoia scnaanal
Ha dias, no vapor, um 

dignissssssimo professor 
dirigindo-se a um seu ami
go, exclama:

— « A h !! ! . . .  Mas como 
tu estás magro de gordu
ra!!!»

Uns cidadãos que estava 
de parte riram-se e diz um: 
«Não admira; E' um tha- 
lassa que se acha entre 
nós.».

88. «9oão

Muito divertido o S. Jo
ão, nesta villa Em quasi 
todas as ruas se vêem ain
da bailes populares onde o 
povo se diverte todas as 
noites bailando e improvi
sando engracadissimas can-O »
tigas.

O s adeantamentos con 
tinuam a sei’ a ordem do 
dia; poucos poli ticos ha, se
gundo parece, que não es
tejam compromettidosn’es- 
sa tramóia em que se 
abriam as arcas do thesou- 
ro público para os felizes 
afilhados. Diz-se que ha até 
certos meninos bonitos que, 
nem que tivessem a vida de 
Mathusalem, poderiam pa
gar o que já receberam 
adeantado.

Bonito regimen e lindís
simos processos de gover
nar.

O horisonte está cada 
vez mais tenebroso amea
çando tempestade.

Ha males que vêem por 
bens. A s  vezes são preci
sos os grandes temporaes 
para limparem completa
mente a atmosphera.

Mas emquanto a fome 
vae alastrando no norte do 
paiz, e sabe Deus a que ex
cessos obrigará, o que vale 
é que o povo se vae diver
tindo despreoccupadamen- 
te. Em Lisbôa as festas do 
S. João foram concorridis- 
simas e os comboios que 
partiram para o Porto iam 
repletos de passageiros, 
para assistirem aos festejos 
da cidade invicta.

Tristezas não pagam 
adeantamentos, como bem 
disse um gracioso escriptor.

Tambem os habitantes 
de Pompeia e de Hercula- 
num folgavam despreoccu- 
padamente, e de súbito a 
lava incandescente do Ve- 
suvio reduziu a ruinas es
sas duas opulentas cidades.

E os phenomenos cómi
cos reproduzem-se muitas 
vezes na ordem social,.

Lisbôa regorgita de ani- 
matógraphos; chega a ser 
uma loucura, Rara é a rua 
de mais concorrência onde 
não se encontre uma d e s 
sas casas de espectáculo. E 
ostheatros, por consequên
cia, ficam ás. moscas.

O ra  é justo que todos 
ganhem a sua vida. Ponha- 
se, pois um limite a esta fe
bre de animatógraphos; 
porque os artistas dos thea- 
tros tambem precisam de

viver. Nós apreciámos de
veras o theatro, não o que 
infelizmente por ahi abum- 
da agora, tão farto em 
producções pornographi- 
cas, mas o que educa e mo- 
ralisa os costumes, e por 
isso temos realmente pena 
da sua lastimosa decadên
cia.

Tudo isto são sympto- 
mas bem frisantes da épo
ca que estamos atravessan
do,

J qaquim d,os A njos,

Wessão «la cam ara

Em consequencia de 
quarta feira passada ser 
dia santificado a camara 
resolveu que a sessão or- 
dinaria se realisasse no dia 
im mediato,— quinta feira— 
deliberando-se o seguinte;

Que na próxima semana 
se começassem os traba
lhos de reparação nas mu
ralhas do ca es das. faluas,. 
sVesta villa.

- x -

Que foi presente a re-- 
presentação contra as exi
gências dos viticultores do 
Douro em prejuízo da viti
cultura do. resto do paiz e 
que se lhe désse o destino, 
competente.

- x -
Que o imposto no tou

cinho nesta villa fosse ar
rematado a Jacob- Rodri
gues Mangalavada por 
|8 i $ ioo réis.

- X -
Que fossem approvadas 

diversas ordens de pa.ga«. 
mento.

— x -
A sessão encerrou,-se- era 

uma hora e meia da tarde.

i:\ftt rsão

E’, finalmente,, hoje, que 
a. Sociedade Phylarmônica 
de Sarilhos Grandes dá o 
seu passeio fluvial á Tra fa
ria vindo depois pelo. Sei
xal, Acompanha esta socie-*. 
dad.e a Sociedade i.° dô 
Dezembro, havendo, por- 
consequencia, duas phyla.r- 
móníças a bordo, do vapor 
que será o Atalaya. 2 °.

