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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Inefficacia dos 
partidos polí
ticos.
O partidarismo em Por

tugal ruiu n uma cachexia 
moral, a partir dos mo
mentos últimos do reinado 
de D. Pedro V.

Incoherente no seu dou- 
trinarismo, a sua historia 
desde então tem sido um 
montão de boccados ne
gros a deslustrarem o pris- 
tino brilho nacional.

Mysteriuso im placa vel e 
fratricida nas suas conse- 
quencias, tem sido desde o 
alvorecer dessa épocha, 
em que «a anarchia da dôr 
respondia ao despotismo 
da morte», a lendaria bo
ceta de Pandora.

A gora que uma côrte es
téril, fiívoia e pusillânime, 
com o pedantismo da bi
zarra em retratos velhos e 
com o charlatanismo, pala
ciano, um pouco descom
posto, se pavoneia na sum- 
ptuosidade do monopolio 
do poder, o pai tidarismo é 
um moço de inquisição 
com auto de fé postergado.

Nesta crise, portanto, de 
ordem moral, que se evi- 
dèhceia por si mesma, co
mo 0 omnipotente Deus 
da biblia, os partidos políti
cos entre nós são ineffica- 
zes.

Nem nos digam que ou
tro poder de supennten- 
dencia mais acima se ergue 
— o moderador por mera 
lettra da constituição, que 
lá se vae aguentando— 
porque isso não passa de 
singular banalidade por 
costumeira; será assim, se 
assim o quizerem os ingé
nuos ou os crentes fanati- 
cos (não se arrepie por ahi 
alguem que ha fanatismos 
de diversas fórmas, v. gr. 
por conveniência), mas o 
que é plausivel é que a mo
narchia, não passa d’uma 
sociedade, em que a som- 
ma do poder está dividida 
na sua especial consequen
cia pecuniana por differen
tes socios.

Imaginem para mais fa-

Víll ANNO

cil comprehensão uma 
sociedade capitalista— in
dustrial, em que os dire
ctores são os rotativos e os 
operários a massa do povo.

A comparação está bem 
feita e o povo que me 
absolva d’este arrojo de ri
gor mathematico e porora 
indestructivel.

São inefficazes, sim! Po-, 
demos repeti!-o sem ro-

C

deios e sem a mais leve 
culpa de dúvida, porque 
hoje' a idéia de político, 
idéia n ã o . . .  termo, é um 
epitheto qualquer para a 
quasi mor parte da plebe, 
como dantes um sebastia
nista ou quejandos.

Não venham por ahi 
simples argucias a tagare
lar que um republicano é 
um politico e que este de 
modo algum é inutil; d’ac- 
cordo; mas, se é republica
no sincero, não lhe cha
mem por alcunha «politi
co», porque assim é muito 
abusar nas denominações-, 
chamem-lhe antes—que fi
ca melhor— um patriota, 
um devoto ardente de tu
do quanto encerra o pro- 
gredimento duma naciona
lidade.

Se assim se desenrola es
ta verdade á vista do pú
blico, se o sentem os âni
mos, ainda os mais rebel
des na apparencia, para 
quê tanta passividade da 
parte viril do paiz?

Se é palpável este axio
ma, para quê tamanho'si
lencio da parte pensante da 
nação?

Se a obra dos partidos 
politicos entre nós tem si
do inefficaz perante o sus
tentáculo que a integrida
de dum povo está sempre 
a reclamar, para quê tão 
criminoso consentimento 
mutuo?

tpella do Senhor dos Afflú

Basta de esperar. Embo
ra a esperança venha miti
gar a -ancia d’uns e seja o 
salvo-conducto duma ou
tra boa porção de indiffe- 
rentes no fundo, mas altos 
evangeíisadores dos evolu
tivos melhoramentos so- 
ciaes, quer-me parecer que 
chega um periodo, em que 
uma enorme tempestade, 
que o vulgo, cognomina de 
extrangéira, derriba as es
peranças e a nós mesmos, 
com profunda e indefinivel 
magua.

E' preciso, pois, erguer- 
se alguem que varra estas 
ineffieacias.

O  álerta do grande■ dia 
hão de soltal-o os filhos 
d’essa patria enérgica, lu- 
ctadora e audaciosa, quan
do se despenhar a avalan
che, bruta, enorme e horri- 
sona do fatal diiêmma: ou 
morrer ou vencer.

J .  A .  C a m po s.

A  festa a«* «esíhor «Jesus 
dos Affílictos

Abrilhantada pelasexcel- 
lentes phylarmóniças « Uni
ão e Trabalho», de Sari
lhos Grandes e « i.° de De
zembro», de Aldegallega, 
realisou-se, conforme noti
ciámos, com grande pom
pa, a festa ao Senhor Jesus 
dos Affílictos, nos dias 16, 
17 e 18 do corrente.