O  regresso será ás 7 ho
ras da tarde havendo de
pois nesta villa uma visto
sa marche aux Jlam.beaux: 
que depois de percorrer al
gumas ruas irá á Lançada e 
depois a Sarilhos. Grandes..



G Q F R S  B B  PE R Q LÃ S  _____

l i b e r d a d e ;
No ar ha só aromas e perfume,
O campo ostenta mágica be!le~a,
Derrama o sol na terra vivo lume,
E ' Ioda encanto e pã\ a natureza.

E  os homens, que vegetam sobre a terra,
Em vê  de a pa~ serena cultivar,
Procuram , no horror pérfido da guerra;
As feres mais terríveis egualar.

Aquelles que no mundo andam pregando 
A  cruzada santíssima do Bem ,
Sao sempre — por desprego miserando —■ 
Olhados com soberba e com desdem.

Mas uni dia ha de vir — dia bemdilo! —- 
Em que o sol romperá, meigo e jucundo,
E  Se fará ouvir um grande grito 
Nos cantos mais reCondilos do mundo.

»

Tal grilo soará enlre os humanos,
Correndo toda a vasta immensidadc:
« Abaixo a vil caterva dos tyrannosl 
«E  mãe de todos nós a Liberdade!

tfíoàqiiifii Í õs SZnjôs.

O  DQM1NGÔ*

ile m e i l io  eosaíra ôs alíSs-

'SOS
Na penúltima -sessão da 

camara de!iberou-se alli 
pedir ao sr. administrador 
do concelho providencias 
sobre os abusos commelti- 
dos no pôço da freguezia 
de Sarilhos Grandes.

Esta tem graça !. .  . Sari
lhos Grandes que ha annos 
reclama a limpeza do pôço, 
vem agora a camara pedir 
ao sr. administrador pro
videncias sobre os abusos 
que alli secommettem. Faz 
lembrar aquelle que depois 
de roubado mandou fazer 
portas de ferro. Os abusos 
vêem já d’outro tempo e 
quem os commetteu foi a 
própria camara, porque, se 
tivesse mandado collocar, 
cõmo devia, no poço uma 
bomba e a competente 
tampa, nunca ninguém te
ria occasião de lhe deitar 
dentro immundicies que 
tornassem a agua incapaz 
de serv-ir.

Mande a Camara fazei' 
uma rigorosa limpeza ao 
poço e depois collocar-ihe 
uma bomba e a tampa e 
deixe-fee de encommendas 
para o sr. administrador do 
concelho que tomára vêr
o que por cá se passa 
quanto mais ainda o que 
passa por Sarilhos Gran
des.

E’ este o unico remedio 
para taes abusos.

Aproveitando à occasião 
lembrámos á camara que 
pessa tambem ao sr. admi
nistrador para providenciar 
sobre o abuso que o covei
ro cfaquella localidade 
commette no cemitério, 
enterrando cadáveres uns 
sobre outros, e para que o 
sacristão não puxe mais de 
um badalo visto que na 
torre só ha um sino.

♦latSgUBSíejnio
Respondeu na passada 

segunda feira no tribunal 
judicial desta comarca e 
foi condemnado em tres 
mezes de prisão correcciò- 
nal José Ricardo da Costa, 
marceneiro, natural de Vil
la Franca de Xira.

llí im O r e s

Q ue um ideota, a quem 
ha já tempo deixámos de 
dar importância n’este lo
gar, dizia na passada terça 
feira aos trabalhadores do 
ramal do caminho de ferro 
que assim como Aldegalle
ga perdeu a parte do Casal 
do Sa mouco iria tambem 
perder a comarca.

— Que a comarca, a sa- 
hir de Aldegallega, irá pa
ra a Moita devido á alia in
fluencia politica do Barbo
sa.

— Que o sr. Antonio 
Mendes Freire Maneira se 
acha em sua casa, na villa 
da Moita.

— Que este senhor pensa
i em fazer uma conferencia 
no Club do padrinho.

— Que brevemente será 
nomeado administrador - 
daquelle concelho.

— Que um certo professor 
açhou a camara do vapor 
'«Atalaya» moral e physica- 
mente suja.

— Que o sr. Chrjstiano 
de Mendonça, receioso que 
o irmão encarasse, mandou 
o guarda da fazenda subs
tituir o signal vermelho por 
outro d\)utra còr.

— Que o auctor da céle
bre acta de l i  de janeiro 
projecta querellar «O Do
mingo»

— Que o animatógrapho 
«Gaumon» vae para o Sa- 
mouco.

Tosas-adjas

A ’manhã realisar-se-ha 
na praça d’esta villa uma 
tourada promovida pela 
sociedade phylarmónica da 
Ribeira de Santo Estevam, 
em que tomarão parte ma
gníficos elementos do Real 
Club Tauromáchico de Lis
boa.

A’ tourada tocará a phy
larmónica promotora.

— A direcção da Socie
dade phylarmónica i.° de 
Dezembro de Aldegallega 
tambem já começou a con
tratar artistas para a sua 
tourada que este anno terá 
attractivos de extraordina- 
rio exito. A tourada deve 
effectuar-se em 19 de julho 
proximo.

fís'I|>círo..
Subordinado a este titu

lo começou a publicar-se 
no Porto um novo jornal, 
cujo summario é o seguin
te:

Tripeiros: O  cêrco do 
Porto, Theophilo Braga; 
Eccos do Porto, Ramalho 
Ortigão; Coisas do Thea
tro— A primeira audição 
do «Roberto», Fernando 
Reis; Nomes e ruas do 
Porto; Apontamentos pa
ra a historia da Guarda 
Municipal do Porto; Ho
mens do Porto— Borges 
d ’Avellar, Silva Pinto; C o 
mo Deus castiga— Capitu
lo de romance inédito, Ca- 
miUo Castello Branco; In
fante D. Henrique— A casa 
do Infante, Alfredo Alves; 
O  Porto em 1865—Hoteis 
existentes naquella época; 
O Porto em 1908—Hoteis 
existentes hoje; A Rua Es
cura, romance por Antonio 
Coelho Louzada; A  mu
lher dos arredores do Por
to, Antonio Sarmento; Vá
ria.

Artigos a publicar nos 
números seguintes:

A estada dos Francezes

no Porto em 1809; O Pe
dro Sem, As Muralhas da 
Cidade, a Lenda do Rei 
Ramiro, Antigas procis
sões, Historia dos Estabele
cimentos litterarios, scien- 
titicos e artísticos, etc.

Principiar-se-ha no pro
ximo número a publicação 
integral do interessantíssi
mo Catálogo dos Bispos 
do Porto, de D. Rodrigo 
da Cunha, um dos traba
lhos mais eruditos sobre a 
historia desta cidade.

Ooportunamente se pu
blicará tambem a Descri- 
pção Topographica e his
tórica da cidade do Porto, 
do Padre Antonio Rebelio 
da Costa, outro excellente 
trabalho sobre coisas por
tucalenses.

l<oja íSc  N o v id a d e s

Na Loja de Novidades do 
nosso amigo e correligioná
rio Manuel Braz dos San
tos ha um grande forneci
mento de peças engraçadis- 
simas de fogo de artificio, 
próprias para estas noites, 
que se vendem muito ba
ratos. R. Direita, esquina da 
rua do Pôco.

Adeasíáasíaenío «le emlci» 

ras?

Não nos saberá dizer a 
ex.ma camara municipal o 
que é feito de 12 cadeiras 
eguaes ás da sala nobre 
dos Paços do Concelho, 
vindas juntamente com es
tas, pagas pela camara e 
que foram para casa d’um 
fulano?

Como se assobia, por 
ahi de quando em quando 
esta moda d e . . .  «adean- 
tamentol . . . »

---------- -— ---------- •

C U ^ í d c e o i n i e i o

• Ha nesta villa grande in
teresse pelo comicio que 
hoje, ao meio dia, se reali- 
sará em Lisbôa na Avenida
D. Amelia, esperando-se 
que o vapor d’as 9 e meia 
da manhã leve muitos dos 
nossos correligionários, que 
irão propositadamente a 
Lisbôa para assistir ao co- 

' micio.
Este comicio é público e 

destina-se a tratai- da ques* 
tão dos «adeantamcntos» á 
familia real e de graduadas 
personalidades da monar- 
chia.