•s

Pelas 9 horas da manhã 
de domingo começou o 
peditório peias ruas d esta 
villa, acompanhado pela 
phylarmônica de Sarilhos, 
terminando ás 3 da tarde 
A’s 5 horas começou o ar
raial tocando no coreto a 
phylarmônica de Sarilhos 
até á uma hora da noite, 
com pequenos intervallos.

Segunda feira, depois da 
alvorada, procedeu-se á 
tradicional lavagem no 
poço da quinta do sr. Luiz 
Fialho, havendo ás it  ho
ras missa cantada pelo rev. 
Sousa Rego e sermão pelo 
prior desta villa, rev. Al
berto Soares, seguindo-se 
arraial, kermesse, musica 
no coreto, etc.

Terça feira: arraial, ker
messe, fogo solto, tocando 
no coreto até á meia noite 
a phylarmônica t.° de De
zembro’

O  arraial estava bem il- 
luminado á veneziana com 
balões verdes e vermelhos, 
que produziam bello effeito.

Desastre  m ortal

No dia 19 do corrente, o 
nosso còrreligionano Edu
ardo Bernardes, carreiro, 
cahio d’um andaime d’um 
predio no Bairro Serrano e 
com tanta infelicidade que, 
batendo com a cabeça nu
ma pedra, fracturou o cra- 
neo, morrendo instanta
neamente.

O funeral do infeliz rea
lisou-se na noite de 20.

Que descance em paz.
------- Cd--—------ --------

Accentuam-se as melho
ras do sr. Antonio Maximo 
Ventura.

•Julgam entos

Respondeu no dia 17 do 
corrente, no tribunal judi
cial d’esta villa Martiniano 
d’Almeida, de Sarilhos Pe
quenos, accusado de offen- 
sas corporaes na pessoa 
de Braz José. do mesmo 
logar, sendo condemnado 
em 60 dias de prisão e sem 
custas e sellos por provar 
ser pobre.

— A ’manhã responderá 
Antonio Archanjo, do lo
gar dAtalaya.

■   - X < X »^ r——rw :-------

A  tourada

Realisou-se, conforme 
noticiámos, a tourada em 
beneficio da Sociedade 
Phylarmônica i.° de De
zembro.

 --------- ltn ------ —-

Causou geral sensação 
nesta villa o facto de o sr. 
dr. João Pinto dos Santos, 
na camara dos deputados, 
esmurrar os queixos ao di- 
ctador Martins Bandalho.

Que nunca as- mãos lhe
dôam.

--------—------------------ .
E xc ursã o

A associação de classe 
dos operários Confeiteiros 
e Pastelleiros de Lisbôa 
promove hoje, no vapor 
«Lisbonense», um passeio 
a esta villa. Far-se-ha a- 
companhar da banda da
Fábrica Portugal.

-----------------— -------------,---

*4 touradas

Projectara-se duas tou
radas para o proximo mez 
de setembro^ nesta villa: 
uma promovida pelos srs. 
Manuel Pio, Fernando Tor
menta e Carlos Tormenta 
e outra pela Sociedade 
Phylarmônica i.° de De
zembro, d’esta villa.
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Foi preso ha dias o com- 
merciantesr. Heitor Ferrei
ra, por se ter averiguado 
que vendera no seu esta
belecimento a célebre cara
bina com que o professor 
Buiça commetteu o regicí
dio. E' curioso este facto e 
prova que se vae seguindo 
caminho idêntico ao que se 
lomou no célebre consula
do de João Franco, de fu
nesta -memória. Estavamos 
esperançados em que o 
novo reinado nos désse me
lhores dias, mas vemos que 
nos enganámos. E talvez 
assim -seja melhor, para 
que os illudidos abram de 
uma vez os olhos á luz da 
verdade e precipitem os 
acontecimentos que hão de 
levar o nosso paiz a uma 
era de segurança e prospe
ridade.

Não têem de que se 
queixar os governantes. El
les, com os seus desvarios 
e prepotencias, é que pre
param o terreno para a 
consecução dos novos 
ideaes. E não ha peor surdo 
do que o que não quer ou
vir.

*
* *

O  parlamento está aber
to ha uns poucos de mezes 
e ainda d’ahi não sahiu 
uma unica lei que redun
dasse em beneficio do paiz. 
E’ para isso que os illustres 
paes da patria querem re
ceber o seu subsidiosinho. 
Para perderem o tempo 
em discussões estereis e 
fazerem brilhar os seus do
tes oratorios. Mas a respei
to de tratarem de questões 
de magno interesse, não 
lhes dá na cabeça para isso.

São recordações ainda 
da vida benedictina.