Como os deputados re
publicanos é que estão en
carregados de esclarecer 
esta importante questão, é 
de crer que o povo ficará 
sabendo como e quem es
banjou o dinheiro do paiz.

---------- -— — ------------ -

M ersíiesse  

No proximo mez de ju
lho, continúa a kermesse 
em beneficio da Corpora
ção dos Bombeiros Volun
tários desta villa, tocando 
no coreto a distincta phy
larmónica i.° de Dezem
bro.

E’ cie esperar que a con
corrência seja grande at- 
tendendo que a Corpora
ção é muito util á terra.

---------- -------------- “*>----------•

A direcção da sociedade 
phylarmónica i.° de De
zembro deliberou, de ac- 
cordo com os phylarmóni- 
cos, festejar o dia 5 de ju
lho, por ser n’este dia que 
a phylarmónica ganhou o
i.° premio no Certamen 
Musicai em Setúbal.

A phylarmónica, á noi
te, percorrerá as principa- 
es ruas da villa.

5 FOLHETIM
rM-— '."'"■"■."jBEiyp: ■■■

Traducção de .1. DOS AN JO S

11  I

—Tia! tia, gritou ella á senhora que 
estava fazendo meia, ahi vem o papá!

Tinham deixado a carruagem ao 
pé da grade de portão e entraram 
sem mandarem dizer nada; a Li se, 
muito-comprettida por ter sido sur- 
prehendida com aquelle trajo, fazia: 
se córada, náo ss atrevia a deitar-se 
ao pescoço do pae e t nha vontade de 
fugir.

—Então, náo me abraças, rapariga?

| exclamou o sr. Savenay, emquànto a 
lia avançava para elles arrastando as 
pernas peadas na herva espessa.

E accrescentou, tazendo soar mui
to alto o nome e o título do Roberto 
com uma emphase pretenciosa:

—Apresento-lhes o conde Roberto 
de Martillac, um dos meus amigos, 
que vem comprar)aqui uma proprie 
dade.

A tia balbuciou algumas palavras 
banaes e delicadas.

O Roberto náo a ouvia, perturbado 
por aquella visão inesperada cuja san
ta frescura ihe penetrava na alma. Em 
vez de esbarrar, como julgara, com 
uma rapariga rústica e vulgar, de mã
os grosseiras, encontrava-se em fren
te de uma admravel menina que se 
feminisára n’»igum convento de Pa
ris, e com as mangas arregaçadas e as 
saias que não passavam do tornozel-

I lo, entre as arvores floridas e o hori-
i zonte manchado de insectos doura 

dos. illuminava com a sua mocidade 
aquella paizagem de egloga. Tinha 
pena de ter obedecido á amante, de 
se ter mettido n’aquelle becco lodoso 
sem sahida, e resolvido a não se fazer 
cúmplice de uma tal baixeza a não 
perturbar aquella tranquillidade paci
fica de creança que ignorava ainda as 
amarguras e as desillusóes da vida. a 
não denegrir com lagrimas, dolorosas 
aquelles grandes olhos cândidos e 
bons. esquivava-se novamente, pro
curava protestar para se ir embora 
depressa sem voltar a cabeça e para 
restituir ao sr. Savenay a palavra da
da. E  ao mesmo tempo sentia se como 
que attrahido. como que retido por 
laços invisíveis n’aquelle recanto do 
campo, ao pé daqueila menina que se 
calava, que olhava para elle com uma

curiosidade isenta de toda a idéa 
má.

Não era amor. Tinha ainda o cora- 
| çáo muito cheio das sensaçòes mór
bidas da vespera, das promessas de 
«miss» W iskey — era uma especie de 
presentimento de que estava tocando 
na felicidade, de que não se consola
ria depois de se ter ido embora, de 
não ter deitado alli o ferro, de que o 
esperavam ternuras ignoradas, mais 
d oces,. mais verdadeiras, mais duia- 
douras do que as outras.

—Tens de nos mostrar a casa toda, 
pequena, disse o sr. Savenay.