Na passada quarta feira 
houve alli um incidente que 
despertou mais as atten- 
ções. O  sr. Martins de 
Carvalho, ministro da fa
zenda do gabinete João 
Franco, apanhou uma sova 
do deputado dissidente, sr. 
João Pinto dos Santos; mas 
nem por isso a sessão foi 
interrompida. i

FOLHETIM

Traducção de .1. DOS AN JO S

DUAS MASCARAS
--*--

I

— Oh! Tenho a certeza; as mulhe
res mettem-selhes A cara por vaida
de, por garridice ou por interesse; 
elles trazem os bolsos cheios de cnr- 
tinhas amorosas. de miniaturas e de 
tranças de cabellos: e depois, como 
a senhora diz, a Opera é um sitio ter- 
rivel para a commodidade dos suspi
ros.

— Então, na tua opinião, Justina,as 
pessoas de qualidade náo são capazes 
de sentir uma paixão como eu que
ro?

E d ahi, quem sabe? Tal
vez seja o meio unico para 
se liquidarem as questões. 
Isto, effectivamente, já não 
vae com palavras.

J oaquim  dos A n jo s .
>---  --------------- *»*-----------

M ais  u m a  p en sã o sin h a

Sem discussão, votou a 
camara dos pares, na pre
térita quarta feira, a pen
são de i:2oo$ooo réis á 
familia do fallecido gene
ral Galhardo.

E deixem-nos.

C A R  T A D E C A N H A

Ainda ha desavergonha
dos n’esta terra. Ha mise
ráveis que se julgam os se
nhores de tudo isto. Julgam 
ainda que têem alli os seus 
escravos para disporem 
d’elles como entenderem. 
Auctoritarios e déspotas 
por tradição ainda imagi
nam que estão nos tempos 
execráveis do monarchis- 
mo absoluto. Assim por 
exemplo temos aqui para 
mostrarmos aos leitores 
d'0  Domingo a seguinte 
carta:

«Santo Êstevam, i 5 d’A- 
gosto de 1908

Cidadão Presidente da 
Commissão Republicana de 
Canha.

Não se encontrando 
n’esta povoação o prezi- 
dente da junta republicana 
de que sou um humilde se
cretario, e dando-se factos 
que pelos phylarmónicos 
vos serão relatados, cum
pre-me o dever de cidadão 
lavrar o meu protesto pelo 
tão indigno e repugnante 
procedimento que esse mi
serável que dá pelo nome 
do Jacintho Mendes preten
dia impôr a esta tão briosa 
phylarmónica mas que ella 
soube repudiar não se 
prestando a satisfazer-lhe os 
tão nefastos intentos e de 
todos os demais thalassas 
que n’essa obra coopera
vam.

Saudo-vos, pois, como 
correligionário lastimando 
apenas o não poder acom
panhar a phylarmónica e 
ao mesmo tempo o fazer- 
lhes presente os briosos

—De maneira nenhuma; e a não 
ser que a senhora marqueza se deslus 
tre. receio muito que náo possa satis
fazer a imaginação.

-D eslustrar-m e; pensas nisso Justi- 
na?

— Não é um conselho que dou, é 
uma reflexão que faço.

—Náo poderia descer mais do que 
a um barão.

— Os barões oão têem simplicidade, 
e ha alguns que são peores do que os 
duques.

—Pois então escolherei o meu na
morado nos escudeiros.

—Os escudeiros tambem já têem 
muita pratica do mundo.

— Mas eu não posso ir amar um 
plebeu.

—Pois só esse é que lhe tera' amor.
—Que doidice!
—O amor é a nossa riqueza, por-

sentimentos de que todo o 
povo se encontra anima
do.

Levanto em nome da 
Commissão a que pertenço 
estes dois vivas:

Viva o povo democráti
co de Canha!

Viva o Partido Republi
cano e com elle os tão di
gnos Deputados do Povo!

O  secretario da Junta 
Republican^ de Santo Este- 
vam.

(a) Antonio Luiz de Mou
ra Cobra».

Por esta carta vê o lei
tor que houve um miserá
vel que tentou escangalhar 
as festas, mas simplesmente 
porque eram festas instru- 
ctivas, festas em beneficio 
duma escola e que aquella 
phylarmónica vinha coa- 
djuval-as como um dos nú
meros mais importantes 
para o brilhantismo que ti
veram.

Se em vez de serem fes
tas em beneficio d’uma ins- 
tituiçãodemocratica fossem 
festas para se exhibir a 
mentira e a hypocrisia, en
tão teriamos Jacintho Men
des misericordiosamente 
rogando á Sociedade de 
Santo Êstevam que vies
s e . . .  que viesse sen ão .. . 
n ã o . . .

Mas como o fim era al
truísta, era humanitaria- 
mente justo, logo Jacintho 
Mendes, audaciosamente 
pregou d o is . . .  disparates 
nos phylarmónicos

«Vócês são os meus es
cravos; eu sou o vosso se
nhor! Não quero que vão 
abrilhantar a festa da es
cumalha, da plebe, daquel- 
la canalha que em Canha 
tem proclamado a Revolu
ção, e está sempre em pé 
de guerra, assestando ba
terias contra a minha pes
soa ».

Felizmente ainda ha ho
mens de caracter em Santo 
Êstevam que arrostando 
com tudo vieram até esta 
villa abrilhantar as festas.

Vivam os briosos phy
larmónicos que vieram a 
esta villa!

A. d e  J .  O l i v e i r a .

que nós não temos titulos. nem pala- 
cios. nem carruagens, nem diaman
tes. nem boas casas de campo.

—Como tu dizes isso!
—Temos de nos ater ao amor; o 

prazer é muito caro.
— Tens então um namorado muito 

amante, muito terno, muito fiel?
—Uma vez que a senhora o diz, não 

a desminto.
—Por certo é algum príncipe da li

bré, o meu correio Almansor, ou o 
Azolan, o caçador do marquez?

—Desculpe me, minha senhora, os 
criados de boas casas são quasi todos 
viciosos como os amos.

—Então quem é?
—Um pobre rapaz muito ordinário, 

caixeiro, que não tem outra beileza 
senão uma boa saude, nem outro me
recimento senão amar-me como um 
tolo.

LÁ POR FÓRA

Ha dias em S. Francisco 
da Califórnia foram execu
tados dois criminosos que 
traziam alarmada a povoa
ção da cidade. . .

E aqui em Portugal ha- 
os ás duzias, que trazem 
tudo isto embrulhado, e 
ninguém se lembra de lhes 
pedir contas, sequer.

0 E m  New-York vae-se 
solemnisar a memória de 
Shakespeare .. .

Aqui em Portugal matam 
os intellectuaes á fome e 
nem a alma lhes aproveitam.

HJ|Os portuguezes do 
Ceylão querem fazer gran
des festas á Padroeira da 
Egreja do Padroado Por
tuguez— dizia ha tempos 
um correspondente de lá, 
d’aquelles lados.

Quando é que elles lá 
hão de celebrar a missa 
campal em acção de gra
ças pelo restabelecimento 
da Patria?!

^ O  ex-dictador está 
em Biarritz, sempre a com- 
municar com a gentinha 
que cá tem no continente 
branco. . .

Cortem-lhe as linhas, 
que já elle deixa de ser 
casmurro.

Isto assim, é melhor e li
quida-se mais depressa.

0 N o  dia 17 de setem
bro realisa-se o concurso 
para o fornecimento dó 
material fixo no caminho 
de ferro de S. Thomé, ten
do sido convidadas 10 ca
sas constructoras. . .

Não sei para que é esta 
casa toda: o concurso é ad
judicado á Inglaterra e 
Portugal na pessoa dos 
seus mais honestos repre
sentantes apanha umas lti- 
vas de pelle d e . . .  cidadão 
portuguez.

@  Por accaso vi uma 
descoberta com graça fe
cunda.

Trata-se do «Zampironi» 
que mata mosquitos.

Ora, se os senhores lá 
da extranja descobrissem 
uma pastilha que matasse 
os moscardos que cá temos 
em Portugal, faziam-nos 
um alto favor, porque es-

—Esse amor é o melhor. Como tu 
deves ser feliz!

— E ’ verdade, principalmente nos 
dias em que a senhora não precisa de 
mim e me dá licença para sahir. Esta 
noite, por exemplo, se me deixar, 
vou a um baile que ha no «Moulin 
Rouge» para festejar o casamento da 
minha prima.

—E a tua prima é bonita?
— Como um anjo! Tem  os olhos 

azues. as pestanas compridas como 
um dedo e um ar de innocencia que 
lhe fica a matar.

—Que qualidade de gente vae a esse 
baile?

—Oh! Muito boa gente. Pessoas 
abastadas, filhos e filhas de negocian
tes e muitos empregados de escr pto- 
rio. Ha musica; ceamos e de manhã 
vamos apanhar lilazes nos prados de 
Saint-Gervais.

tes almas do diabo dão-nos 
cada ferroada na algibeira, 
que é mesmo da gente ir 
para os anjinhos.

Vejam lá isso, sim? 
IgiMadame Brouillard 

revela o passado, o presen
te e o futuro.

Predisse a queda do im
pério e adivinha todas as 
intenções. . .

O ’ senhores, então va
mos a ella; ficámos já sa
bendo quando cahe a mo
narchia e o que' tencionam 
fazer agora os thalassas.

Ou bem que a mulhersi- 
nha é, ou bem que não é; 
e vem a gente desempa- 
chado.