O Roberto ofiereceu o braço á tia, 
e como eiles iam adeante.á volta de 
uma rua, a Lise perguntou em voz 
baixa ao pae, em tom malicioso:

—Fali. a verdade? Foi para comprar 
uma propriedade que o sr. de Martil- 
lac. . .

—A não ser que seja por sua causa’ 
minha menina!

IV
Ao principio, isto admirou-a como 

se fosse um conto inverosímil.
Depois, vindo-lhe a pouco e pouco 

a idéa e infiltrando-se-lhe no cérebro 
até então descuidado, de que já não 
era a garota de saias curtas a quem 
tratavam como uma creança e de 
quem ninguém fazia caso, de que 
aquella vida preguiçosa, sem fito e 
sem pensamento, ia mudar, que al
guém a achava bonita e tinha pedido 
a sua mão, transformou-a insensivel
mente, levantou em toda ella uma 
eclosão de feminilidade encantadora 
e indecisa.

ÍContinuaj.



O D O M I N G O

PO LICIA  IN C IV IL

A policia tem sido nes
tes últimos tempos immen- 
sa.mente censurada, im- 
mensamente condemnada 
e irnmensamente repellida 
pelo instrumento de que se 
tem servido— a vingança.

A imprensa periódica 
de Lisbôa e especialmente 
a republicana, sustentaram 
após os trágicos successos 
do Terreiro do Paço e a 
ascenção ao Poder do sr. 
Ferreira do Amaral, uma 
campanha inérgica e tenaz, 
contra os actos da policia 
incivil de Lisbôa. E com 
justa razão.

Eu tambem, mettido na 
funda cova desta banda 
do Tejo e num cantinho 
deste pequeno jornal que 
advoga a Justiça e a Ver
dade, eu quero fazer tam
bem de minha justiça a 
eondemnação, não da cor
poração, mas dos actos il- 
legaes, selvagens, vingati
vos edesordeiros da policia.

Todos nós sabemos que 
a policia é necessaria em 
toda a parte onde princi
palmente a agglomeração 
de habitantes é pouco mais 
ou menos numerosa, e to
dos nós tambem sabemos 
que entre ella, ha homens 
rectos, cumpridores de seu 
dever, honrando a sua 
classe e honrando-se a si 
proprios. Mas como em 
todos os casos e segundo
a tradiçao «por uni pagam 
todos», deixemo-nos des
tes argumentos e vamos 
ao que mais nos interessa 
•—as vinganças da policia.

O caso que vou relatar 
sem sophismas nem altera
ções algumas, succedeu ha 
dias nesta villa com um 
pobre trabalhador do cam
po, d’ 'esses que desde o 
romper da aurora até ao 
crepúsculo, mourejam a 
terra, trabalhando sempre 
para arranjar algum fructo 
para o seu bem-estar, alli- 
viando as mãguas de sua 
mulher e filhos, e que aci
ma d isso, do magro fructo 
que colheu todo alegre, se 
vê obrigado por umas rela
xadas contribuições a con
correr tambem para o co
fre público, mas que de lá 
é tirado criminosamente, 
para o irem, por meio de 
cartas immoraes, entregar 
sob a fórma de adeanta- 
mento nas mãos dos usur
padores e exploradores da 
nossa querida Patria.

Pois ha dias, na praça 
Agrícola d esta villa, sitio 
determinado para a reu
nião dos trabalhadores ru- 
raes, encontrava-se o tra
balhador Antonio Caldei
reiro no passeio junto da 
niercearia Aldegallense e 
com elle muitos outros tra
balhadores, estando até 
Por signal a rua impedida

de por ella se transitar 
nessa occasião. O alludido 
trabalhador alli estava de 
conversa com alguns dos 
seus companheiros, quan
do por acaso vêem uns 
transeuntes a quererem fu
rar pela multidão, afim de 
passarem para o outro la
do. Mas o nosso trabalha
dor, vendo que não podi
am passai-, disse-lhes que 
era mais conveniente pas
sarem pelo meio da praça 
ou pela outra rua contígua 
do que estarem a empur
rar uns e outros, visto a 
multidão ser muito compa
cta. Nestas palavras o An
tonio Caldeireiro não feriu 
o caracter de ninguém tra
tando sempre com bons 
termos os alludidos tran
seuntes que seguiram o seu 
caminho.