1 ^ 0  conflicto da Vene- 
Sfuella está dando sérios 
cuidados ás potências...

O ra era melhor que tra
tassem da sua vida e dei
xassem lá uns com os ou
tros, porque a escravatura 
é só cá para nós— os bran
cos de Portugal, que ainda 
por cima somos carnei
ros. . .  até vêr.

0 Na mina de Abram a 
explosão victimou 72 mi
neiros. . .

E patrões? nada.
Não que elles são preci

sos para fazer mais morti
cínios. . .

Quando se acabará esta 
choldra?!

0 A Tzarina da Russia 
está enferma das veias e 
dos nervos. . .

Pobre senhora! Aquillo 
é que as veias trazem por 
lá muito sa n g u e .. .  do po
vo e os nervos estão a preci
sar duma massagem.

Têem a palavra os nibi- 
listas para darem uma 
massagem áquella creatura 
real.

Hl A Inglaterra e a Allema- 
nha estão-se agora a beijar 
para acabar com as armas: 
querem a paz aquelles pa
rentes!

Fazem bem. Ainda não 
ha muitos annos que o 
Czar das Russias apresen
tava o seu programma pa
cifista ao fallecido Leão XIII 
e logo se voltou em guer
ra com o Japão.

Olhem estes m elros!.. .
B a t e -C e r t o .

—Estás a dar-me vontade de ir a 
esse baile; talvez isso me distrahisse. 
Que caras exquisitas essa gente deve 

‘ ter!
—Se isso ap o d e  entreter, minha 

senhora, não ha nada mais facil; leva 
um fato meu e faço-a passar por uma 
das minhas amigas. Assim ficará per* 
feitamente disfarçada e comtudo sem
pre formosa.

—Lisonjeira! E parece-te que o teu 
fatj me ficará bem?

—Somos pouco mais ou menos da 
mesma altura; a differença é que a se* 
nhora tem o busto mais fino do que 
eu: mas com uma prega e dois alfine
tes tudo se arranja.

(Continua).
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PELO NOSSO POVO
Nós não nos collocâmos 

ao lado do povo com intúi- 
tos reservados de cálculo 
ou servilismo. Estamos ao 
seu lado porque o nosso lo-
o-ar é ao lado dos que sof- 
fretn, dos que têem fome e 
sêde de justiça.

E não só isso, estamos 
ao lado dos que trabalham, 
mas dos que trabalham de
baixo de condições que re
presentam uma enorme ini
quidade social.

Desde os inicios da civili- 
sação que o homem é ex
plorado pelo homem. A 
jgnorancia natural de uns 
em antagonismo com a as
túcia tambem natural de 
outros, condições biologi- 
cas e mesologicas, actua
ram na genesis das socie
dades como na psychologia 
dos individuos, derivando 
a diversidade de caracte
res e de raças, estabelecen
do essas differenciaes que 
pelos séculos fóra se fôram 
ainda des.nvolvendo e ac- 
cumulando.

Almas grandes, feitas 
como que de uma diversa 
matéria, corações de luz 
onde brilhavam apenas 
sentimentos luminosos de 
bondade, começaram por 
querer supprimir aquelles 
antagonismos e differen
ciaes, estabelecendo a har
monia entre a especie hu
mana pela creação do sen
timento e da consciência. 
Luctando pela realisação 
deste ideal muitos foram 
sacrificados e pagaram 
com a vida a grandeza da 
sua concepção.

A animalidade persistia. 
À natureza impunha-se. A 
alma continuava a ser o 
mero instincto, mais ou 
menos aperfeiçoado con
forme o mais ou menos 
aperfeiçoado organismo 
que a creava.

E hoje?
O mesmo, quasi. Está 

ahi o mesmo animal, o 
mesmo homem explorando 
o homem. O  instincto 
agravado com a hypocrisia, 
a força dos musculos se
cundada pela força das 
armas, as leis formando 
uma rede monstruosa em 
cujas malhas se estrangu
lam milhões de infelizes.

E’ contra esta monstruo
sidade que nós protestá
mos. E’ a favor daquelles 
infelizes que nós combate
mos.

Porque esses milhões de 
infelizes estrangulados são 
o grande povo do trabalho 
e do soffrimento, o povo 
que faz as obras gigantes
cas das civilisações, vindo 
das soberbas pyrâmides do 
Egypto ás graciosas e bel- 
las linhasarchitectonicas do 
Parthenon grego e, por 
esses séculos fóra, erguen

do as grandes cidades, os 
formosos templos, as so
berbas muralhas, até ás ma
ravilhas infinitas da indus
tria moderna.

Mas, dir-me-hão, tudo 
isso representa a somma 
de esforço collectivo, do 
braço que executa e do cé
rebro que pensa.

E’ certo; mas tambem é 
certo que a maior somma 
de esforço pertence ao bra
ço. Tambem é certo que se 
formaram as tres classes: 
Clero, Nobreza e Povo e 
que este ultimo trabalhan
do sempre, foi opprimido,- 
vexado, torturado pelo 
Clero e a Nobreza, reduzi
do á misérrima condição 
de escravo, de simples 
besta!

E, actualmente, porque 
já protesta, porque já pro
cura sacudir o stigma da 
escravidão e pouco a pou
co vae quebrando os gri
lhões infamantes, não lhe 
faltam apodos e injúrias. E’ 
a canalha, emquanto os 
outros são os que lêem que 
perder. São as caras pali- 
bulares, a escumalha revo
lucionaria, a jacobinagem, 
a gaialada que perturba a 
indigestão de uns e o goso 
artistico de outros. São 
gente que frequenta baiu- 
cas indecentes.

Ora esta canalha, estas 
caras patibulares, esta es
cumalha e esta gaiatada é 
essa massa anonyma que 
vae caminho da África ex- 
pôr a vida, praticar os 
actos de heroismo com 
que muitos se enchem de 
gloria, d’essa gloria que, 
pertencendo a todos os 
que a vida expõem, fica 
sendo apenas o privilegio 
de alguns, ao tempo que 
os outros, a canalha, o po
vo, o menos que póde 
acontecer-lhe é ficar mor
to no campo da lucta ou, 
mutilado e inutilisado, vol
tar ao seu lar querido onde 
encontra a fome e a misé
ria, se não ficar pelas ruas 
de Lisbôa estendendo a 
mãó ácaridade pública, ar
dendo na febre duma tu
berculose, até cahir ao 
canto duma viella ou na 
enxerga dum hospital,cus
pindo a ultima agonia!

Esse povo que ahi foi ac- 
cusado de possuir vicios 
inveterados de taberna é 
o mesmo povo que aos 
primeiros signaes dum to
que de incêndio, corre an- 
cioso e corajoso a puxar os 
carros das bombas, a mu
nir-se dos instrumentos 
precisos, a subir as altas 
escadas por onde trepam 
aos prédios que as labare
das lambem com linguas 
sinistras, praticando actos 
de heroismo, expondo-se 
ao perigo duma morte 
horrorosa, esquecendo es
posas, filhos e mães, para

se lembrar só do cumpri
mento do mais augusto, 
do mais sublime, do mais 
terrivel dos deveres a que 
expontanea e generosa
mente se submette!

E 05 que têem que per
der? Esses olham de longe 
e depois, ao mais leve pre
texto, vêem para a impren
sa escrever palavras insul- 
tantes, cheias de fel e cheias 
de odios!

Não, esse povo não me
rece ser assim tratado, tem 
direito á bondade e ao 
amor. Porém, se não que
rem conceder-lhe esse di
reito, ao menos concedam- 
lhe o de não ser injuriado. 
Bem lhe basta o ser victima 
d um egoismo cruel e de 
uma execranda maldade.

Sessão  da cam ara

Deliberações tomadas 
pela camara reunida em 
sessão ordinaria de 19 do 
corrente:

Foi adjudicado a Antonio 
Pereira Roldão o forneci
mento e collocação dos 
vidros nos candieiros da 
illuminação pública desta 
villa.

Foi addiada a arremata
ção do produeto da limpe
za para o dia 26 do cor
rente, pela uma hora da 
tarde.

— X —
Resolveu-se continuar a 

receber propostas em car
ta fechada para o forneci
mento de palha para o ga
do do serviço da limpeza 
até ao dia 26 do corrente 
pelo meio dia.

Foi concedida licença a 
Jacintho Gouveia para ti
rar barro do Mercado, 
compromettendo-se este 
a tapar as covas que fizer 
para tal fim.

- x -
Deliberou mandar pro

ceder á limpeza do Poço 
da Atalaya.

—x —
Foi organisado o 2 °  or

çamento supplementar pa
ra a construcção da mura
lha da rua da Bella Vista 
e para o reforço de diver
sas verbas desc.riptas no 
orçamento ordinário.

-X—
Foram approvadas di

versas ordens de pagamen
to, encerrando-se a sessão 
ás 3 horas e meia da tarde.

—  - .........—

L o ja  de  N o v id a d e s

Continúa a venda neste 
estabelecimento dos lindos 
cintos para senhora, assim 
como dos espartilhos da 
moda. Ha tambem chapéos 
de palha para criança, len
ços de seda, guardanapos e 
enfeites para vestidos, etc.

Postaesillustrados ebrin- 
quedos.

Ultima noxidade em co
lares para senhora.

(po esia  d outro  tem pò )

Tinhas o robe vestido.
Penteavas o cabello..,.
Do meu posto de sentido 
Nunca vi nada mais belio.