Pois a policia que perto 
estava, tambem parada, 
movida talvez duma qual
quer força vingativa, diri
ge-se com ares de prepo
tente, de modos grosseiros 
e ásperos ameaçando de 
prisão o Caldeireiro que 
todo estupefacto olhava a 
policia, sem saber a razão 
de tamanha intimação.

Essa intimação da policia, 
não representa para mim, 
senão uma ignominiosa, 
pérfida, injusta e vingativa 
accusação policial. O ra a 
postura da camara diz que 
é expressamente prohibido 
o ajuntamento nessa rua 
para dar livre circulação a 
carros, transeuntes, etc. 
Mas o Antonio Caldeireiro 
não estava no meio da rua, 
mas sim junto, da mercea
ria Aldegallense, e nin
guém, nenhuma auctorida- 
de, póde prohibirque qual
quer cidadão, seja elle de 
que condição for, esteja 
parado ao pé de qualquer 
estabelecimento. O motivo 
que me levou a escrever 
este artigo, que pouca im- 
portancia tem, foi por vêr 
que no «Diario de Noti
cias», n'uma*corresponden- 
cia de Aldegallega o digno 
correspondente, se referia 
ao caso mas dum modo 
um pouco alterado. A po
licia tem sempre uma des
culpa; e n’este caso tam
bem se serviu delia, dizen
do que o Antonio Caldei
reiro aggredira e proferira 
obscenidades pelo que te
ve de ser participado o fa
cto em juizo por transgres
são da lei.

Os policias, nesta occa
sião, não eram policias, 
eram forças '  enraivecidas 
de cujo cérebro expelliam 
odios e furores.

A vingança e sempre a 
vingança. Mais uma vez, 
repito, que não condemno 
a policia, porque sei que 
ella é necessaria, mas con
demno os actos immereci- 
dos, injustos e vingativos

que ella pratica. A policia 
foi organisada para manter 
a ordem e velar pela segu
rança do povo que a paga, 
e não para semear odios e 
desordens, provocando os
espiritos, como muitas ve- i '
zes tem acontecido.

Aldegallega esteve du
rante muito tempo sem 
policia, e durante esse tem
po, ella foi desnecessarir. 
A sua vinda logo acirrou 
os animos e mais uma ver
ba pésadissima veio para a 
receita do municipio que 
se ainda tém os cabellos, 
em breve os perderá fican
do comoletamente caréca. i
Ella já ha muito tempo d a
qui devia ter desappareci- 
do.

O povo não póde nem 
deve sustentar quem o 
maltrata e odeia.

F r a n c a  N e t t o .

—-o.ía,>SÍ>-?---

Elíailes

São os mais bem orga- 
nisados e por consequencia 
os mais concorridos os da 
rua da Calçada, no cellei- 
ro do Canellas, e da rua Di
reita, no armazém do Re
pas.

------- ----------- ---------<
JPeaisagiseasto

A verdade não conhe
ce periphrases; a justiça não 
admitte reticencias. — G. 
Jimqueiro.

elestino de 
Almeida.

AG RA D ECIM EN TO

A  Direcção do Centro 
Eleitoral Escolar Dr. Ce
lestino d 'Almeida vem, no 
cumprimento d'um indecli
nável dever, testemunhar o 
seu grande reconhecimento, 
a todos os seus amigos e 
correligionários, que com 
tanta dedicação, desinteres
se e boa vontade, auxilia
ram a organisação da tou
rada, que em beneficio da 
Escola do mesmo Centro, 
se realisou no aia 7 cio cor
rente, contribuindo assim, 
poderosamente, para o seu 
bom exito e brilhantismo.

Aldegallega do Ribatejo,
2 8 de junho de 1908.

A  B irccçâo

AM egailega
Modista com longa prá

tica de chapéos, chegada 
de Lisbôa, faz e transfor
ma-os pelos melhores figu
rinos parisienses, para se
nhora e ereança, 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 eleganoia. Executa 
toda a qualidade de figuri
nos mesmo os mais diffi- 
ceis.

Encarrega-se de enxo- 
vaes para noivas. Ensina a 
fazer fiôres em panno, vel- 
iudoe seda. Preços muito 
rasoaveis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne
ves Miees, rua da Fábrica, 
46, n’esta villa.

I2ffi®jcS«peíIba «lias Fa«sai-
II ias

Summario do n.° 258
Historia dos Estados Uni

dos da America— Poesia
— Cosmoyrapbia — Viti
cultura—Homens d’Estado 
Agricultura— Antigualhas 
— Anthropologiã — Prosas 
litterarias— Actualidades— 
As conquistas da scie.ncia 
Portugal colonial— Contos 
e nuvellas— Figueira da Foz 
Descobertas scientificas— 
Mosaico — Avicultura — 
Thesoiro domestico— Se
cção recreativa— Conheci
mentos uleis — Culinaria 
— Anecdotas—Hygiene do 
mez.

Desta Prevista continú \ 
saindo regularmente um 
bello núme-ro mensai de 80 
páginas, profu-amente il- 
lustrado, impresso em opti
mo papel e composto em 
typo completamente novo, 
formando no fim do anno 
um importante volume de 
960 páginas pela módica 
quantia de 800 réis.

Enviam-se números spé* 
cimens a quem os requisw 
tar a Manuel Lucas Torres', 
Rua Diario de Noticias, g3, 
Lisbôa.

Â N NU N CIOS

A todas as pessoas que 
desejarem fazer as suas 
compras de fazendas, lem
bramos a conveniencia de 
irem á conhecida

L O JA  DO POVO
na Praça Agricola.

E sabeis porque?
Porque são já bem co

nhecidas as vantagens, sor
timento e boa qualidade 
dos artigos que alli se ven
dem; e para occasiões de 
massa como a actual, de
certo que todos procuram 
juntar o util ao agradavel, 
o que só se poderá obter 
na

L O JA  DO POVO  
Em casimiras para fatos, 

nisso então nem se falai 
sortido mostruoso!!!

Preços inegualaveis! E 
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa des
te artigo que encanta to
dos os que têem bom gos
to a vestir bem!

Façam uma visita a títu
lo de curiosidade e verão 
que os não enganamos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não sé 
enganem. 360

Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa
ra bem servir o público.

Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 10  réis o kilo, 
manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, chá de differentes qualidades, café, assucares.

Cereaes: milho, fava e sêmea a 220 réis cada 14 li
tros Louça pelo preço das fábricas.

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de porj  
celana nacionaes e extrangeiros que se vendem pelos 
preços de Lisbôa.

Differentes drogas: Oleo de linhaça, agua-raz, sec- 
cantes, vernizes, cloreto, potassa, zarcão para vidrar 
louça que vende a i :85o réis cada i 5 kilos e muitos 
outros artigos que se torna quasi impossivel mencionar.

Acaba de fazer, em excepcionaes condições, um 
bello fornecimento do seguinte:

Sola , carneira, cordevões, pellicas, vitellas france
sas e americanas, polimentos, elásticos, fio, prego e pre~ 
SÍlhas e todos os mais artigos pertencentes d arte de saJ 
pateiro pelos preços de Lisbôa.

Ha tambem grande sortimento de calçado para ho
mem, senhora e crianças que se vende por preços muito 
limitados.

O  proprietário convida o respeitável público a fa
zer uma visita ao seu estabelecimento o que muito 
agradece.
383

JFITJ_A. DIREITA., 130 A. 136
(D efron te  da R u a d o  P ô ç o )

A L D E G A L L E G A



4 O DOM INGO

JOÃO FRANCO
POR

João Chagas
vohiEisc, 6 0 0  réis b r o 
c h ad o : cnciidcrnado,

8 0 0  réis.

A  venda em iodas as livra
rias

Í ÍC v tBBB4 Í-CB-. Bi

píí i

Manuel Ântonio ho Larmo
RUA DÀ GRAÇA, 18-1.°-D.

Aldegallega 403

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como o fregue\ os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue% 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como 0 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli- 
de\ e bons fórros.