O robe. cor do luar.
Com as mangas descahidas,
AtTaga mais que o mar 
Nas doces conchas perdidas.

Os teus braços n’um torneio 
Que eu só vi mais o espelho 
Tiravam todo o receio 
Ao asceta mais revelho.

O cabello penteado 
D'essa fórma táo austera.
Faz-te o rosto emmoldurado 
D’uma Virgem de Chimera.

Tenho ciumes immensos 
D'esse terno passarinho.
Que os teus suspiros intensos 
Sabe rhythmar de mansinho.

Vem á janella mais vezes.
Linda hetaira recolhida.
Que assim náo vejo os revezes, 
Quando te vejo. querida.

'inda náo déste por mim 
E eu olho a cada passo 
O teu corpo de marfim 
Que se estreita n um abraço.

Hoje até ás duas horas 
'Stive a escrever-te estes ve rso s ... 
Que nobres canções sonoras 
Te levam meus ais dispersos!

São feitas de luz brilhante,
Mais I nda que a do luar;
Benze-as tu lá minh’amante 
Co’a graça do teu olhar.

Sou um vidente sem q'rer,
A m ilha sina é assim:
Amar. cantar e soffrer 
Sem um principio nem fim.

*
Tens a janella vendada 
Co'uma cortina de creme,
Mas náo sejas desvairada.
Que esta paixão nada teme.

Não tens ouvido dizer
Que o grande olHà'- d’um amante
Vae até onde elle quer.
Sem demorar um instante?!

Mesmo co'os olhos fechados 
Eu te miro. minha louca;
E ha momentos sonhados,
Em que te beijo a bôca.

Pode; rir te a toda a hora 
D’esta comedia d’amor,
Mas olha. nobre senhora,
Isso tem algum valor.

Podes mesmo—se quizeres—
Este episodio contar
Q'eu não temo que as mulheres
Me censurem por amar.

Dil-o mesmo aos teus lacaios,
Náo tenhas n'isso embaraço;
E . se tiver’s papagaios.
Podes dizer lhe que eu passo.

Rasga sempre que tu queiras 
As cartas que vou mandando,
Que as tuas mãos feiticeiras 
'Stão me a dar vida* matando.

O teu desprezo é a vida.
Por isso vem desprezar me.
Não penses tu. ó querida.
Que me matas por deixarme.

Esconde de mim. esconde 
As tuas graçns. mulher;
Mas eu nao sei bem aonde 
Has de esconder o teu ser.

★
Eu só adoro a belleza 
Do que tu és, ó mulher;
O resto é sobremeza 
Que pódes dar a qualquer.

Sempre te dou um conselho,
Se me quizer’s attender:
E ’s mais bonita ao espelho,
Que na janella a coser.

Essa coisa bem eu sei 
Que a faz por ahi toda a gente; 
Mas põe de parte essa lei 
Por uns momentos somente.

Bem vês que náo tem maneira,
E  mesmo não póde ser:
T u  agora costureira 
Deante de mim a coser!

Por Deus te rogo: um instante 
Que deixes o trabalhinho,
Se não vou eu. minh'amante, 
Servir d’alvura de linho.

Bem vês que peço táo pouco 
E  a ti não te prejudica:
Uma esmola a um louco 
Dal-a mesmo sem ser’s rica.

Contento-me co’um olhar. 
Contento-me co'um sorriso; 
Ninguém póde desejar 
Mais que este paraizo.

Agora. Guida adorada.
Depois d’esta coisa pouca.
Julgo não ficars vexada.
Dando me um beijo na bôca.

Mas no fim de tudo isto 
O que me causa mais pena:
E ‘ eu ser aqui um Christo 
E tu não ser's Magdalena.

J. A u g u sto  de C am po s.
----------------- o---. «a» ■ ■

No pretérito domingo, na Associa
ção Commercial, procedeu-se á elei
ção de nova direcção, ficando eleitos 
os srs. Francisco da Costa Rodrigues, 
presidente: Francisco R Pinto, vice- 
presidente; Antonio V. N. Marques e 
José Maria Bastos Panellas. secretá
rios; Jo íé  Antonio da Silva, thesourei- 
ro; Antonio Jorge Aranha e Francisco 
dos Santos Cartaxo, vogaes.

Tentativa  de  suicidio
Tentou suicidar-se no dia 19 dando 

um tiro de revólver na cabeça, o sr. 
Antonio de Salazar Leite. Felizmente 
a bala apenas lhe passou de raspão 
pela testa.

--------- -— - ««8 S X - — -------------

Faz ámanhã 6 annos que pela So
ciedade i.°  de Dezembro de Aldegal
lega foi afferecida ao sr. José Maria 
dos Santos uma rica pasta com um di
ploma de honra offerecendo-lhe a pre- 
sidencia honoraria da Sociedade.