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

P A L H A

Eníardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, nesta villa, 
rua do Conde. 340

G A ZE T A  d a s  ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan
da Agrícola e vulgarisação de conhe 
cimcntos uteis, premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronzô em difTe- 
rentes exposições e grande diploma 
d’honra na Exposição da Imprensa 
de 1898.

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

P O R T O

I l í S T O R I A 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.

PEI.A
“ lisírella do  I¥«5-áe..

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

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oiiveiras, 75— PORTO.

E N C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

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

M AXIM O  C O R K I

NA PRISÃO
I*reço 3 0 0  réis

a A  E D IT O R  As 

Largo do Conde Barão, 5o 

** L I S B O A

A FILHA

Romance historico con
temporâneo por

MIRIELMIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a i 5o 
réis.

Assigna-se em Aldí
lega

:gal-
em casa do sr. João 

Tavares Marques Cepinha.

WWRÃMA M BA TEBO

OS DRAMAS 
DA CORTE

(Chronico 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 cavalleiro de 
Grieux. formam o entrecho d’este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade devéras encantador.

A  corte de Luiz xv . com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auctar d’0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
teu novo livro, destinado sem duvi 
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi recebido em Pa 
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
commoventc romance, será feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.

g o  réis o fascicsslo
f O O  saéis © toasio

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular. Em
presa Editora. 16.3, Rua da Rosa, 162 
— Lisboa.

M U N D O
I N T E R I O R

Sonetos por Santos Lu\ 
á venda na livraria Ferin, 
Lisbôa.

I®yec*o, -2 Cs O  rçis

I D E

Si '  r ;
3?r“ â

RELOJOARIA GARANTIDA
■ DE ■

Aveíino Marques Coníramesíre

Relogios de bolso america-< 
nos Inquebraveis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4$ooo ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2^800.

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

Diversos objectos douro 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- 
grammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

5 . filua D ireita , } ALDEGALLEGA

' e s t e  importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de cris
tal nacionaes e extrangeiros e vidra
ças em todas as dimensões por pre
ços eguaes aos de Lisbôa.

Encarrega-se de collocar vidraças 
em janellas, vitrines, etc.

Ha tambem molduras em madeira e differentes arti
gos de louça.

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

DIARIO DE NOTICIAS
A  G U E R R A  ANGLO-BOER

Interessantíssima narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do Transvaal 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 1 6 paginas..................  3o réis
Tomo de 5 fasciculos............................................ i 5o »
A GU ERRA AN GLO -BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'ella são descriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA  ANGLO  BO ER faz passar ante os olhos d o 1 çitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes, tra isvaalianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
h coism o e tenacidade, em que são eguaimente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequenas republicas sul-africanas, decorrem atravez de verda
deiras peripecias. por tal maneira dramaticas e pittorescas, que d.ío á G U ER
RA AN GLO -BO ER, conjunctamente com o irresistível attractivo d’uma nar
rativa histórica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço di
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos succçssos 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

Pedidos á Emprega do D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0 — LISBO A

88, RUA DIREITA, 9 0
SSsipíiaa da  H m  do  C o n d e

ALDEGALLEGA
378

e pSr-' iMWW

COMPANHIA FABRIL SINGER
360 ---------
P o r Soo réis semanaes se adquirem as cele

bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA C RU Z, cobrador 
da casa 4 i h  o (  í í  c v  e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogvs a quem os desejar.
A LD EGALLEG A51

Pequena bibliotheca democratica
jDir-i^iia per- BfCníonio Eer-r-ãõ

Fimbak por IIIM M t®  SÃ M Ã M

P eq u en o s  tratados de  educação  cívica e. m oral.» 

fíhras de p ro p ag a nd a  dem ocratica. - ISstudos de 

vu lgarisação  scientiflca. - iSstudos liistoricos.-Vul-

garisação da sc icnçia  das religiões.- Q u estõ es  de 

in teresse  p ro le tá r io .- litc .

Cada volume de 32 paginas, avulso, So réis 
P o r assignatura, 40 réis

P R I M O S  D A  A S S I G X A T U R A  I A  P R Q 1 W C I A

3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,
(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo. réis 

.4 sahir quinzenaImente.

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

Séde do Centro da «Pequena Bibliotheca De moera* 
liças:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- 1 É I  L I S B O A