Naquelle tempo ainda havia quem 
se illudisse com o «marmello-).. .  ago
ra ... diz se lhe adeus de mão fechada.

------ -------- ■ «n» ------ -

Falta de  espaço
Por falta de espaço ficou-nos de 

fóra: um artigo do sr. Paulo da Fon
seca. outro do nosso amigo França 
Netto. e os «Rumore-».

Irá tudo no proximo número.

ANNUNCIOS

T O N E L D E  PIN H O  
Vende-se um bom de 16 

pipas. Quem pretender di
rija-se a Onofre Sil verio, rua 
do Caes.

V A S IL H A M E  
Vende-se de uma a cinco 

pipas. Trata-se com Ana- 
tolio José Rodrigues, rua 
do Quartel, nesta villa.

T Ã N N U N G I Õ ”

COMARCA DE ALDEGALLEGA 
DO RIBATEJO

( l i a publicação)

Pelo tribunal do com- 
mercio d’esta comarca de 
Aldegallega do Ribatejo, e 
cartorio do escrivão Silva 
Coelho, nos autos de con
tas apresentadas por José 
Joaquim da Silva Barata, 
na qualidade de Adminis
trador da massa do faliido 
José Felix Cabanas, correm 
editos de oito dias citando 
todos os crédores e o falli- 
do, para dentro de cinco 
dias depois de findo o pra
zo dos editos, dizerem 
ácêrca das mesmas contas 
o que tiverem por conve
niente.

Aldegallega do Ribatejo, 
17 de agosto de 1908.

o  ESCRIVÁ O

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ P R E SID E N T E

A. Franco.



Manuel Antonio òo Carmo 
RUA DA GRAÇA,?.18-1.°-D.

Aldegallega 4o3

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 fregues 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer fato como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli
des e bons fórros.

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

MUNDO

INTERIOR

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

I*reço, 4 00  réis

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

desejarem fazer as suas 
cbmpras de fazendas, lem
bramos a conveniencia de 
irem á conhecida

L O JA  DO POVO

na Praça Agrícola.
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 fala! 
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 se 

386enganem.

CYRILLO
Kelojoeiro-Jlaeliinista

Rua Direita
3G6 —

Officina especial de con
certos em 

Relogios, Machinas e obje
ctos d'arte. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

RELOJOARIA GARANTIDA
--D E --

Avelino Marques Contramestre

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

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 soco 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.

________  O DOM INGO
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DIARIO DE NOTICIAS
-A. GUERRA 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 aa

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...........................................  i 5o »
A GU ERRA  ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

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

A GU ERRA  ANGLO  1 0 ER faz passar ante os olhos d o'eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes. tra svaalianos e óranginos, verdadeiros prodigi.os de 
he-oismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Ós 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 dao á G U E R 
RA AN GLO -BO ER. conjunctamente - om o-irresistivel attractivo d'uma nar 
rativa h.storica 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 successos 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

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

Pequena bibliotheca democratica
^Dirigida per- jfLnlenie jEer-rão

Funita&a por SAL&AM

M A  IERCEÀRIA
Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa

ra bem servir o público.
Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 1 0  réis o kilo, 

manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, chá de differentes qualidades, café, assucares.

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

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de por
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- 
Silhas e todos os mais artigos pertencentes d arte de sa
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.
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RUA DIREITA, 130 A 136
(Defronte da Rua do Pôço)

ALDEGALLEGA
I ® ® ® ® ® ® » ® » » ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

VIDRARIA III RIBATEJO

r

Peíjisenos tratados de  educação cívica e nioral.- 

O b r a s  de projtagaada dem ocratica. - ESsiudos de 

vulgarisação scieatilSca. - l^sfudos historicos.-Auli- 

garisação da  scicaicia dais religiões.- <$westôes de 

interesse proletário.-litc.

' 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 jane/las, 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.

8 8 RUA DIREITA, 9 0
15§íísi«ua da R u »  do Coade
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Cada volume de 32 paginas, avulso, 5o réis 
P or assignatura, 40 réis

1' I U ^ O S  I IA  A K M I U A A T I  S£A X A  P R O V I X C I A

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

.4 sahir quin^enalmente.

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

Séde do Centro da «Pequena Bibliotheca Democra-
iq-A, i.°.tica»:— Largo de Santo Andre,

LISBOA r r  /

ALDEGALLEGA
® ® ® ® ® 9 ® ® ® ® » ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

COMPANHIA FABIUL SINGER260 ______

P o r 500 réis semanaes se adquirem ai cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O Á O  DA CRU Z, cobrador 
da casa a i x o ( 'K  C V  tJ concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
í i f f  A LD EG A LLEG A  g ®

w m m


